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Пам’яті моєї дружини
Наталії Хачатурян

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
У сучасному світовому літературознавстві проблематика художнього образу світу, “національного способу розуміння” (П. Іванишин) у літературі та формування національної самобутності в ній
та через неї стали одною з найторованіших дослідницьких стежин,
яка навряд чи обірветься, адже, попри наявність матричних, сталих рис, національні самобутність та художній образ світу підлягають змінам. В Україні цю проблематику на матеріалі іспаномовних
літератур активно розробляють лише О. Пронкевич та автор цієї
монографії; ширшим є інтерес до неї в англосаксонських літературах Північної Америки (Т. Денисова, Н. Висоцька, Н. Овчаренко) та,
звичайно, літературі українській (Д. Наливайко, В. Агеєва, С. Андрусів,
Т. Гундорова, О. Забужко, Н. Зборовська, В. Моренець, Ю. Барабаш,
П. Іванишин). Такий дослідницький контекст становить необхідне
інтелектуальне тло цієї книжки, мета якої, проте, не лише показати основні риси своєрідності художнього мислення в андійських
літературах, а розказати про літературний процес у цих країнах за
шістдесят із лишком років під оглядом його національної та регіональної самобутності. Це праця історико-літературна з акцентами
на національній своєрідності поетики.
Можливо, дехто з читачів знайомий з попередньою, 2006 року,
книжкою автора «“Ми світло і правда, обернені в камінь…”», написаній на тому ж матеріалі. Проте між ними існує вельми істотна
різниця. Теперішня монографія містить великий теоретичний розділ, який трактує розмаїття підходів до проблеми самобутності латиноамериканських країн та подає авторську позицію щодо цього,
яка далі увиразнена в істотно змінених «Висновках». Суттєво розширені, виправлені та переструктуровані три історико-літературні
розділи, і якщо ласкавий читач попередньої книжки не матиме часу на перечитування усього нового тексту, то, крім «Вступу», теоретичного розділу та «Висновків», йому також варто переглянути
принаймні: у розділі «Література Перу» – сторінки, присвячені поезії C. Вальєхо, Мартіна Адана (у двох місцях), відсутню в попередній
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книжці глибшу характеристику Ґамальєля Чурати, розширений аналіз творчості Х. М. Аргедаса, М. Варгаса Льйоси 1, С. Кальво, А. Брайса Еченіке; у розділі «Література Болівії» – поезію О. Серруто та
кардинально переосмислену й ширше проаналізовану творчість
Х. Саенса; у «Літературі Еквадору» перероблено абзаци, присвячені
романові Енріке Терана та поглядам Х. Е. Морено, деякі теоретичні
розважання додано до характеристики роману Ґ. А. Хакоме, а сам
розділ зазнав найбільшого переструктуровання з-поміж трьох,
присвячених окремим літературам; мабуть, будуть цікавими також
уточнені й розширені прикінцеві міркування до названих розділів.
У цій книзі усунуто згадки про деякі постаті, що про них у попередній монографії говорилося поковзом, адже головна мета – увиразнити самобутнісний ракурс літературного процесу; змінено й
орфографію декотрих імен, прізвищ, власних назв і термінів, аби
наблизити їх до звичніших для українського читача правописних
норм, зберігаючи водночас особливість іспанської вимови.
Автор сподівається, що ця книжка, окрім цікавинок, які багатьом здаватимуться екзотикою, містить і корисний теоретичний
матеріал для осмислення літератур так від нас віддалених, знання
про які, однак, певно, що потрібні й для розуміння свого власного
місця в світовій культурі. А насамперед для розуміння континенту
з колосальними природними ресурсами та ринками, на яких є для нас
набагато більше вільних ніш, ніж в обережній Європі. А в Україні
натомість так мало фахових латиноамериканістів…
У праці рясно цитат із художніх текстів 2. По-перше, аби хоч трохи
наблизити читача до відчуття смаку творів, більшість із яких
навряд чи колись будуть перекладені українською (та й іншими
мовами). А по-друге, автор уважає літературознавство майже точною наукою, цифрами якої є цитати, а основні висновки мають базуватися на текстуально обґрунтованих доказах. Чим більше таких
“цифр”, тим точніший буде “підсумок-підрахунок” науковця. І якщо
деякі спостереження в цій книзі здадуться комусь хибними, то, мабуть, автор помилився у своїх “розрахунках”, але бодай “цифри” він
навів точні й численні, які уможливлять іншим влучніші висновки.
1

2

Аналіз творчості М. Варгаса Льйоси не виходить за межі ХХ ст. Письменник дуже
активно працює й далі, у 2010 р. був пошанований Нобелівською премією, у листопаді 2014 р. відвідав Україну, висловивши цілковиту підтримку нашим демократичним перетворенням та визвольним змаганням. Уся його творчість та активна громадська й публіцистична діяльність вимагали б окремого ґрунтовного дослідження.
Усі цитати, крім узятих з поодиноких українських видань (що зазначено в посиланнях), перекладені автором.
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Вступ
ЛІТЕРАТУРИ АНДІЙСЬКИХ КРАЇН:
ЩО, ЧОМУ ТА ЯК ДОСЛІДЖУВАТИ
Три андійські країни з огляду на складники їх національного
обличчя й ментальності – чи не найбільше споріднені з тих латиноамериканських держав, де є значний відсоток корінної людності.
Територія Еквадору, Перу та Болівії включає в себе майже весь обшир колишньої “імперії” Інків – Таввантінсую, а основу автохтонного субстрату трьох сучасних латиноамериканських націй становлять два найчисленніші корінні народи Америки – кечуа (за
деякими підрахунками до 15 млн. мовців) і досить близькі до них
культурно аймара (близько 2 млн. у Болівії та частково в Перу).
Асиміляційна політика інків призвела до поширення мови кечуа
(власна назва – рунасімі), спільних елементів матеріальної та
духовної культури на величезній території. Практика католицьких
місіонерів, які використовували цю мову як засіб християнізації,
сприяла переходу на рунасімі й не кечуамовних народів. Кечуа
складають сьогодні близько 40% населення Еквадору, 50% – Перу
та разом з аймара – 65% населення Болівії. Такий значний і однорідний автохтонний субстрат зближує між собою ці країни й водночас чітко вирізняє їх на загальному латиноамериканському тлі.
Слід зазначити, що в географічному та політичному плані поняття países andinos може бути значно ширшим. Тоді до нього залучаються всі країни Південної Америки, куди сягає колосальний
гірський масив – Анди: від Венесуели до Чилі з Аргентиною, якщо
йдеться про географію й певну подібність природних умов, або вирізняються чотири країни – Колумбія, Еквадор, Перу та Болівія як
члени економічного об’єднання Андійська Спільнота (Comunidad
Andina). Але коли говориться про спільність культурних рис, то по-
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няття “андійські” 3 докладається саме до трьох країн, що стали матеріалом цього дослідження. Так функціонує цей термін, зокрема,
у працях провідного, латиноамериканського літературознавця
з Перу Антонйо Корнехо Полара [188; 318, с. 248], у знаного мексиканського літературознавця та історика Х. Л. Мартінеса Родрігеса,
який ще й уточнює – “андійські країни, тобто інкського культурного
походження“ [цит. за: 448, с. 54], в У. Х. Севальйоса Агілара з Темплського університету (США) [539], у нещодавній, 2011 р., праці Ґрасії
Моралес Ортíс із Ґранадського університету [347, с. 82].
Поважний уругвайський літературознавець Фернандо Аїнса зазначав у книжці «Культурна ідентичність Ібероамерики в її прозі»:
“Америку єднають її “імпортовані” культурні ознаки, розмаїтою ж її
роблять регіональні або національні особливості” [90, с. 83]. Кечуааймарський етнокультурний субстрат, надаючи спільних рис літературам андійських країн, вирізняє їх з-поміж ансамблю літератур
Латинської Америки. Звичайно ж, і кожна з трьох аналізованих літератур має свої специфічні риси як в історико-літературному розвитку, так і в художньому мисленні. Поряд із цим у них залишаються чинними також основні елементи латиноамериканського художнього коду, хоча й вони набувають національної забарвленості.
Попри те, що в літературознавстві трьох досліджуваних на цих
сторінках країн існують, звичайно ж, історії власних літератур
(Л. А. Санчес [450], А. Тамайо Варгас [479], Ф. Д’єс де Медіна [215],
Е. Фінот [238], А. Ар’яс [120], І. Баррера [125] – автори неабияк потрібні для цієї праці), а загалом у зарубіжній латиноамериканістиці
нерідко наголошуються подібності історичного розвитку та художніх
рис літератур в андійському регіоні (А. Рама, А. Корнехо Полар,
В. Роу, М. Лінгард), досі не було спроб осмислення літературного
процесу певного історичного періоду на регіональному рівні, не
ставилося питання про спільну літературну самобутність регіону.
Ракурс, обраний для цього дослідження, передбачає аналіз літературного процесу на тлі основних політичних, культурних і соціальноекономічних подій національного та континентального масштабу;
важливим буде простежити не тільки розвиток і зміну художніх
напрямків, естетичних і тематичних уподобань, але й окреслити
основні художні імперсональні стереотипи, культуреми, стилістичні кліше, одним словом усе те, що складається в національний художній образ світу, спільний, з одного боку, для трьох країн регіону,
3

Іноді також “центрально-андійські”: países centroandinos [378, с. 287] або países
andinos centrales [478, с. 52, 56-57].
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а з другого, наділений місцевими особливостями. Усе це робитиметься з неодмінним урахуванням присутності в художньому й інтелектуальному просторі Перу, Болівії та Еквадору автохтонного
мовно-культурного субстрату і його глибинного впливу на проблематику, поетику та стиль. Слід наголосити, що, досліджуючи самобутність латиноамериканської літератури та формування й увиразнення в ній та крізь неї континентальної чи національної своєрідності, літературознавці приділяли посилену увагу прозі, дещо
осторонь полишаючи поезію, про що свідчить наявність саме слів
проза та роман (narrativa, novela) у назвах більшості визначних студій.
Тому на цих сторінках буде зроблена спроба наголосити й на ролі
поетичних текстів у процесі літературного осмислення самобутності чи на її спонтанному прояві в поезії.
Поряд із цим автор змушений відмовитися від розгляду драматургії в межах цієї розвідки. Специфічною рисою латиноамериканського театру досліджуваного періоду була зорієнтованість на
масову, часто-густо малописьменну або й геть неписьменну авдиторію, високий ступінь політизації, значний імпровізаційний елемент, подекуди відсутність сталого драматургічного тексту. В Андійському регіоні до цього додається використання традицій автохтонного театру, який був досить розвинений в інкську добу й зберігся в колоніальну та республіканську епохи; це яскраво продемонстровано, зокрема, у книзі польської дослідниці Малґожати
Олешкевич «Перуанський народний театр: від доколумбових часів
до ХХ ст.» (1995) [360]. Висвітлення та тлумачення всіх цих реалій
ураз із розглядом творчості провідних драматургів вимагало б
виходу за рамки суто літературознавчого дослідження й над міру
розширило б рамки однотомної монографії.
Роботу обмежено часовими межами 1920–80-х років. У 10-х рр.
ХХ ст. завершується визначна епоха в розвитку літератур континенту – доба іспаноамериканського модернізму 4. Модернізм став
4

У цій роботі вживається традиційне для іспаномовної літературної та літературознавчої традиції розуміння терміну “модернізм”, яке в’яжеться насамперед із
засвоєнням та вираженням засобами іспанської мови європейського мистецького досвіду другої половини ХІХ ст. (головно «Парнасу» та декадансу). Властиво, саме
в іспаномовній Америці цей термін, запроваджений Рубеном Даріо у 1888 р. [270,
с. 156-158; 424, с. 174], і почав уживатися як термін літературний. Тому “доба
модернізму” в іспанському та латиноамериканському сприйнятті (modernismo
hispano[-]americano) обіймає 80-і рр. ХІХ – 10-і роки ХХ ст. У цьому же ключі слід
розуміти й іспаномовний термін постмодернізм. Автор залишає поза рамками
дослідження свою плідну дискусію з О. Пронкевичем щодо можливості застосу-
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першим кроком до формування інтертекстуальних стосунків з європейською (та й не лише) культурною традицією. Через парафразування, інверсію первинних, у Європі виниклих духовно-естетичних символів, відбувалася їх рекодифікація у власному культурному полі, осмислення власного національно-культурного буття через
образи інших епох та народів; у цьому процесі був яскраво виражений самоідентифікаційний вектор. Прагнучи оперувати універсальними категоріями, модерністи формували концепцію універсальної ж “синтетичності” латиноамериканської культури. Та попри
це креольський і автохтонний первні тривалий час майже виключалися з художньої практики, естетика модернізму належала художній атмосфері європейського кінця століття [докладніше про
модернізм див., зокрема: 23, Кн. 3, с. 30-61].
На межі 1910–20-х рр. іспаноамериканський модернізм вичерпує
свій ідейно-естетичний потенціал. Важливою датою став 1910 рік,
коли на континентальному рівні святкувалося 100-ліття початку
Війни за незалежність та розпочалася Мексиканська революція.
Відбувається перегляд джерел власної культури та ролі іспанського компонента; поряд із загальною відданістю інтеграційним ідеалам Болівара та проголошеному Хосе Марті “синтезному” гаслу
“Нашої Америки” поглибилися національно-диференційні процеси.
Мексиканська революція 1910–1917 рр., бувши реакцією на позитивізм попередньої епохи, збудила до активної дії величезні маси
корінного населення. Приклад Мексики був особливо привабливим
для діячів культури андійських країн, адже відсоток автохтонної
людності в Мексиці можна порівняти з мовно-етнічною структурою
Перу, Болівії та Еквадору, а пореволюційне використання гуманітарною та політичною елітою культурної й духовної спадщини
давньомексиканських цивілізацій для формування нової національної свідомості надихало на можливість залучення до процесу
націотворення в Андах не менш вагомих культурних надбань
цивілізацій кечуа та аймара.
У середині 80-х років XX ст. у літературі та суспільній думці Латинської Америки стало відчутним наближення 500-літнього
ювілею відкриття Америки, який широко відзначався в 1992 році.
За рік до ювілею ЮНЕСКО провела зібрання представників автохтонних народів Америки, де було ухвалено характерну декларацію:

вання терміна “модернізм”, властивого англо-американській та європейській традиції, для означення ширшого кола явищ в іспаномовних літературах [див.: 47; 57].
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Цілком свідомі спільності долі, ми знаємо – майбутнє наших народів залежить від того, чи зможемо ми створити Америку солідарності, а також від того, чи Америка, про яку ми мріємо, буде індіанською, адже саме народи індіанського походження є осердям її
ідентичності. ‹…› Ми утверджуємо незнищенність та життєздатність індіанської самобутності ‹…›” [40, с. 9].

Керівники всіх ібероамериканських держав, що в тому ж червні
1991 р. утворили у Ґвадалахарі (Мексика) Конференцію ібероамериканських країн, відповіли на це звернення: “Ми визнаємо вагомий внесок корінних народів у розвиток та плюралізм наших суспільств, і ми потверджуємо наше зобов’язання забезпечити їхній
соціально-економічний добробут та наш обов’язок поважати їхні
права та культурну самобутність...” [40, с. 36]. Культурно-філософські розважання про національну самобутність континенту, його
складні взаємини з європейсько-північноамериканською цивілізацією, проблеми ролі та місця десятків мільйонів індіанців у сучасному світі почали набувати нової якості, й це було особливо актуально для дуже значною мірою індіанських Перу, Болівії та Еквадору.
На цей час стали очевидними й зміни в поетиці та тематиці латиноамериканської прози, яка в 50–70-х рр. стала настільки популярною у світі, що спричинила достеменний видавничий бум
(останнє слово набуло квазілітературознавчого змісту). Р. Ґонсалес
Ечеваррíя з Єльського університету зазначає: “Річ певна, що
письменники “буму” – спадкоємці модернізму – були здебільшого
глибоко зацікавлені проблемою латиноамериканської ідентичності 5, яку вони шукали через експерименти з мовою та екскурси в історію” [258, с. 116]. Двоїстий реально-фантастичний світ соціального й духовного існування континенту, відкритий представниками
“нового іспаноамериканського роману” (nueva novela hispanoamericana, термін К. Фуентеса), зокрема, магічного реалізму, визнано
незаперечною літературною вартістю. Натомість серед самих літераторів уже з кінця 70-х рр. почала спостерігатися ніби перевтома
від “нового роману”, пересиченість його спрямованістю на узагальнене осягання латиноамериканського буття в синтезі минулого й
сучасного. Німкеня Еллен Шпільман наголошує, що на початок
80-х рр. не лише досягнення літератури латиноамериканського
“буму” 50–70-х рр., твореної насамперед інтелектуальною елітою,
вже стали загальним здобутком, але до широких читацьких кіл
прорвалася й література, творена знизу, представниками расово5

Про вживання терміна ідентичність див. далі – с. 20-24.
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етнічних меншин або/та соціальних низів (доказом чого є популярність жанру “свідчення” – testimonio) [318, с. 99]. Неабияку роль відіграли й занепад наприкінці 80-х рр. лівого руху й самої революційної утопії, тиск ринкової культури, виклики ґлобалізації. На зміну
магічному реалізмові починає приходити, за висловом В. Зємскова,
“проза повсякденності” [23, Кн. 4, Ч. 1, с. 87, 92], яка, втім, не відмовляється зовсім від міфопоетичних експериментів, а притаманний
“новому романові” пошук самобутності спускається з історіософського рівня на рівень існування особистості в умовах субкультури, плюралістичного до уламковості буття, через що пародійність та гротеск посідають чільне місце серед художніх прийомів.
Але в літературах Андійського регіону, які (за винятком хіба що перуанської) відставали в розвитку від економічно розвиненіших
та/або культурно відкритіших Мексики, Аргентини, Чилі, Куби, Бразилії, саме початок 80-х рр. засвідчив засвоєння досягнень “нового
роману”. Відхід від його проблематики почнеться в цьому регіоні
на зламі 80–90-х рр. минулого століття.
Таким чином, 20–80-і роки ХХ ст. становлять особливий період
у літературі Андійського регіону, коли відбулась кристалізація її
визначальних рис, були засвоєні досягнення “нового латиноамериканського роману” та магічного реалізму – головних прикмет літератури континенту в ХХ ст., що зробили її широко знаною, шанованою та комерційно успішною.
Оскільки в латиноамериканських країнах у перші десятиліття
по здобутті незалежності бракувало ґрунтовних теоретичних
праць про власну національну специфіку, саме письменники поставали творцями культурної самобутності, відкриваючи та/або
створюючи знакові локуси, міфологеми й людські типи, які згодом
будуть підхоплені філософами та антропологами. Ще у 1848 р.
Адрес Бельйо, славетний венесуельсько-чилійський філолог і філософ, письменник і політик, передбачав майбутню роль письменників
у творенні/винайденні латиноамериканського “я” через художній
текст: “Коли історія країни існує хіба що в неповних та розпорошених документах, у туманних переказах, які ще потрібно зібрати та
осмислити, оповідний метод є неодмінним. Хто сумнівається, хай
наведе мені приклад якоїсь загальної чи локальної історії, яка починалася б інакше” [цит. за: 354, c. 175] (пригадаймо, що славетна
праця Б. Андерсона «Уявлені спільноти» з’явилася допіру 1983 р.).
Мексиканський філософ Хосе Ґаос наполягав на тому, що відмінною
рисою латиноамериканської філософії є її фундаментальна єдність
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із літературою, сучасна (Ґаос писав це в 1945 р.) іспаноамериканська думка усі теми трактує в особливому, естетичному ключі,
вона йде не стільки логічно-дискурсивним та методичним шляхом,
скільки безпосередньо емоційним, образним, подекуди подібним
до естетичного натхнення, і більшість латиноамериканських мислителів були заразом і письменниками [33, с. 9]. Зрештою, це відповідає положенню І. Тена про сутність художнього твору: “Художній твір має на меті висвітлювати певний суттєвий або найвизначніший характер, іншими словами – певну панівну ідею виразніше й
повніше, ніж вона проявляється в реальних предметах” [66, c. 171].
Фраза аргентинського літературознавця Есекієля Мартінеса Естради про те, що книжки створюють народи [цит. за: 90, с. 24], є
у цьому контексті більше, ніж метафора. Як пише Ф. Аїнса, культурна
самобутність (identidad) Ібероамерики окреслилась значною мірою
завдяки її літературі, національна самобутність окремих країн концептуалізується через репрезентативні тексти відповідних літератур [90, c. 23–25]. У численних працях, найвідомішими з яких є фундаментальна «Культурна ідентичність Ібероамерики у її прозі» (1986)
[90] та «Від топосу до логосу. Начерки геопоетики» (2006) [89],
Ф. Аїнса дослідив складові латиноамериканської самобутності, присутні у творчості сотень письменників. Це, зокрема, рівночасне відштовхування від Європи та споглядання себе в дзеркалі її культури,
мотиви самотності та браку культурного коріння й заразом його пошук та ствердження, відтворення в літературних текстах расовокультурної взаємодії; освоєння/присвоєння відмінного географічного
простору через мову, зроджену в інших природних умовах, протистояння природі/єдність із нею, основні географічні реалії, які зумовлюють національну стилістику художніх текстів, мотиви подорожі та
ініціації, утопізм, константа раю та її інверсія в пекло. Уругвайський
літературознавець підкреслює, що деякі з цих мотивів та констант
можуть бути притаманні іншим літературам, але в латиноамериканській працювали саме на окреслення культурної самобутності.
Латиноамериканський художній образ світу був детально інтерпретований в однойменній монографії (1997) [35] російським
літературознавцем Андрєєм Кофманом, який, розвиваючи деякі
положення Ф. Аїнси, окреслив специфічні риси латиноамериканського міфомислення, оприявнені в художніх образах. В універсаліях простору, часу, природи та людини дослідник виділив низку
основних категорій, особливо наголошених у латиноамериканській літературі, наприклад, розімкненість/замкненість, дорога,
межа тощо – для простору; корінь, камінь, сонце і т.д. – для приро— 15 —

ди; сон, етнотип, дім і т.п. – для людини та означив моделі часу, якот історичний час, міфологічний час, зупинений час. На багатому
цитатному матеріалі А. Кофман показав латиноамериканську своєрідність образів, базованих на цих категоріях.
Поряд із цим залишається недослідженою специфіка національної літературної самобутності латиноамериканських літератур, –
узятих окремо чи в регіональній сукупності, – на загальному латиноамериканському тлі. Література андійських країн, як було зазначено, становить під цим оглядом особливий інтерес. Літературний
процес у цих країнах, оцінений з точки зору прояву специфічних
національних (або регіональних) рис художнього мислення, зокрема оприявнення в стилістиці та образності автохтонного культурного субстрату, і взагалі, як висловилася Н. Висоцька, “прочитання
конкретних текстів як продуктів взаємодії між різнорідними культурними традиціями” [8, c. 129] є темою наступних розділів, але
наразі слід сформулювати як засновок тезу про соціолінгвістичний
акцент як характерну рису літератур регіону, що раніше спеціально дослідниками не виділялася.
Кубинський літературознавець Хуан Марінельйо ще в 1932 році
у нарисі «Американізм та кубинізм у літературі» зазначив, що для
латиноамериканського письменника іспанська мова, чужа йому по
суті, становить найбільшу перешкоду на шляху до самоосмислення
та самовираження:
Латиноамериканський письменник – це в’язень. Насамперед – мови.
А вже потім – європейської мудрості. ‹…› Мова в нас є найсильнішим
проявом іспанського первня, найтовщим ізолятором від місцевого,
адже ми отримуємо мову, як і життя, разом з народженням, без можливості вибору: коли мислимо, коли існуємо, мова Кастілії вже є нашою єдиною мовою. Ми існуємо за посередництвом мови, що є нашою,
будучи чужою” [324, с. 48-49].

Це, безумовно, неоднозначна теза, що унаочнюється антитезою, яку
в 1926 р., коли тільки мислилось про велике майбуття латиноамериканської літератури, проголосив Педро Енрікес Уреня, літературознавець і філософ із сусідньої Домініканської Республіки, країни дуже
близької до Куби культурно: “Нам нема чого боятися чужого відбитку
(sello ajeno) мови, якою ми будемо писати, бо на той час духовна
вісь іспанського світу перейде на цей берег Атлантики” [271, с. 417].
Але в андійських країнах саме думка Марінельйо оприявнюється
в чи не інстинктивному відтворенні письменниками мовних реалій та мовної ситуації описуваного буття.
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Ідеться не лише про костумбристську насиченість тексту лексемами індіанського побуту чи авангардистське прагнення до відтворення архаїчного, що суголосне використанню афроамериканських лексем у літераторів-негристів, зокрема з Карибського басейну, наприклад у Н. Ґільєна, у представників негритюду в літературах франкомовних Антіл (Е. Сезер) чи у чорношкірих письменників
США. У диглосній ситуації в андійських країнах індіанські мови, попри упослідженість, усе-таки залишаються достатньо активним засобом спілкування двох численних індіанських спільнот (кечуа та
аймара) й ними в більшій або меншій мірі, принаймні пасивно, володіють і непоодинокі представники креоло-метисної частини суспільства. Чеська дослідниця Яна Гермутова зазначає: “Суспільство, основане на спадщині європейській та індіанській, не може
ефективно виразитися ні через кастільську мову, ні через кечуа.
Треба шукати нового інструменту, придатного в цих змінених соціальних умовах та структурах” [292, c. 24]. Очевидно, що ані костумбристська увага до побутових деталей, ані “мовний фотографізм”
соціально ангажованої та часто натуралістичного ґатунку прози
20–30-х рр. не могли перетворитися на тривкий та художньо значущий стилістичний засіб. Мови кечуа та аймара, попри їх відносну
поширеність, не можуть іще зі зрозумілих причин стати знаряддям
доступу до читача хоч би й лише на загальнонаціональному рівні
(прози на цих мовах практично немає), а твори на мішанці іспанської та кечуа (так званий quechuañol) є не більше, ніж курйозом.
Здається, єдиним поки що можливим розв’язанням у творах, де
ставляться масштабні проблеми національного буття, є сублімувати цю психологічну та соціолінгвістичну ситуацію і зробити її частиною сюжету, або, як мінімум, тлом, зокрема, використовуючи
в мовній тканині твору індіанські лексеми із символічним та світоглядним навантаженням – часто-густо без перекладу, – наполягаючи
в такий спосіб на цінності корінних мов для окреслення національної самобутності. Важливою рисою художніх образів стає вживання чи принаймні знання персонажами корінних мов; самі індіанські мови, сама соціолінгвістична ситуація перетворюються на
заледве не персонажів твору. Цю традицію можна відстежити щонайпізніше з ХІХ ст. 1871 роком датується анонімна «Трагедія про
кінець Атауальпи», написана на кечуа. У цьому тексті зіткнення
мов розв’язується через представлення персонажів-іспанців, які
лише ворушать губами, тоді як їх слова промовляються на кечуа
у перекладі персонажа-товмача. Та коли іспанці повертаються до
королівського двору, вони вже говорять уголос на кечуа, адже
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текст призначався публіці, що не розуміла іншої мови. Ніби антитезою звучить інша п’єса з того ж ХІХ ст. – «Смерть Атауальпи», написана білінгвом, через що індіанські та іспанські персонажі говорять своїми мовами, а ремарки написані іспанською [360, с. 62, 72].
Таким чином, художній образ світу андійських країн включає
в себе також і двомовність – як об’єкт зображення, як сутнісну категорію національного буття, через призму якої майстер слова теж
виражає своє світобачення. Це може бути й зображення соціолінгвістичної ситуації (диглосії) як важливого елементу сюжету, і виведення ключових, “світоглядних” лексем з автохтонних мов на рівень визначальних для розуміння твору символів, і спонтанна присутність індіанських слів та висловів у мові персонажів та автора;
ця риса, здається, ще не ставала предметом літературознавчих досліджень у світовій латиноамериканістиці і їй буде приділено увагу в основному корпусі роботи.
З попередніх сторінок цих вступних міркувань читачеві, можливо, вже стає ясно, в якому напрямку й на яких засадах буде вестися
це дослідження, що й унаочнить перший розділ: це й теорія гетерогенних літератур А. Корнехо Полара, погляди якого, а також близького до нього М. Лінгарда [188; 190; 304; 305], Карлос Рінкон охарактеризував як “семіотико-культурне осмислення” [318, с. 169],
і “цивілізаційний підхід” потужного російського латиноамериканіста В. Зємскова та його групи – Ю. Ґірін, А. Кофман, М. Над’ярних –
(див. п’ятитомну «Історію літератур Латинської Америки» у списку
літератури, зокрема, про “цивілізаційний підхід”: 23, Кн. 4, Ч. 1,
с.20-27), і дискусійна, але плідна концепція транскультурації Ф. Ортіса та А. Рами [373; 398]; такі позиції певно, що підпадають під
окреслення культурологічний ракурс у літературознавчих дослідженнях. Поряд із цим автор насмілиться стверджувати, що джерела історико-літературних праць (якою, насамперед, і є ця монографія), покликаних показати й витлумачити ще й національне
єство певної літератури, беруть початок у дещо, здавалось би, застарілій школі культурно-історичній, яка, на думку М. Гнатюка, цю
свою назву дістала від Івана Франка [13, с. 37]. Засновником її у нас
прийнято називати Іпполіта Тена [див., наприклад, 45, с. 275], хоча
у Франції та іспаномовних країнах цей термін як літературознавчий, здається, не вживається, а І. Тена нарікають позитивістом.
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І. Тен, як відомо, наполягав на врахуванні трьох чинників у осмисленні історії мистецьких явищ: раса 6, середовище, момент. Расові
характеристики він брав не антропологічно, а радше як “вроджені
та успадковані схильності, які людина приносить із собою у світ
і які зазвичай поєднані з особливостями, закарбованими в темпераменті та тілобудові. Вони відмінні у різних народів” [472, с. ХХІІІ].
Попри певні біологічні перебори у порівняннях (що було рисою його доби), Тен характеризує мистецькі феномени так, як уже десь
від півстоліття це роблять ті, хто розглядає літературні явища
в культурологічному ракурсі, Тена й не згадуючи. А Тен пояснював,
скажімо, гармонійність та сумірність античного мистецтва особливостями пейзажу, що сформував зір митців, підсумовуючи: “Чимало умов ґрунту та клімату поєдналися, щоб це довершити” [475, с. 34].
Так само й у другому абзаці ІІ розділу нарису «Мистецтво Нідерландів» читач натрапляє на фразу: “Отже, нам слід узяти до уваги
ґрунт і небо…” [474, с. 24]. Особливості італійського мистецтва серед інших західноєвропейських Тен виводив з того, що цей край не
зазнав сильної германізації, тобто з обставин етнокультурних [476,
с. 25-27], а нарис про мистецтво Нідерландів починається з антропологічних особливостей населення [474, с. 3-5].
З таких же позицій він розглядав і жанрову специфіку: “Пастораль у дусі Теокріта була в еллінських країнах дійсністю, ‹…› дзеркалом їхнього власного життя”, – жанр, який “майже скрізь в інших
місцях був безглуздим і штучним” [475, с. 53]. Те саме стосується до
фабульно-композиційних деталей тексту:
…в англійських романах постійно снідають, і найтендітніші героїні ‹…› споживають силу-силенну тартинок із маслом, чашок чаю,
шматків птиці та сендвічів. Цьому сприяє сам клімат; під північним туманом неможливо підтримувати свої сили, як то роблять
селяни латинської раси, одною мискою супу чи шматком хліба,
натертого часником… [474, с. 5].

Або ж до аналізу персонажа (Домбі-батька): “Ви бачите характер,
який міг народитися в країні, де комерсанти є монархами, де компанія купців визискувала цілий континент, підживлювала війни,
руйнувала королівства й заснувала імперію на сто мільйонів меш-

6

Ужите І. Теном слово race можна би перекласти як плем’я в урочистому значенні,
адже йому йшлося лише про Європу, та оскільки у цій книзі досліджуються літератури континенту, де відбулися контакт і змішання рас якраз у біологічно-антропологічному значенні терміна, доцільним здається буквальний термінологічний переклад цього слова.
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канців” [473, с. 58-59]. Так само й про інтелектуальну, філософську
мову Тен завважив, що французькі запозичення з грецької виглядають громіздкими, тоді як в Елладі мова філософів була фактично мовою селян [475, с. 99-103] 7. Ба навіть – самокритично щодо
французів – про гумор (ідеться про Т. Карлейля): “Така схильність
духа породжує гумор, це слово – неперекладне, адже в нас немає
відповідного поняття. Гумор – це такий рід таланту, який може
потішити германців, північних жителів; він пасує до їхнього духа,
наче пиво й горілка до їхніх палаців” [473, с. 238].
Сьогоднішні дослідники культур і літератур Латинської Америки
зосереджують неабияку увагу на виявленні джерел і результатів
взаємодій різних культурних, расових, етнічних та мовних елементів, які, допасовуючися одне до одного, породжують нові феномени. Але ще Тен, наголошуючи, з одного боку, на сталості в народах
протягом цілих історичних епох певних “…здатностей та інстинктів, які у самій крові…”, підкреслював водночас, що, “…аби їх змінити,
треба змінити кров, тобто потрібні нашестя, тривале завоювання,
а значить расові змішання (croisements de race) або принаймні
зміна фізичного середовища, тобто переселення та повільний вплив
нового клімату, одним словом – перетворення темпераменту та тілобудови” [471, с. 41]. Характерно, що в таких роздумах науковець
послуговується геологічними термінами – “землекопна машина” [471,
с. 34], “моральна геологія” [471, с. 35], “первовічний шар” [471,
с. 40], “могутній пласт” [471, с. 41], “первісний граніт” [471, с. 45].
Пізніше болівійські мислителі якнайширше вдаватимуться до геологічної лексики, Тена не цитуючи…
Хоча Тенові закидали надмірний детермінізм та віру в позитивістську науку, до таких думок слід ставитися обережно (як, зрештою, не робити догми й з усього, сказаного Теном). Навряд чи був
безоглядним позитивістом науковець, який назвав Санчо Пансу
“поміркованим, позитивістським, вульгарним та огрядним вайлом” 8 [471, с. 57]. І навряд чи він покладався лише на раціо в оцінці
естетичних явищ, проголошуючи: “Світ, що дослухався до Тенісона,
вартий більше, ніж наша буржуазна та богемна аристократія; але я
більше люблю Альфреда де Мюссе, ніж Теннісона ” [472, с. 470].

7

Думка співвідносна з міркуванням О. Потебні: “…під впливом певної мови певні
міфи аж ніяк не могли б утворитися”, а “притаманні їм ознаки різними мовами
групуються по-різному” [55, с. 241].
8 Залишаю за рамками цієї праці спірність, ба й хибність такого твердження.
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Принципи культурно-історичної школи й місце в ній І. Франка
достатньою мірою означив М. Гнатюк у зацитованій монографії. На
цих сторінках доцільним здається лише навести найпринциповіше
з характеристики, даної Франком цій школі. Означення “культурно-історична фаза” та “культурно-історична школа” в розвитку літературознавчої науки Франко ужив у статті «Етнологія та історія
літератури» (1894), віднісши, щоправда, Тена до фази попередньої,
“біографічної” [68, с. 277, 279]. Натомість для нової фази характеристичним є такий підхід:
Духовне життя народу в усіх його верствах – ось та широка основа, на якій будується ця нова концепція історії літератури. Все, що
тільки впливає на зміну у формі або змісті цього духовного життя, має бути предметом пильної уваги з боку історика літератури,
якщо він хоче зрозуміти літературні явища даної епохи. А отже,
вже не сама лише освіта, письменство й література, але й політичне та економічне життя повинні братися до уваги; історик літератури мусить бути істориком цивілізації свого народу і історію
літератури повинен розглядати як частину, і то дуже значну, хоч
і не єдину, історії цивілізації” [68, с. 277-278].

А в «Плані викладів історії літератури руської. Спеціальні курси.
Мотиви» (1895) Франко наголошує ще й на необхідності залучити
до таких досліджень навіть “скромні, забуті писання дрібних талантів та щиросердечних дилетантів, що від іншого ремесла случайно і моментально попали в писателі” [69, с. 37].
Тен, на відміну від Франка, не ставив питання про формування
національної самосвідомості через художній текст, адже досліджував культури зі сформованим національним обличчям. Але піднесення ще й цієї проблеми нітрохи не суперечить принципам культурно-історичної школи, якщо не сприймати їх як догму й не відкидати можливість еволюції. Та й прихильність автора цієї книжки
до принципів культурно-історичної школи не означає заперечення
іншого інструментарію. Тоді процитовані вище думки А. Бельйо та
Е. Мартінеса Естради, а також і прозорливий здогад ніби протилежного І. Тенові В. Дільтея: “На ґрунті історії літератури в нас розгорнулось філософське осмислення історії. Можливо, поетика значитиме так само багато для дослідження історичних проявів життя” [18, с. 138] становитимуть доречне й несуперечливе доповнення
до методологічних засад цієї праці.
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Розділ 1
ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНА САМОБУТНІСТЬ
У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ТА ТЕРМІНИ ПЕВНІ Й НЕПЕВНІ
1.1. Поняттєво-термінологічні підвалини
Стратегічна мета дослідження вимагає насамперед окреслити
розуміння трьох понять і вживаних на їх позначення термінів, які
фігурують у літературознавчих та культурологічних працях, присвячених специфіці та розвитку латиноамериканської культури й
філософії, особливо в країнах зі значним відсотком корінної людності.
На сторінках цієї роботи як головний термін на означення комплексу специфічних рис літератури, культури та національного
єства буде вживатися слово самобутність. Попри якнайширше використання у сучасній світовій гуманітаристиці терміна ідентичність, він викликає певні застереження у плані семантичному та
з огляду на національну традицію.
Спопуляризований після праць Е. Еріксона у галузі психології,
що почали з’являтися ще з 50-х рр. ХХ ст., термін identity перейшов
до різних соціологічних наук, а першою працею в царині латиноамериканістики, у назві якої фігурувало це слово, імовірно, була
англомовна монографія М. Стаба «У пошуках ідентичності. Нариси
розвитку іспаноамериканської ідеології» (1967), перекладена 1969
року іспанською 9; у 1968 р. цей термін у іспанській формі ужив
видатний мексиканський філософ Леопольдо Сеа у статті «Identidad
en América Latina» [див. 278, с. 399], тож незабаром слово почало
функціонувати в іспаномовних працях про національно-культурну
9

Stabb M.S. In quest of identity. Patterns in the Spanish-American essay of ideas. 1890–
1960. Chapell Hill: N.C.: University of North Carolina Press, 1967; América Latina en
busca de una identidad. Modelos del ensayo ideológico hispanoamericano. 1890–1960.
Caracas: Monte Ávila, 1969. На жаль, авторові не вдалося безпосередньо ознайомитися з цими виданнями.
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самобутність. Проте «Словник Іспанської королівської академії» не
фіксував поширеного тепер значення “національно-культурна
ідентичність” аж до 22-го видання, здійсненого у 2001 році, де й
з’явилися два нових тлумачення слова identidad: “2. f. Набір
особливих рис індивіда або спільноти, які відрізняють їх від інших.
3. f. Свідомість, наявна в певної особи про буття самою собою та
відмінною від інших” 10.
Очевидно, опір іспанських лексикографів пояснювався латинською семантикою цього слова, яка передбачає наявність дво- (або
більше) членної структури явища для можливості вживання цього
терміна; у такому ж аспекті термін ідентичність тлумачився також
в українських словниках, як і його український відповідник тотожність 11. Показово, що в тепер уже класичній радянській (тоді першій у СРСР) праці з історії культурно-філософських пошуків у Латинській Америці «Концепції історико-культурної самобутності
Латинської Америки» (1978), створеній надзвичайно глибокими й
ліберальними дослідницями Вєрою Кутєйщиковою та Інною Тертерян [33], термін ідентичність не вжито жодного разу: використовується саме російське слово самобытность, а зі 149 бібліографічних позицій іноземними мовами лише згадана книжка М. Стаба
містить у назві слово identity. На невиразність у вживанні термінів
самобытность та идентичность у російській мові вказував свого
часу й тамтешній провідний культуролог та філософ Б. Єрасов [39,
с. 395]. За приклад до наслідування можуть правити й польські
дослідження в цій галузі, де суцільно панує слово tożsamość.
Акцентам, які будуть розставлені у пропонованій монографії,
теж відповідатиме українське слово самобутність. Одинадцятитомний академічний «Словник української мови» подає слово самобутність як “властивість за значенням самобутній”, а останнє
тлумачить як “такий, що відзначається природною своєрідністю,
не схожий на інших (інші); самостійний у своєму розвитку, незалежний від будь-яких впливів; неповторний, оригінальний”. Беручи лише до уваги, що у філософському плані неможливе хоч би що
“незалежне від будь-яких впливів”, термін самобутність і буде
вжито для наголошення національної специфіки літературного
Усі видання «Словника Іспанської Королівської академії» доступні на сайті
http://www.rae.es
11 Поширене тепер слово тожсамість є не питомо українським, а калькою з польського tożsamość і не фіксується українськими словниками. Автор має повинитися, що колись і сам невластиво уживав слова тожсамість та тотожність.
10
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процесу в аналізованих країнах і тамтешніх намагань окреслити
своє національне “я”; у мові іспанській йому відповідають теж достатньо поширені слова autenticidad, originalidad, peculiaridad, mismidad. Утім, у перекладі назв праць або цитат буде з поваги до авторів збережено слово ідентичність. Натомість формулювання на взір
“ідентичність (тотожність) чогось із чимось”, “ідентифікація себе
з кимось” цілком доречні під семантичним оглядом. Як справедливо зазначає Н. Висоцька, “етимологічно термін “ідентичність” має
на увазі “ідентифікацію”, тобто ототожнення себе з певною групою
в плані інтеріоризації її системи цінностей, вірувань та поведінкових моделей” [7, с. 45]. Тобто в такому разі має йтися вже про
поняття національної самосвідомості, яке, враховуючи розбіжності
в тлумаченні слова національний в українській мові та мовах західноєвропейських, може відповідати іспанському поняттю identidad
cultural, що його мексиканський антрополог та історик М. ЛеонПортілья, спираючись на Р. Г. Робінза, тлумачить як “спільну свідомість (conciencia) членів суспільства, які вважають себе наділеними
прикметами або засадами, що спонукають їх до розуміння себе відмінними від інших груп і, в свою чергу, посідачами власного обличчя” [цит. за: 90, с. 30]. Отже, пропоновані в цій роботі прозоріші
словосполучення національна самобутність та національна самосвідомість дають можливість уникнути термінологічної плутанини та змішування понять, адже національна самобутність існує
скрізь, навіть у народів метисного (у чому їх самобутність і полягає) походження, та попри національну самосвідомість, якої частина спільноти може й не мати.
На означення національної сутності культури та самобутності її
проявів у багатьох іспаномовних країнах Латинської Америки активно використовуються похідні від назви країни терміни з формантом -idad: peruanidad, bolivianidad (перуанство, болівійство 12) тощо. Очевидно, за морфологічну модель правило іспанське слово
hispanidad, хоч воно початково мало іншу семантику – специфічні
риси іспанської мови – і вже з видання «Словника королівської
академії» 1817 р. подавалося як застаріле. Видатний іспанський
12

Подекуди в українському гуманітарному обігу можна зустріти слово “українськість”, не зафіксоване поки що словниками й з’явлене, очевидно, під впливом
достатньо давнього в польській мові слова polskość. Словник Б. Грінченка, натомість, подає слово українство з окресленням “Свойство и дѣятельность украинца
в національномъ смыслѣ”. У цій роботі вживання слів на взір перуанство є не
більше як ситуативно-тлумачним, а перевага віддаватиметься словосполученням типу “перуанська сутність, єство”.
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мислитель та письменник М. де Унамуно у статті 1910 р. в аргентинській газеті «Ла Насйон» пише, що він уже довший час уживає
слова americanidad та argentinidad (так само як españolidad та hispanidad), застерігаючись, що не знає, чи ними користувались до
нього і посилаючись на існування в італійській мові поняття italianità [487, c. 31]. Культурологічного осмислення поняттю argentinidad надав аргентинський філософ Хосе Інхен’єрос у 1914 р. в праці
«Філософські напрямки аргентинської культури»: “Коли наша раса
у своєму інтелектуальному розвитку зможе нарешті пишатися філософом-митцем, платонівським за духом, як Емерсон, або науковцем за духом арістотелівським, як Спенсер, – у його вченні, без сумніву, буде щось нове й автохтонне – “аргентинство”. ‹…› “аргентинство” це новий смисл, який раса, що народжується в цій частині
світу, зможе надати людському досвіду та ідеалам” [286, с. 3]. У 1926 р.
слово hispanidad наділяє культурологічним значенням (але дещо
відмінним від семантики argentinidad) іспанський священик Сакар’яс де Віскарра, що на той час мешкав у Аргентині, назвавши так
“усі народи іспанського походження та властивості, що відрізняють їх від інших” [525]. Це слово невдовзі спопуляризував іспанський філософ Р. де Маéсту, опублікувавши в 1931 р. у журналі «Аксйон Еспаньола» статтю під назвою «La Hispanidad» [317]. Поштовх
запровадженню в обіг терміна дало відзначення століття війни за
незалежність (саме о цій порі Унамуно активно публікується в Аргентині) і геополітична необхідність перегляду стосунків між колишніми метрополією та колоніями у першій третині ХХ ст., коли Іспанія
оговтувалась від національної катастрофи – поразки у війні проти
США у 1898 р., а латиноамериканські країни починали відчувати дедалі більший і всебічний тиск із боку північного сусіда. У 1936 р. значення “родовий характер усіх народів іспанської мови та культури” було зафіксоване за цим словом у академічному словнику; щоправда за часів франкізму поняття hispanidad було заідеологізоване.
Можливо, активне вживання такого поняття в іспаномовних
країнах Америки має набагато глибше підґрунтя, адже Жорж Бодо,
авторитетний дослідник культури ацтеків доколумбової епохи та
періоду колонії, зазначав, що в їх текстах трапляється слово мешікайотль (mexicayotl), “поняття, що є майже “національним” і означує водночас етнічну, мовну, культурну та ‹…› міфологічну й космогонічну приналежність” [129, c. 64].
Викладені міркування дають підстави до вживання у цій роботі
понять самобутність та перуанська (андійська тощо) сутність,
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єство у дослідженні національної специфіки літературного розвитку андійських країн
У працях про латиноамериканську літературу та культуру сьогодні якнайактивніше використовується термін транскультурація;
на відміну від термінів асиміляція та акультурація, за якими тягнеться шлейф “колоніалістичних” асоціацій, він наголошує на оригінальності й вартості духовних явищ, породжуваних міжкультурними
контактами. Його запровадив 1940 р. кубинський антрополог Фернандо Ортíс у роботі «Суперечка тютюну з цукром», розуміючи під
цим словом не асиміляцію однієї культури іншою або закорінення
в культурі чужорідних елементів, а появу – в результаті взаємодії –
нової культури, як це й сталось у країнах Латинської Америки, Ортіс
означує ним “розмаїті феномени, що з’являються на Кубі внаслідок
якнайскладніших перетворень культур” [373, с. 93]. За Ортісом, результатом транскультурації є не гібридність чи еклектизм, а нова
людська культурна субстанція, неокультурація, тобто “створення
нових культурних феноменів” [373, c. 96]. Утім, термін “неокультурація” Ф. Ортіс далі не роз’яснював. Неологізм транскультурація
з ентузіазмом підтримав уславлений антрополог Б. Маліновський.
Уругвайський літературознавець Анхель Рама переніс термін
Ортіса у літературні дослідження, і цей підхід до аналізу знакових
текстів літератури континенту, запропонований у його книзі
«Транскультурація в латиноамериканській прозі» (1980), мексиканка Ліліана Вейнберґ охарактеризувала як “важливий провісник
того, що згодом перетвориться на дослідження літератури з точки
зору культури у певній сув’язі з тим, що сьогодні називають культурологією (estudios culturales)” [527, c. 36].
За всієї демократичності терміна Ф. Ортіса порівняно з термінами асиміляція та акультурація, у сутності названого ним явища є
істотний аспект, не наголошений ученим: принаймні в Латинській
Америці транскультурація відбулась унаслідок вторгнення культури
“сильнішої” на територію культури “слабшої”, а отже, латиноамериканська культура опинилась у силовому полі іспано- (портуґало-)
мовного світу: попри біологічну метисацію та духовний “синтез”
ця культура розвивається іспанською (портуґальською) мовою, через що факт домінування одного, і то неабиякої ваги, з культурних
елементів очевидний. До того ж, в одному місці своєї студії Ортіс,
наводячи приклад ще доіспанської транскультурації, коли на Кубі
розвинутіше плем’я таїнів підпорядкувало слабших сібонеїв, прохопився й такою фразою: “Вони прибувають як завойовники та нав’язують [письмівка моя – І.О.] транскультурацію” [373, c. 94].
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Таким чином Ортіс не взяв до уваги мовний чинник, як це зробив
його співвітчизник Х. Марінельйо (див. «Вступ»).
Тому, за всієї “нейтральності” терміна транскультурація, його
конкретно-історичне наповнення об’єктивно означає домінування
одної з культурних складових та, як випливає з висловлювання
Х. Марінельйо, призводить до усвідомлення нецілісності культури
принаймні деякими її носіями. Але небагатьма дослідниками було
осмислено (що не означає – не завважено) інший бік транскультурації, ціннісно не менш важливий, хоч і менш поширений. У світовій
практиці культурних та мовних взаємин є непоодинокі приклади
переходу представників престижнішої, розвинутішої або панівної
культури на позиції культури “малої” (або притлумленої) та – що
стосується художньої інтелігенції – творення, принаймні деякий
час, в орбіті її духовно-естетичного та мовного впливу. Для такого
явища на цих сторінках пропонується робоча назва “інверсія
транскультурації”.
Інверсія транскультурації має широкий світовий контекст і відбувалася в різних культурно-географічних регіонах. Для типологізації цього явища варто нагадати, що в царині українсько-російських зв’язків його прикладом є українська частина творчості Марка
Вовчка, кілька україномовних віршів А. Кольцова, українська поезія та громадсько-політична діяльність С.О. Бердяєва (брата видатного філософа), дослідницька та перекладацька робота проф.
В.М. Державина, поезія Р. Третьякова, україномовна частина творчості Л. Кисельова, С. Щербатих (Тризубого Стаса) та українська
проблематика в їхньому російськомовному доробку, музика й тексти
Каші Сальцової (Олександри Кольцової) тощо. Ширшого засягу це
явище набуло в українсько-польському ареалі в XIX ст. Це стосується “української школи” в польському романтизмі – С. Ґощинського,
Б. Залеського, Ю. Словацького, які використовували образи та мотиви українського фольклору та епізоди української історії; вельми поширена була й література українською мовою, створювана
польськими письменниками (найвідоміші – К.-А. Ґейнч, Т. Падура,
П. Свенціцький). Данину україномовній творчості віддали близько
тридцяти письменників, які написали кількасот творів (переважно
поетичних) [див. 67]. Феноменальним став приклад австрійського
ерцгерцоґа В. Габсбурґа-Лотрінґена, що писав українські вірші під
іменем Василя Вишиваного. Найяскравіший приклад у романському регіоні – вірші Ф. Ґарсії Лорки, писані ґалісійською мовою.
Інверсія транскультурації виникає і при взаємодії культур різних цивілізаційних типів. Її перший приклад в Америці мав місце
— 27 —

ще на початку завоювання; від славетного хроніста Берналя Діаса
дель Кастільйо, солдата загону Е. Кортеса, стало відомо про іспанського конкістадора Ґонсало Ґерреро, який, ще до виправи Кортеса
потрапивши в полон до юкатанських майя, залишився серед цього
народу, оженився, піднісся до рангу вождя й загинув, захищаючи
нову батьківщину від колишніх співвітчизників (про Ґ. Ґерреро тепер існує чимала література, див., наприклад, 334).
З початком християнізації індіанців виникла потреба перекладу
Святого Письма місцевими мовами та проповідування на них, що
на початку в суто інструментальних цілях призводило до входження
частини іспаномовної еліти в автохтонний мовний простір, а згодом дало приклади літературних текстів, що їх писали індіанськими
мовами автори не з індіанського середовища. В Андійському регіоні
таким яскравим прикладом став президент Еквадору Луїс Кордеро
(1833–1912), який написав декілька віршів мовою кечуа; подібним
явищам буде приділено спеціальну увагу в подальших розділах.
У літературах інших ареалів Латинської Америки є численні приклади інверсії транскультурації в творчості й громадській позиції
письменників та – ширше – інтелектуалів і громадських діячів (наприклад, континентальне значення мала творчість мексиканської
письменниці Росарйо Кастельянос).
У літературах англосаксонської Америки білі персонажі, які перебувають під впливом індіанської та ескімоської культур, теж непоодинокі, достатньо згадати відомого і в українських перекладах
канадця Фарлі Моуета. У Росії точкою відліку для якутської літератури стали невеличкі «Спогади» (1851), написані російським чиновником А. Уваровським по-якутському [17, с. 200], а на сюжетному
рівні інверсію транскультурації можна спостерігати, зокрема, у якутській (твори С. Данілова) або чукотській (Ю. Ритхеу) літературах.
Приклади інверсії транскультурації будуть неодноразово наголошені в подальших розділах цього дослідження, для задач якого
важливо вирізнити це явище також і як сюжетотвірне, а подекуди
визначальне навіть для стилю деяких творів.
Специфічність інверсії транскультурації в Латинській Америці
відносно інших згаданих культур полягає в тому, що вона відбувається в суспільствах, де гетерогенність є станом національного
буття. В інших-бо випадках ідеться про сформовані етноси, які перебувають (перебували) між собою в стосунках панування/залежності, тож факти інверсії транскультурації були лише чином благородства, гуманності, що сприяв утвердженню національної ідеї або
захисту нечисленних народів, але не мав націотворчого значення.
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У Латинській Америці, зосібна в Андах, інверсія транскультурації є
наразі чи не єдиною позитивною відповіддю на проблему роздвоєності національного буття. Ця відповідь є доконаним фактом лише
на особистісному рівні, а на рівні спільноти може виявитися утопією, як, зрештою, утопією є література взагалі.
Поняття, подібне до запропонованого терміна, – “акультурація
навпаки” (аculturación al revés) – вжив італійський перуаніст Антоніо
Мелíс у передмові до роману С. Кальво «Три половини Іно Моксо»
[158, с. 20]. Сьогодні термін акультурація має дещо від’ємну конотацію: йдеться про загрозу втрату самобутності в результаті міжкультурного контакту (Ф. Ортіс віддає перевагу терміну інкультурація, вважаючи його точнішим синонімом [373, с. 93]), але первісний
вжиток слова, не містив такого акценту: згідно з найавторитетнішим теоретиком акультурації М. Гершковіцом, “…акультурація охоплює феномени, що виникають, коли спільноти чи особи, належні до
різних культур, входять у постійну безпосередню взаємодію, яка
спричиняє зміни в питомих культурних моделях кожної спільноти
або їх обох” [274, с. 10]; споряджена якнайдокладнішими термінологічним та іменним покажчиками, праця М. Гершковіца подає приклади й “міжплемінної” (intertribal) акультурації й не виключає впливу
елементів підпорядкованої культури на панівні групи. Проте в середовищі латиноамериканських культурологів термін акультурація сприймається насторожено, якщо не негативно; зокрема, програмний текст знакового перуанського письменника та антрополога Х. М. Аргедаса називається «Я не акультурований!» [107, с. 81-85].
Його співвітчизник Вільфредо Капсолі зазначає: “Коли стикаються
два світи, відмінні у потузі та престижі, виходом стає акультурація.
Вона означає розпад особистості членів упокореної спільноти” [172,
с. 100]. Сам Б. Маліновський у передмові до праці Ф. Ортіса вказав
на етноцентричну, підпорядкувальну семантику англійського слова acculturation, ще й покпивши (як поляк?) над його немилозвучною фонетикою – “гикавка, поєднана з булькотінням” [373, с. 4]. Тому
на сторінках цієї роботи пропонується термін інверсія транскультурації, говоритиметься у такому разі не лише про соціальнокультурний процес, а насамперед про породження художніх явищ
(на чому наголошував Ф. Ортіс), літературного продукту. Розмова
про інверсію транскультурації, звичайно, не заперечуватиме і явища самої транскультурації.
Як уже зазначалося, індіанська людність становить абсолютну
або принаймні відносну більшість населення в Перу, Болівії та Еквадорі і є надзвичайно важливим чинником національно-культур— 29 —

ної самобутності 13. Та й загалом у латиноамериканській художній
літературі (і в інших жанрах мистецтва) індіанська тема здавна висвітлюється якнайширше; таке тематичне спрямування одержало
в тамтешньому літературознавстві терміни “індіхенізм” (indigenismo) або “індіанізм” (indianismo) і для їх тлумачення можуть застосовуватися поняття напрямку, жанру, руху. Індіанізм та індіхенізм,
як правило, розрізняються. Перуанський критик А. Уррельйо писав:
Зазвичай під індіанізмом мається на увазі література, що змальовує індіанця у рамцях суто декоративних та екзотичних, ідеалізаційний підхід як наслідок ренесансної традиції, пов’язаної з утопічними тенденціями, що позбавляє нас можливості побачити індіанця в реальній обстановці. Натомість індіхенізм шукає, як уникнути такої схильності до чистого приоздоблення й намагається
представити нам корінного американця у справжніх умовах існування. Індіхенізм, у цілому, осмислює індіанця як проблему розвитку американської культури [488, с. 6].

Приблизно так само висловлювавлись кубинець С. Буено [152], парагваєць Р. Баррейро Саг’єр [3, c. 40–41], аргентинець Е. Карілья [30,
c. 234], іспанець Ф. Лопес Альфонсо [313, с. 12]. Відмінною була
позиція іспанця Р. Ґульйона, що використовував поняття “індіхенізм” лише на означення звертання до легендарного чи історичного минулого [262, c. 67].
Узагальнюючи такі підходи, відзначимо загальну тенденцію
співвідносити індіанізм з літературними системами, які передували реалізмові, а індіхенізм – із системою реалістичною, тобто ці
терміни пов’язувалися з естетичними принципами, чого ніяк не
передбачає їх етимологія: індіанізм від “індіанець”, індіхенізм від
лат. indigenus – тубільний, місцевий, вроджений. З 60-х рр. ХХ ст.
у літературних колах став уживатися ще й термін “неоіндіхенізм”
на означення не відверто ідеологізованого підходу до зображення
соціальної проблематики індіанця, а представлення його в тексті
ніби зсередини, укоріненим у власній культурі та звичаях, з акцентом
на особливостях психіки та світогляду. Цей термін першим застосував, очевидно, перуанський критик М. Кастро Аренас у 1961 р. [169,
с. 310]. Термін індіанізм, поряд з індіхенізмом, тепер уживається
також у політиці для характеристики ідеології індіанських етнічних
рухів. Про індіхенізм та індіанізм у мистецтві та соціальному житті
існує величезна кількість літератури [див., напр.: 15; 142; 185; 336].
13

Роль африканського расово-культурного елементу, меншою мірою присутнього
в Андійському регіоні, ніж у країнах Карібського узбережжя та Бразилії, буде
заторкнута у розділах, присвячених окремим національним літературам.

— 30 —

Розрізнення термінів індіанізм та індіхенізм з наданням переваги
другому як “відповіднішому” й “правдивішому” не здається слушним. Еквадорський літературознавець Ґ. Р. Перес зазначав: “у цих
термінів та сама семантика, тож хибно позначати ними два різних
спрямовання” [цит. за: 204, с. 25]. Предметом зображення у творах
такого штибу завжди залишався корінний мешканець країни, індіанець, – з єдиною умовою загальноморального плану: наявності
співчуття, – а осмислення проблем, із ним пов’язаних, відбувалось
у рамцях різних художніх систем та під закономірним впливом відповідних ідей свого часу. Індіхенізм (індіанізм) у літературі – явище не естетичного порядку, його слід розуміти як ідейно-тематичну тенденцію до змалювання проблем корінного населення та/або
пошуку основ національної сутності шляхом звертання до автохтонного субстрату. Слід заперечити поширене достосування до цього
терміна естетичних характеристик або й літературознавчих дефініцій як-от “напрямок” або “жанр”, оскільки сукупність індіхеністських творів не має обов’язково-спільних художніх рис; ці твори
об’єднує лише тема та співчутливий погляд на корінне населення,
а писатися вони могли згідно з естетичними канонами доби: романтизму, реалізму, авангардизму тощо, у зв’язку з чим і саме існування
в літературознавстві двох термінів виглядає надмірним, принаймні для української науки. У цій роботі віддана перевага терміну
“індіхенізм”, оскільки, по-перше, ним частіше користуються літературознавці в андійських країнах і, по-друге, його походження від
латинського indigenus – “корінний, тубільний” – дає можливість
типологічно співвіднести цей феномен з подібними явищами в літературах інших країн, де співіснує прибуле й корінне населення
(наприклад, маорійська тема в новозеландській літературі).
Початки індіхенізму виводяться від проповідей і творів на захист індіанців, написаних видатними священиками-гуманістами
Антонйо де Монтесíносом та Бартоломé де лас Кáсасом ще на початку конкісти. Наприкінці ХVIII ст. вигнані з Америки єзуїти опублікували численні твори, де розмірковували над значенням індіанських народів і культур для виниклого на континенті суспільства.
Але історичні праці та філософські трактати, власне кажучи, не
належать до літературного індіхенізму. У літературі індіхеністські
тенденції вперше яскраво виявилися в поемі бразильця Жозе Базіл’ю
да Ґами «Уругвай» (1769) [23, Кн. 1, с. 597-602]. У ХІХ ст. ця тематика розкривалась переважно в історичних романах, спрямованих на
засудження конкісти, та в творах, де ідеалізувалося сучасного
індіанця. У ХХ ст. кількість таких творів неймовірно зросла, і поряд
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з художнім утіленням соціальних ідей (як правило, лівої орієнтації), спрямованих на розв’язання індіанського питання, очевидною
стала надмета (не завжди висловлена експліцитно) – окреслити основи національного себесприйняття, надто ж для країн з такою великою часткою індіанської людності, як Перу, Болівія та Еквадор.
Індіхенізм не стане магістральною лінією літературного розвитку, але в концентрованому вигляді – особливо в андійських країнах – унаочнить налаштованість латиноамериканського письменства 20–80-х рр. на пошук і оприявнення питомих основ національного існування. Автохтонний фактор чи то на рівні ідеології, чи то
на рівні поетики, або на обох рівнях воднораз незрідка імпліцитно
присутній навіть у творах, не пов’язаних безпосередньо з проблемами корінного населення, що свідчить уже про певну фазу зінтегрованості в духовно-символічній сфері, про загальне перейдення
мистецько-інтелектуальними колами бар’єра відторгнення автохтонної складової свого національного єства.
1.2. Сучасні підходи до інтерпретації суті латиноамериканської самобутності
Поняття “метисація” є ніби спільним знаменником культурного
процесу в Латинській Америці. Це стало зрозумілим ще у перше
століття іспанського володарювання в Америці. Одне з ранніх
формулювань того, що згодом буде названо “культурною метисацією”, було зроблене ще 1596 р. у Мексиці францисканцем Херóнімо
де Менд’єтою: “Отже, ми можемо сказати, що з мов і культур та людей різних народів утворилася на цій землі суміш чи химера (mixtura
o quimera)” [цит. за: 305, с. 132]. Безперечно, як зазначав мексиканський філософ Леопольдо Сеа, метисність слід розуміти не конче в аспекті расово-антропологічної характеристики, але насамперед у соціальному та культурному планах; у цьому смислі метисність характерна для більшої частини Латинської Америки, включаючи й
частину креольського (тобто відносно європеоїдного) населення [64,
c. 272]. Швайцарець Мартін Лінгард тлумачить метисність у культурі як “семіотичну сукупність (conjunto), початкові знаки якої
відірвались від середовищ, де вони зародилися, й утворили нову
зв’язну систему знаків” [305, с. 186]; згодом він подавв метисність
у ширшому контексті (про що нижче).
Але феномен поєднання, перетоплення та співіснування відмінних культурних, мовних і антропологічних складників на континенті не становить цілісної картини, що дало підстави бразильському
культурологу та етнографу Дарсі Рібейру запропонувати історико— 32 —

культурну класифікацію народів Латинської Америки, беручи до
уваги рівень метисації та ступінь присутності в культурному процесі й духовому житті соціуму автохтонного первня у стосунку до
інших етнорасових складових. Науковець подав тричленний поділ
на “народи-свідчення” (povos testemunhos) – Мексика, Ґватемала та
андійські країни, тобто країни зі значним відсотком корінного населення, яке ще в доколумбові часи створило високо розвинені суспільства – три основні центри давньоамерикських цивілізацій ацтеків, майя та інків, “нові народи” (povos novos) – Бразилія, Колумбія,
Антильські острови, Чилі тощо, тобто народи з високим ступенем
культурної та расової метисації) та “переселені народи” (povos transplantados) – Аргентина й Уругвай – країни, де значним культурнорасовим складником є іммігрантське населення з Європи, що почало масово з’являтися в останній третині ХІХ ст. [409, с. 452-453].
Така класифікація фіксує різний ступінь расової, культурної та
мовної інтеграції країн Латинської Америки, де поряд із практично
одномовною та монокультурною Коста Рікою існує Болівія, частина населення якої й досі є індіанськими монолінгвами, а сусідом
відносно “білої” Аргентини, де незрідка можна почути італійську
мову або іспансько-італійський суржик коколіче, є расово метисний Парагвай, майже все населення якого, проте, вільно володіє
індіанською мовою ґуаранí.
Проте в офіційних колах багатьох латиноамериканських країн
існує тенденція до певної сакралізації метисності своїх культур,
що, з одного боку, є проявом цілком зрозумілого прагнення до національної єдності, а з другого, бажанням уніфікувати культурний
простір, виводячи за дужки специфіку етнічних та лінгвістичних
груп. Не випадково 1981 р. Р. Штуцман зі США назвав свою працю
про етнорасові стосунки в Еквадорі «Метисація: Всезалучальна
ідеологія вилучення» [467]. Кубинський філософ Р. Форнет-Бетанкурт вважає:
...так звані національні культури в Латинській Америці, які претендують представити питоме/наше як національну спадщину,
визнавану всіма, хто мешкає на цій території ‹…›, на ділі лише приховують той факт, що насправді йдеться про ідеологію, яка освячує назви на кшталт аргентинська нація, болівійська нація, чилійська нація або мексиканська нація, щоб під цим покровом гаданої
національної єдності приховати дійсність, у якій живуть численні
інші, приречені на маргінальність саме на підставі своєї культурної відмінності...
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і нижче: “…метисація криє в собі конфліктність, оскільки виявляє
гегемонію креолів у всіх царинах; безперечно, в Латинській Америці є
багато народів, які не вважають себе метисними…” [242, c. 49–51].
Тотожною є й позиція німкені Бетіни Шмідт: “Поняття метисації –
попри відправну точку, що, безумовно, має на увазі множинність –
несе в собі підсвідому культурну гомогенізацію, яка, хоч і замаскована під критику колоніалізму, має більш або менш явно виражену
підтримку” [452, с. 15]. Певна річ, на кожен приклад інтеграції знайдеться протилежний, який показує постійний динамізм, відродження індіанських спільнот. А в деяких країнах з очевидною індіанською більшістю або приблизним кількісним паритетом, як-от
у Перу та Болівії, попри певну інтеграцію традиційних індіанських
громад у загал, не виникло й не було проголошене на офіційному
рівні якесь метисне суспільство, навіть панівні кола й далі наполягають на існуванні інших спільнот, окремих від європеїзованої частини [305, с. 126], хоча в інтелектуальних розважаннях цей термін
вживається широко. Трансполюючи “ідеологізацію” метисності на
літературну сферу, М. Лінгард у різкому тоні називає це “облудними розмовами про “метисний” характер латиноамериканської літератури” [305, с. 19]. П. Вейд із Манчестерського університету влучно
підсумував це, наголосивши, що “метисація є насамперед ідеологією національного будівництва, а не життєвим досвідом” [526, с. 242].
Уже довший час поряд із терміном метисація дослідники латиноамериканської культури вживають терміни синтетичність та
синкретизм на означення суті духовного феномену, утвореного
внаслідок культурної взаємодії. Очевидно, першим, хто ужив слово
синтетичний для характеристики латиноамериканської культури,
ще й надавши йому оцінного значення, був Х. Мартí, який написав
у 1875 р.: “Що справжнє, то є синтетичне” [326, c. 233]. Ця формула
є очевидною метафорою й цілком відповідає художній практиці іспано-американського модернізму, але поняття синтетичності перейшло в інструментарій латиноамериканістів як тамтешніх, так і
закордонних і набуло термінологічного забарвлення, водночас
криючи в собі певні політико-культурні ризики.
Що стосується його ідеологічних конотацій, то, з одного боку,
перуанський філософ Франсіско Мірó Кесада у статті 1972 р. вбачав у двоїстості головну відмінність Латинської Америки від інших
країн третього світу, де культура колонізаторів залишається чужою культурі місцевій і між ними не виникає тісної взаємодії, тоді
як “у нашій культурі здійснився безповоротний синтез, і тому так
болісно відчувається духовна залежність наших країн” [цит. за: 33,
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с. 149]. З другого боку, М. Лінгард, підкреслюючи, що терміни метисний та синкретичний 14 функціонують як синоніми, наголошує
далі, що вони
спрямовані на обґрунтування гегемонії у середині кожної країни
груп креолів, які прийшли до влади в момент краху колоніальної
системи. У ситуації політичної та соціально-культурної нерівності
з її різними механізмами дискримінації та відторгнення, ідеологема культурної метисації має служити насамперед для ствердження рівності, – приховуючи нерівність, – різних груп, які складають
національне суспільство [304, c. 63, 66–67].

З ним солідарна Сінтія Віч зі США, яка пише:
…коли пропагується метисація, з поля зору цілковито втрачається проблемна та болісна суть невідривного від неї культурного
синтезу. Прагнення розбудувати сподівану міцну метисну ідентичність, на якій розпочнеться побудова нової країни – чи навіть нового континенту – залишало поза увагою напруженість та конфліктність розірваної ідентичності, утвореної внаслідок панування одної культури над іншою [521, c. 98–99].

М. Лінгард, наголошуючи на асиметричному співіснуванні двох
(якщо узагальнити) культурних практик у латиноамериканських
суспільствах – офіційної, яку, умовно кажучи, освячують терміни
на кшталт метисація або транскультурація (у цьому зв’язку
А. Корнехо Полар дотепно зауважив, що “ідея транскультурації дедалі більше перетворюється на мудрований покров категорії метисації” [194, с. 867]), та неофіційної, пов’язаної (попри використання
нею незрідка і європейських мов) зі збереженням автохтонних (у деяких країнах – афроамериканських) світоглядних моделей мистецького вираження, закорінених найчастіше в аграрній культурі, –
пропонує називати цей стан речей культурною диглосією [304, с. 7076; 305, с. 215]. Термін диглосія, запозичений зі спорідненої галузі
науки, якою є соціолінгвістика, виглядатиме в царині літератури
та культури відповіднішим за інші, узяті не з філологічних дисциплін, та не викликатиме суперечок завдяки усталеності значення.
Категорія синтезу заперечується і як механізм творення в латиноамериканській культурі. Насамперед тому, що, як гадає росіянин
Юрій Ґірін, ніхто з прихильників поняття “культурного синтезу” не
дав визначення самого терміна [24, с. 422]. Крім того, коли емпі-

14

Поряд зі словом синтетичний уживається поняття синкретичний, і латиноамериканські дослідники не схильні їх розрізняти, проте до слова синкретичний
частіше вдаються, говорячи про релігійні культи.
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рично “синтез” розуміється як виникнення цілісних культурних
утворень на основі змішання, “перетоплення” складових, то очевидно, що практично всі національні культури є наслідком такого
“синтезу” і стає незрозумілим у чому ж інакша “синтетичність”
культури латиноамериканської [24, с. 426]; додаймо до цього, що
ще Тен уживав слово синтез саме в такому значенні: “…християнство й буддизм розквітли в епохи великого культурного синтезу” [471, с. ХLI]. Ю. Ґірін звертає увагу на розпливчастість уживання категорії синтезу у латиноамериканському науковому середовищі (Н. Ґарсія Канкліні, Х. Басадре, А. Джакетті Пастор) і вважає,
що латиноамериканську культуру слід визначити як
децентровану структуру поліморфного типу, яка може бути означена загальнішим терміном “мікст”. Ідеться про зв’язок різнорідних компонентів, що вступили між собою в узаємодію, яка не призводить до утворення принципово нової якості, мислимої у випадку синтезу, адже новотвір зберігає якості своїх різнорідних
складників, але самий факт та характер їх зв’язку, зчеплення, взаємодії починає набувати конститутивного значення” [24, с. 428].

І трохи далі, говорячи про інтеграцію й переробку в латиноамериканській культурі світового культурного тезаурусу, дослідник
додає: “А це означає, що мислення латиноамериканського митця
радше аналітичне, ніж синтетичне. До такого типу мислення
достосовне радше поняття культурної поліглосії 15, себто творчо
орієнтоване маніпулювання мовами різних культур” [24, с. 433].
На семантичній недоречності багатьох утертих термінів наголошував і М. Лінгард: чи не кожна культурна сукупність, бачена ззовні,
може ввижатися “синкретичною”, “метисною”, “гібридною” чи
“гетерогенною”, адже несе спадщину різних культурних джерел,
і в цьому смислі християнська культура є так само “синкретичною”, як і афрокубинська сантерія. Нічого не міняється принципово, якщо взаємозамінювати терміни метисний та синкретичний;
натомість уживання понять гібридний чи гетерогенний означає
лише, що процес “синкретизації” ще не добіг кінця [304, с. 63].
Дослідники, що намагаються відійти від понять метисності,
синтетичності або синкретичності як самодостатніх для характеристики латиноамериканської культури (повторимося, це не означає недоцільності взагалі застосування цих понять у латиноамери15

Тут поліглосія Ґіріна не суперечить Лінгардовій диглосії, оскільки Ґіріну йдеться
про творче мислення, тоді як Лінгард говорить про соціокультурну ситуацію та
ідеологію.
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каністиці), прямо або опосередковано спираються на точку зору
авторитетного перуанського літературознавця А. Корнехо Полара,
який, не висловлювавшись навпростець проти застосування термінів синтез або синкретизм, піддав істотному перегляду категорії
метисності й транскультурації. Ще наприкінці 1970-х та у 80-х роках
він сформулював концепції суперечливої цілісності (totalidad contradictoria) [190] для означення способу існування латиноамериканської літератури в цілому й у деяких країнах та соціокультурної
й, відповідно, дискурсивної гетерогенності (heterogeneidad sociocultural, heterogeneidad discursiva), для характеристики її культурної,
стилістичної та образної природи [188]. Корнехо Полар наполягав,
зокрема, що в Андійському регіоні література “функціонує на границі дисонансних, а іноді несумісних культурних систем”, і це відбувається з “драматичною очевидністю” [188, с. 17]. Поняття суперечливої цілісності практично дає можливість відійти від сумнівного для багатьох латиноамериканських країн терміна національна
література, адже дозволяє охопити дуже відмінні під образно-стильовим і навіть лінгвістичним оглядами літературні практики різнорідних культурних просторів у межах однієї країни. Ніби підсумовуючи вклад А. Корнехо Полара, костариканський дослідник
Ф. Родрігес Касканте зауважує, що “поняття суперечливої цілісності,
культурної гетерогенності та недіалектичної гетерогенності мають логічне обґрунтування у несинтетичному діалогізмі, тим самим
приймаючи суперечності як епістемологічний принцип” [425, с. 124].
На перший погляд, у такому випадку можна говорити про один
із проявів постмодерності у концептуальному підході перуанського літературознавця, але Ґізела Дітер зі США вважає, що доцільніше
було б вести мову про антимодерне мислення й тлумачення культурного простору, адже, будучи перуанцем, Корнехо Полар, на її
думку, вибудовує свої пропозиції на матриці андійського світогляду,
що передбачає наявність простору, де протилежності не можуть
змішуватися, але мають співіснувати задля тривалості світу, в якому є постійною боротьба без переможців [211, с. 12, 26]. Таку рису
андійського світобачення підтверджують численні автори: польовий дослідник індіанських культур іспанець Х. І. Ускіса Ґонсалес говорить про “ніколи не вилучальну дуалістичність” 16 [226, с. 147];
16

У культурах кечуа та аймара ця світоглядна засада має назву янáнтін (yanantin);
її характеристику можна знайти в багатьох дослідженнях про андійські автохтонні
культури, зокрема її прояви у творчості перуанського класика Х. М. Аргедаса розглядає в докторській дисертації перуанець Едмер Калеро дель Мар [157, с. 182–195].
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уже згаданий М. Лінгард наголошує, що взаємодія – іноді конфліктна – двох головних культурно-географічних регіонів Перу – С’єрри
(гірської частини) та Кости (узбережжя) відбувалася ще до нашої
ери, і ця опозиція теж є проявом антагонізмів не абсолютних, взаємодії, взаємодоповнення, властивих андійській культурі [305, с. 212];
провідний перуанський історик та археолог Марія Ростворовська
називає засаду взаємності одною з базових у функціонуванні соціально-політичної системи імперії інків [434, с. 49-55].
Можливо, наразі було б ризиковано говорити про андійську
матричну обумовленість не лише художніх текстів, а навіть і літературознавчих концепцій, оскільки ідея про співіснування різнорідних культурних просторів укладається в парадигму ще іншого
“несинтезного” тлумачення сутності латиноамериканської культури, властивого мислителям та дослідникам також і з-поза Андійського регіону. Зокрема, аргентинський філософ Е. Мартінес Естрада, полемізуючи в есеї «Рентген пампи» (1933) зі славетним земляком – Домінґо Фаустіно Сарм’єнто, який розвивав висунуту ще
С. Боліваром тезу боротьби варварства та цивілізації в латиноамериканській, зосібна аргентинській, культурі, висловлювався про необхідність прийняття обох членів біному: “Сарм’єнто не побачив,
що цивілізація та варварство являють ту саму річ, як відцентрова і
доцентрова сили становлять рівновагу системи” [327, с. 256].
Також і Ю. Ґірін зауважує, що “в латиноамериканському світогляді
лад і безлад співіснують на рівних підставах” [23, Кн. 5, c. 618].
Таке наголошення можливості співіснування протиставних феноменів або членів опозицій у їхньому непоборюванні, але й без
доконечності стопу, змішання, і в той же час визнання факту існування також метисної культури, де цей стоп таки відбувся, вкладається в ширшу перспективу, яку надає концепція барокового етосу
еквадорсько-мексиканського філософа Болівара Ечеверрії. На сьогодні вже загально визнано, що бароко в Іспанській Америці стало
хронологічно першим стилем, який оприявнив культурну специфіку
сформованого в політичних рамках іспанської імперії – після кількох бурхливих десятиліть Конкісти – місцевого суспільства [див. 23,
Кн. 1, с. 382-400]; тривка барокова основа сучасного латиноамериканського мистецтва та літератури вже є загальником у розважаннях самих латиноамериканських митців і мислителів та дослідників латиноамериканської культури. Б. Ечеверрія органічно пояснює духовні процеси й перспективи латиноамериканського буття,
виходячи з визначальних рис барокового мислення. З його точки
зору, в латиноамериканській культурі її елементи не порозуміва— 38 —

ються, але погоджуються на співіснування. Не визнають одне одного (у геґелівському розумінні [61]), але без взаємознищення чи
абсолютного неприйняття. Не зважають одне на одного, але не заперечують права іншого на існування. Така невизначеність означала б для західних філософів, як-от Ю. Габермас, брак спроможності
до спілкування та, відповідно, й можливості визволення, але згідно
з Б. Ечеверрією, це радше можливість спілкування попри структурну неможливість реального порозуміння в сучасному суспільстві,
в якому інший є – завжди та насамперед – суперником, якого треба
долати; у бароковому етосі спілкування з іншим відбувається не
тільки всупереч структурній неможливості порозуміння, а навпаки –
використовуючи двоїсту суть непорозумінь саме як форму спілкування [247, с. 83]. Очевидно, подібна логіка роздумів спонукає і
Ю. Ґіріна говорити про співприсутність різнорідних компонентів
латиноамериканської культури, заперечуючи тезу про їх переробку зі зміною попередньої якості [24, с. 427].
Отже, залишається предметом дискусії термінологічне означення
форми та якості культурного та – вужче – літературного феномену
Латинської Америки, а особливо таких складних під мовно-культурним оглядом регіонів, як Мексика або Центральні Анди, що спонукає до вибору та/або вироблення термінів, відповідних до ракурсу цього дослідження. У 90-х рр. минулого століття А. Корнехо
Полар висловився про термінологічну недоречність понять метисація, гібридність у літературознавчому апараті: “Є очевидним, що
такі категорії, як метисація та гібридність виводяться з дисциплін
чужих культурному та літературному аналізові, головно з біології,
та ще й обтяжені – у випадку метисації – граничною ідеологізацією
концепта” [194, с. 867]. Паралельно з Корнехо також і М. Лінгард,
окрім його вище наведеної ідеологічної критики понять метисації,
транскультурації тощо, наголошує на термінологічній неслушності
лексем метисація, гібридизація, гетерогенність як узятих із галузі
біології та генетики [304, с. 72]. На біологічну природу терміна метисація вказала й Жан Франко зі США, підкресливши, що в такий
спосіб виникнення культурного феномена виводиться зі статевого
акту, а гібридизація є поняттям ботанічним і передбачає культивування, тоді як культурні явища можуть виникати спонтанно [318,
с. 51]. Дещо курйозним доказом правоти тих, хто заперечує доречність згаданих термінів у літературно-культурній царині є сентенція знаного перуанського політика та літературознавця минулого
століття Луїса Альберто Санчеса, який, за словами Малґожати Налевайко, “…пропонує надто біологічне, щоб не сказати зоологічне,
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сприйняття, коли стверджує: "Завданням є метисація. Майбуття
людства – метисне. Найкращі корови – метиски"” [352, с. 182].
Цікаво, що тоді як з 1990-х років у латиноамериканському літературознавстві та культурології згадані категорії піддаються перегляду, у США, як зазначає Наталія Висоцька, на зламі тисячоліть
з’являється постетнічний підхід в осяганні своєї національно-культурної природи, що до його термінологічного апарату входять типові латиноамериканські поняття “гібридності”, “гетерогенності”,
“метисності”, “креольсьтва” та – дещо парадоксально – навіть сформульований Х. Марті ще у ХІХ ст. концепт “Нашої Америки” [7, с. 25,
41-42, 72-73], який з’явився для наголошення єдності іспаномовної
Америки в її протистоянні зі США. Чилійка Неллі Річард (уроджена
француженка, що здобула вищу освіту теж у Франції) так само на
початку 90-х рр. наголошувала на провісницькому “допостмодерністському” досвіді Латинської Америки:
Латиноамериканська "культурна гетерогенність" (суміш ідентичностей (mestizaje de identidades), гібридність традицій, нашарування мов) певно, що окреслила ‹…› такий собі “постмодернізм
avant la lettre”, завдяки чому Латинська Америка, традиційно другорядна та імітативна, стає сьогодні попередницею того, що постмодерна культура освячує як новину: амальгамою знаків, історико-культурним прищепленням та пересадженням від’єднаних кодів латиноамериканська мозаїка випередила постмодерністський
колаж [цит. за: 452, с. 23].

Попри застереження Лінгарда щодо терміна гетерогенність
(зрештою, він не є галузево неслушним) 17, запровадження Корнехо Поларом на зламі 70–80-х рр. ХХ ст. досить прозорого поняття
дискурсивної гетерогенності зіграло важливу роль у проясненні
природи феномена латиноамериканської літератури в ХХ ст. й відходу від “магнетичних” синтезу, метисації, транскультурації, які
викликають постійні суперечки про їх термінологічну слушність та
природу означуваних ними явищ; своєю суттю дискурсивна гетерогенність збігається (передуючи йому) з поняттям гібридності,
що його вже на початку 80-х рр. Г. Бгабга запровадив у постколоніальну теорію, давши стимул Ц. Тодорову ужити в 1986 р. термін
17

Приваблює інтерпретація терміна гетерогенність перуанцем Х. Мехією Наваррете:
“…категорія гетерогенності стосується елементів, які в межах панівної парадигми чинять опір транскультурації. Тобто асиміляція відходить на другий план
і увиразнюється опірність розмаїття. Гетерогенність стосується тих аспектів, які
опираються культурній асиміляції, бо мають власну історію, незважаючи на співіснування під загальною гегемонією креольської культури” [172, с. 147–148].
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гібридна культура, до якого наприкінці того десятиліття удасться
й аргентинський дослідник Нестор Ґарсія Канкліні (цю лінію простежує Еллен Шпільман [318, с. 108]) 18. Єдиним запереченням
може бути те, що гетерогенність не обов’язково передбачає єдність і тяглість феномена, принаймні в осяжному майбутньому,
тоді як Б. Ечеверрія, говорячи про бароковий етос, наголошує на
тривкості на позір суперечливого латиноамериканського культурного комплексу. У руслі думки А. Корнехо Полара та М. Лінгарда
про вживання термінів несуперечливих і галузево доречних, виглядає вельми достосовним до характеристики як художнього єства, так і способу існування літератури в Андійському регіоні (принаймні), поняття різноєдність (różnojednia), виробленого польським
філософом Броніславом Фердинандом Трентовським 19 (1808–1869).
Трентовський використав цей лексичний новотвір для означення
єдності світу матеріального та духовного, єдності Бога, світу та людини, аби, на відміну від Геґеля, не усувати суперечностей у вищому синтезі, а наголосити на можливості їх співіснування в єдності
непоборювання та водночас зі збереженням відмінностей, які перестають бути ворожими [484, с. 98-105]; згадаймо, що Б. Ечеверрія
розважає в тому ж напрямку. Як зазначає В. Андруковіч, різноєдність Трентовського стає понад єдністю та різністю, але це “понад”
аж ніяк не означає “поза”, різноєдність не становить ні абсолютної
єдності, ані абсолютної різності [100, с. 100].
Хоча польський філософ запровадив цей термін для метафізичних розважань, він передбачав можливість його достосування для
інтерпретації феноменів безпосередньо матеріального світу:
“…все, що належить до дійсності, всяка мушка й травка, всяка піщинка є різноєдністю…” [484, с. 102] та вважав його головним
“сволоком” (siestrzan) [484, с. 101] слов’янського філософування,
що дає підстави для використання цього терміна в спорідненій
гуманітарній галузі літературознавства. Безумовно, достосовуючи
цей термін до єства літератури та літературного процесу в Андах,
ми необхідно звужуємо його семантику, адже трансцендентальне
Утім, самі ж латиноамериканісти зазначають, що, очевидно, першим, хто вжив
термін гібридний у гуманітарних науках, був М. Бахтін, хоча він уживав його
в контексті суто літературознавчому, говорячи про змішання зумисне і саме стилів та мов, а не про спонтанну взаємодію різних культурних елементів. А використанню його Бгабгою передувало побутування у північноамериканських мистецтвознавчих постмодерних дослідженнях з початку 1970-х рр. [452, с. 17].
19 Про існування цього мислителя автор монографії дізнався зі статті польського дослідника латиноамериканської філософії Еуґен’юша Ґурського [260, с. 100–101].
18
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тлумачення передбачає “різноєдність” будь-якого феномену (“всяка мушка”) й тоді література, наприклад, німецька, теж являла б
собою “різноєдність”; проте напрочуд містка й прозора морфологічна та етимологічна природа створеного Б. Трентовським слова
(воно могло би бути перекладено на іспанську мову як diversiunión)
дозволяють ухопити сутність саме сучасного стану культури в андійських країнах, адже можлива на якихось етапах гетерогенність
тої самої німецької культури навряд чи є сьогодні актуальною темою. Термін різноєдність дає також можливість об’єднати поняття
А. Корнехо Полара дискурсивна гетерогенність, яке стосується
тексту, та суперечлива цілісність, пов’язаного з етнокультурним
виміром літературного розвитку в мовно та етнічно не однорідних
андійських країнах. Поряд із цим для характеристики соціокультурної та політичної ситуації, в якій існує література регіону, видається слушним уживання терміна культурна диглосія, запропонованого М. Лінгардом.
1.3. Основні напрямки осмислення національно-культурної
самобутності в Андійському регіоні
Усвідомлення національної самобутності в Латинській Америці
у ХХ ст. являло собою двоєдиний процес: осмислення континентальної культурно-духовної єдності та пошук національного “я”
окремих країн. Пошук основ континентальної самобутності був
зумовлений, насамперед, незаперечною лінгвістичною єдністю 20,
спільністю колоніального минулого й визвольної війни та підсилювався потребою протистояти економічному тискові розвинутих
держав Заходу, насамперед США. Поряд із цим, самé існування національних держав, утворених на уламках іспанської колоніальної
імперії всупереч мрії Визволителя – Сімона Болівара, “зобов’язувало” національні еліти до пошуків або й створення/винайдення 21
культурної самобутності власних країн 22. У цьому зв’язку до латиНеоднолінійність роздумів над проблемою близькості між іспаномовними країнами та Бразилією і суть концепту Ібероамерики – тема окрема й залишається
поза рамками цього дослідження.
21 Концепт “винайдення”, був запроваджений мексиканським філософом Е. О’Ґорманом у праці «Винайдення Америки» (1958) [359].
22 Слід зазначити заради об’єктивності, що навіть у середині ХХ ст. у самій латиноамериканській гуманітарній думці ще траплялися голоси, які заперечували
культурну самобутність континенту; зокрема, в Перу це був А. Ваґнер де ла Рейна, що вважав ібероамериканську культуру лише відгалуженням культури європейської [див. 33, с. 152].
20
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ноамериканських країн чи не в більшій мірі, ніж до самої Іспанії,
достосовна запропонована О. Пронкевичем для характеристики
створення національного міфу в іспанській літературі та есеїстиці
категорія “архетипного зору” – здатності “виявляти в явищах
історії, культури й літератури глибинні національні символічні
схеми, які визначають роботу людської свідомості, поведінку й уяву і мають загальнонаціональне значення” [56, с. 97].
1.3.1. Проіндіанський вектор у розважаннях над самобутністю в Андійському регіоні
Осмислення мовної та духовної єдності Латинської Америки як
наслідку спільного колоніального минулого (не в усьому негативного) завжди йшло обруч із наголосом на індіанській основі її
культурної самобутності. “Індіанський акцент” давав підстави саме
для підкреслення оригінальності національних культур та літератур навіть у тих країнах, де індіанське населення не було численним або й геть зникло, як-от на Кубі, де, попри це, течія “сібонеїзму”
в літературі ХІХ ст. намагалася увиразнити національну специфіку
країни через звертання до духовної спадщини винищених індіанців-сібонеїв. Надто очевидна відмінність між місцевими автохтонними культурами давала можливість для осмислення/конструювання національної самобутності, спираючись на розмаїтість субстратів в їх опозиції/взаємодії з відносно однорідним культурним
суперстратом. Утім, і абстрактне, узагальнено-риторичне сприйняття вкладу автохтонної раси у формування латиноамериканської культури є неодмінною фігурою в міркуваннях над її сутністю.
Для гуманітарної думки країн Андійського регіону використання
“індіанської риторики” характерне саме для окреслення свого національного “я”, хоча роздуми над культуротвірною роллю “узагальненої” індіанської раси на рівні континентальному теж мали місце.
Саме в Андійському регіоні (у Болівії та Перу насамперед) з’явилися мислителі континентального масштабу, які дали аргументоване
(наскільки це можливо в писаннях такого типу) обґрунтування
важливості опори на індіанську складову не лише для окреслення
національної своєрідності, але й для модернізації своїх країн, –
думка, яка тоді йшла врозріз із панівними уявленнями про відсталість індіанської раси. Значення суто демографічного чинника було підсилене негативною суспільно-політичною подією – воєнною
поразкою, й уражена національна гідність дала поштовх до глибшого себеусвідомлення.
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Предтечею історико-філософського обґрунтування важливості
автохтонного компонента для самобутності андійських країн був
болівійський інтелектуал-поліглот Еметерйо Вільяміль де Рада
(1804–1880), до думок якого почали звертатися лише в середині
ХХ ст., хоча й досі вони не набули широкого розголосу, а ім’я мислителя не фігурує серед визначальних для самобутнісного напрямку латиноамериканської філософії. Власне кажучи, його найвідоміша праця «Адамова мова», видана посмертно (1888), є дослідженням мовознавчим, у якому автор, спираючись на якнайширший лінгвістичний матеріал, доводить, що прамовою людства була
мова аймара. Розуміючи філологію як “науку духа і мислення та їх
вираження” [522, с. 6], Вільяміль де Рада наводить лінгвістичні докази на користь ідеї створення людини в Америці, прагнучи навіть
“реконструкції християнства” [522, с. 19]. Прихильник божественної теорії походження мови (“першість мови щодо людини” [522,
с. 164]), науковець розгортає свою аргументацію, виходячи з андійської “геологічної” сутності мови аймара (“ім’я Раю є геологічним”
[522, с. 161]). Стверджуючи, що “аргумент для наукового доведення існування Бога існує, зрештою, в мові” [522, с. 197], Вільяміль
звеличує мову аймара й самого американського автохтона взагалі;
характерно, що філологічні пошуки болівійського ерудита здійснювалися в той самий час, коли аргентинський палеонтолог та антрополог Ф. Амегіно оприлюднював свої ідеї про походження людини з аргентинської пампи. Попри те, що, за визначенням болівійського літературознавця Ф. Д’єса де Медіни, у творчості Вільяміля
де Ради “романтик переважав над методичним дослідником” [214,
с. 199], його погляди сприяли вихованню онтологічної національної гордості болівійців та створили ґрунт для пізнішої філософії
болівійських “містиків землі”. Лінгвістична цінність поглядів Вільяміля не підлягає оцінці в цій розвідці.
Початок розважань над національною самобутністю в Болівії та
Перу був спричинений розгромом їх союзницьких армій у Тихоокеанській війні проти Чилі (1879–1883), що призвело до значних
територіальних утрат для обох країн, а для Болівії вилилося ще й
у катастрофічну для національної свідомості втрату виходу до моря.
Дехто з інтелектуалів (Алехандро Деýстуа в Перу, Ґабрієль Рене Морено у Болівії) вбачали причину поразки в расовій неповноцінності
своїх країн, де понад половину населення становили індіанці, тоді
як у Чилі цей відсоток був незначний, що нібито й дозволило країніпереможниці раніше стати на шлях модернізації [36, с. 53; 37, с. 244].
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Очевидно, націєсвідомісний шок утрати моря, пережитий Болівією, став причиною виникнення в цій країні самобутнісних розважань раніше, ніж у соціально та економічно розвинутішій Перу чи
навіть Мексиці, факт, який може розглядатися як певна рання паралель (хоч і менша за масштабом) до появи в Іспанії “покоління
1898 року” так само внаслідок військової, до того ж “морської”, поразки. Для подальшого розвитку літератури неабияке значення
мала інтелектуальна опозиція двох масштабних фігур болівійської
літератури – письменників і філософів Альсідеса Аргедаса та
Франса Тамайо; останній і став першим на континенті мислителем
з яскраво вираженою проіндіанською позицією.
1909 р. А. Аргедас видав книгу «Хворий народ», у якій подав
вельми песимістичне бачення болівійських перспектив. Уважаючи
расово-географічний чинник за вирішальний, він усі гадано негативні риси індіанців (безініціативність, емоційну бідність та естетичну нерозвиненість) пов’язує із впливом несприятливого, суворого географічного середовища – “Альтіплано та індіанець утворюють єдину сутність” [105, с. 8], хоча можна зустріти й згадки про
привабливі якості в характері індіанців – мешканців лагідніших
долин. Але власне антиіндіанські настрої Аргедасові не притаманні:
жалюгідне становище індіанця, на його думку, зумовлене політичноекономічними факторами, індіанець здатен до вдосконалення, і треба
“викорінити поширений забобон, що індіанська раса безнадійно
пропаща й мертва” [цит. за: 256, с. 80]; а от на метисів, які, будучи
панівною верствою, нібито успадкували найгірше як з індіанського,
так і з іспанського характерів, падає основна неприязнь: саме вони
винні в усіх соціально-політичних негараздах і культурній відсталості. А. Аргедасові належить і один із перших індіхеністських романів Болівії «Бронзова раса» (1919), позначений, попри детерміністські акценти, співчутливим ставленням до корінного населення [106].
Контрапунктом стала праця найпотужнішої інтелектуальної фігури Болівії першої половини ХХ ст. Франса Тамайо (1879–1956)
«Творення національної педагогіки» (Creación de la pedagogía nacional). Безпосереднім опонентом Тамайо був Феліпе Ґузман, який
у праці «Педагогічна проблема в Болівії» (1910), окрім стандартного набору зневажливих щодо індіанців фраз, писав і таке: “…завданням нашої освіти є забезпечити якнайлегшу адаптацію до такої
форми цивілізації, яка вповні відповідає духові нашого століття.
Яка це цивілізація? Жодна інша, як європейська” [цит. за: 256, с. 85].
Праця Ф. Тамайо була опублікована того ж року спочатку як серія
нарисів у пресі.
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Педагогічні ідеї філософа були спрямовані на реформування
практично колоніальної системи навчання й вимагали урахування
етно-расової специфіки країни та інтеграції корінного населення
в життя суспільства. Їх аналіз потребував би окремої розмови, а на
сторінках цього дослідження важливо наголосити на історико-філософському та самобутнісному наповненні праці.
Тамайо відверто приймає “зародковість” болівійської нації, яка
допіру починає усвідомлювати себе, їй ще притаманний “расовий
сумнів” [477, с. 22]; навіть “Абіссінія як нація важить у світі
набагато більше ніж Болівія та Перу разом”, бо вона свідома сама
себе, а це уможливлює “логічну дію та осягнення єдності своєї
історії” [477, с. 24]. Процес поступового себеусвідомлення пройшли
всі великі нації, тому треба здати собі справу зі свого теперішнього
стану, не соромитись його, а пізнавати [477, с. 50]. Коли нація вже
спроможна збагнути свої справжні історичні закони, її спільне зусилля свідомо спрямовується на сповнення свого історичного призначення, яке й є підмурівком національної свідомості.
Тому Болівії, не зрікаючись досвіду європейської культури й науки, слід визнати свою відмінну расову та етнічну природу й не
асоціювати країну з креольською (білою) соціальною верхівкою.
Білі лиш позірно живуть європейським життям і, будучи відірваними від індіанців, не усвідомлюють, що в основі їхнього буття –
вже індіанський дух, їх звичаї, створювані ними музика, література,
політика вже виявляють силу землі. Зневажаючи індіанця, болівійський білий не усвідомлює, що від індіанця його відділяє менша
відстань, ніж від європейського білого. Глибинний і потужний субстрат зрештою стає основою його сутності. Переселений на американський ґрунт, білий втрачає свій стрижень під впливом чужого природного середовища (“підземний реванш історії”) і єдина
альтернатива для нього – расове змішання з індіанцем або загибель [477, с. 35]. “Індіанець – це сховище 90% національної енергії” [477, с. 33], яка відсутня у латиноамериканського білого.
Тут важливо наголосити, що Тамайо аж ніяк не ідеалізує індіанця. Білі, дегенеруючи під впливом американського середовища,
всотують насамперед вади автохтонної раси. Попри життєздатність індіанця та “незаперечну енергетичну перевагу його крові” [477,
с. 52], унаслідок чотирьохсотлітнього панування білих він “з причин почасти знаних, а почасти й незнаних” так само приречений
“змішатися”, щоб не зникнути зовсім. Тому саме метис покликаний
здійснити “біологічний синтез” болівійської нації. Тамайо посилається, не називаючи їх імен, на певних європейських мандрівників,
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які вважали, що Південна Америка не належатиме ні білим, ані
індіанцям, але метисам.
Отже, метис з’єднує в собі найкращі риси обох расових складових. Маючи індіанську кров, він пасує до болівійського середовища, але легко сприймає абстрактніші європейські ідеї (“чистого” індіанця Тамайо вважав удатнішим до практичних наук, до військової служби тощо). Під час здобуття незалежності метис іще мислив
за іспанськими моделями, але відчував уже як індіанець. Усі значні
діячі латиноамериканської історії та політики – демократи й диктатори – несуть “метиську ознаку на чолі” та енергію індіанської
крові. Тепер же всі ідеї болівійців – від білих, але відчуття – метиське. А оскільки індіанська кров потужніша за європейську і метис
у першому поколінні фізично виглядає майже повністю індіанцем,
то з біологічної точки зору це очевидна ознака раси, покликаної
панувати над слабшою. Головні риси національного характеру –
тривкість і стійкість (persistencia y resistencia), сутність болівійської нації сформована в основному автохтонною кров’ю, яка є
справжнім вмістищем національної енергії [477, с. 91]. Метисація
для Тамайо не означає відмову від корінної мови, адже “не аймара
прийшов до іспанця, а навпаки, і саме інші навчаються індіанської
мови, а не індіанець – мови інших” [477, с. 94]. Пізніше, в 1924 р.,
у другій частині «Приказок про життя, мистецтво та науку» він наголосить на доконечності іспаноамериканської мови, зміст якої
навіть буде мало зрозумілим для іспанців [477, с. 170].
Попри певні суперечності й неузгодженості, наявні в ідеях Тамайо, він накреслив дуже плідну для майбутніх самобутнісних пошуків у регіоні модель: необхідність інтеграції суспільства з усвідомленням автохтонного субстрату як фундаменту, який забезпечує
(відповідно до конкретних умов існування нації), адаптацію зовнішніх духовних і матеріальних впливів.
Ф. Тамайо першим в андійських країнах зробив наголос на важливості географічного середовища для національної свідомості.
Тримати в полі уваги ці ідеї дуже важливо для розуміння телуричного присмаку літератури андійських країн, навіть коли “телуричний роман” 20–30-х років ХХ ст. вже припинив існування як літературна течія, адже “географізм” став важливим елементом національної поетики, як це буде показано далі. Та чи не більш важливо
під оглядом культурфілософським, що ці міркування значно випередили ідеї Г. Кaйзерлінґа, європейський авторитет якого дав латиноамериканцям потужний імпульс віри у власну значливість,
адже до своїх ще не надто дослухались.
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Природу країни Тамайо оцінює як надзвичайно сувору та несприятливу, а згадуючи море, говорить, що гори й альтіплано настільки відокремлені від узбережжя, що легше дістатися з одного
берега океану до іншого, ніж із центру країни до моря. Проте оптимістично настроєний мислитель, наводячи історичні паралелі змагання націй з географічним середовищем, зокрема приклад Нідерландів, проголошує: “…велич раси прямо пропорційна труднощам,
подоланим у боротьбі з середовищем” [477, с. 23].
Саме земля (під цим словом мислитель розуміє природне середовище взагалі) визначає суть людини, і саме в землі слід шукати
глибинну причину (última razón) її мислення, її витворів, її моралі.
“Душа рас виліплена з персті вітчизн, і в цьому смислі людина не
менше вкорінена в землі, ніж її брат – дерево. У цьому дусі й слід
розуміти арістотелівську думку про те, що людина це дерево з коренями вгорі”, – проголошує він і ставить далі виділені курсивом
латинські слова “Нumus, homo.” [477, c. 82], розділяючи їх комою й
закриваючи крапкою як самоочевидні, без жодних етимологічних
пояснень. На окрему увагу заслуговують неодноразові “мінералогічні” метафори мислителя, вжиті для характеристики болівійського єства (“…здається, що душа індіанця зроблена з граніту його
гір. У цьому її важкодоступність та її велич” [477, c. 70], індіанська
раса це “шахта енергії” [477, с. 92]), які в літературі досліджуваного
періоду набудуть характеру стилістичного та світоглядного стереотипу. А в «Приказках...» Тамайо наголосить на географічній зумовленості й самої мови: “У структурі мови віддзеркалена архітектура світу” [477, с. 147].
Тому “не народи володіють землею, а навпаки, земля володіє
людиною”, і тоді потужна, але невидима сув’язь приєднує людей до
стовбура, яким є національність [477, c. 83]. Якщо й слушно те, що
в болівійців ще відсутня єдність національного характеру, оскільки цей народ утворений із досить відмінних расових та етнічних
складників, проте середовище, земля здатні злютувати їх в одне
людське з’явище, що “бере участь в одній історії та підлягає одному біологічному законові” [477, с. 86].
Інший мислитель континентального засягу, що наголошував на
визначальній ролі індіанської складової для своєї країни, це молодший сучасник Ф. Тамайо, перуанський політик, філософ, літературознавець і журналіст Хосе Карлос Мар’я́тегі (1895–1930), переконаний марксист, засновник перуанської компартії, але не догматик
(зокрема, не пропагував ідею диктатури пролетаріату [див. 2, с. 9]. Він
наполягав на застосовності до Перу європейської з походження со— 48 —

ціалістичної теорії, на універсальності європейського соціального
та економічного досвіду, про що свідчив, на його думку, розвиток
Японії, Туреччини, Китаю, які зуміли “перекласти на власну мову
уроки народів Заходу” [322, с. 292] та стати на шлях проґресу, не
втрачаючи національної своєрідності. Тим же шляхом має піти й
Перу, але це буде геть неможливим без розв’язання індіанської
проблеми. У численних працях, найвідомішою з яких стала книга
«Сім нарисів тлумачення перуанської дійсності» (1928), мислитель
подає глибокий аналіз індіанської проблеми не лише під соціальноекономічним, але й під етнокультурним оглядом, доконечно виходячи на осмислення національної самобутності Перу. Марксистська переконаність та симпатії до СРСР поєднувались у Мар’ятегі
з настільки полум’яним наголосом на важливості індіанського елементу для країни, що з боку опонентів можна було почути й почасти справедливі звинувачення у расизмі. Зокрема, він дозволяв собі
зверхні характеристики африканського та азійського (китайських
кулі) компонентів країни і навіть уважав негра відповідальним
(поряд із білим) за пригнічене становище індіанця, оскільки, на його
думку, заради виживання в чужому для них середовищі, неграм і мулатам доводилося ставати на бік сильнішого. Причарований легендарною величчю імперії інків і не можучи відкинути очевидність
іспанського впливу, Мар’ятегі заперечував цінність африканської
складової у творенні перуанської культури: “Вклад негра, що з’явився
як раб, майже як товар, є ще мізернішим [ніж китайців – І.О.], ба навіть
негативним. Негр приніс свою чуттєвість, свою забобонність, свій
примітивізм. Він не був у стані сприяти створенню культури, а радше
заважав цьому грубим та живким впливом своєї дикості” [322, с. 288].
Мар’ятегі висловлював сумнів у достосовності категорії синтезу
до всієї латиноамериканської культури: “У Аргентині так міркувати
можна, в Перу та серед інших народів Іспаноамерики – ні. Елементи
створюваної нації ще не встигли ні перетопитися, ні злютуватися”
та критикував тих, хто, начитавшись “європейських імперіалістичних
євангелій”, проповідує перуанський націоналізм, не вкорінений у перуанській землі [320, с. 86]. Він проголошував тезу кечуа-іспанського дуалізму країни та говорив про кечуанську культуру як про
плідний субстрат, наявний поки що в латентному стані. Доки цю
частину суспільства не буде поціновано й активізовано, створення
нової Перу неможливе. Метисація в Перу не так вирішила, як створила проблеми, адже вона “замість розв’язати проблему іспансько-індіанської двоїстості, породила складну різноманітність” [322, с. 287];
як наслідок, “у метисі не продовжується традиція ані білого, ані інді— 49 —

анця: обидві знепліднюються та протидіють” [322, с. 290], а домішка негритянської крові й геть зашкодила індіанському характерові.
Мар’ятегіанське розуміння ролі й долі європейського складника
перуанської нації близьке до ідей Ф. Тамайо: “В Андах іспанець
завжди був не чим іншим, як лише піонером або місіонером. Креол
не зміниться, доки андійське середовище не знищить у ньому конкістадора й не витворить поступово індіанця” [321, с. 65], – пише
Мар’ятегі в статті «Обличчя й душа Таввантінсую» (1925). А в «Семи нарисах…» повторює: “З обіймів двох рас народився новий індіанець [думка майже протилежна процитованій у попередньому абзаці, що цілком у дусі Мар’ятегі – І.О.], міцно вплинутий традиціями
та середовищем свого регіону” [322, с. 287]. У цій же праці була розвинута намічена ще на початку ХХ ст. М. Ґонсалесом Прадою ідея
про опозицію “справжньої” С’єрри “несправжній” Кості. Ґонсалес
Прада проголошував: “Справжню Перу утворюють не скупчення
креолів та чужинців, розселених на смузі землі між Атлантичним
океаном та Андами; нація утворена безліччю індіанців, розкиданих по східному боці кордільєри” [259, с. 24]. Менш категоричний
Мар’ятегі переводить цю розмову в площину осмислення та розбудови національної самобутності: “Нова перуанська сутність (peruanidad) ще має бути створена. Її історичним підмурком має бути індіанець. Її вісь міцніше стоятиме на андійському камені, ніж на
прибережній глині” [322, с. 212]. В останньому реченні з його каменем та глиною відчувається так характерний для андійського мислення геологічний акцент. Віддаючи належне ролі довкілля, мислитель і в іншій праці вдається до метафоризації каменя, що у ХХ ст.
стане одним з основних топосів перуанської літератури: “Загадку
Таввантінсую належить шукати не в індіанці. Її слід шукати в камені. У Таввантінсую життя струмує з Андів” [321, с. 65].
Індіанський вектор був важливий і в політичній доктрині Мар’ятегі. Він найбільшою мірою спричинився до створення й поширення міфу про комуністичні риси у господарстві та управлінні,
притаманні імперії інків, хоча першим на такій подібності наголосив болівієць Трістан Мароф (справжнє ім’я Ґуставо Наварро). Як
дотепно висловився іспанський літературознавець Ф. Х. Лопес Альфонсо, “проєкт Мар’ятегі полягав у переході від комунізму до комунізму” [313, с. 64]. Слід пам’ятати, що значна кількість уявлень про
устрій Таввантінсую ґрунтувалась на достатньо суб’єктивних, хоча
й незаперечної літературної вартості «Достеменних коментарях
стосовно походження Інків, що були королями Перу» (1609) Інки
Ґарсіласо де ла Веги, які тривалий час уважалися за найвірогідніше
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джерело з історії доколумбової Перу; сучасні дослідження [див. 434,
с. 152-166] уповні заперечують можливість якогось “аграрного комунізму” в інків. Зрештою, опоненти Мар’ятегі почасти мали рацію,
наголошуючи на “утопізмі та романтизмі” його індіхеністської позиції та підкреслюючи, що його безпосереднє знайомство з перуанською С’єррою було дуже обмеженим [519]. Але для становлення
національної свідомості та особливостей літератури в Перу й андійських країнах узагалі діяльність Мар’ятегі мала вирішальне значення й перетворилася на одну з точок відліку, яку вже неможливо
було не брати до уваги.
1.3.2. “Синтезне” бачення латиноамериканської культури
та його андійська відміна
Як уже говорилось у «Вступі», для набуття національної свідомості у всій Латинській Америці та зокрема в країнах Андійського
регіону був надзвичайно важливим імпульс, одержаний від Мексиканської революції 1910–1917 рр. Сáме пробудження колосального
народного потенціалу в найбільшій іспаномовній країні світу було
першим поштовхом для подібних процесів у інших державах континенту, який, звичайно, згодом підсилили усвідомлення кризи Західного світу внаслідок І Світової війни та перспективи, обіцяні
Російською революцією 23. Власне кажучи, й оптимістичний погляд
західних філософів на потенціал Латинської Америки – Х. Ортеги-і-
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принципово наголосити на первинності саме мексиканського імпульсу, поперше, з погляду хронології; по друге, належить пам’ятати, що, хоч як парадоксально це може звучати, але є фактом прикладовість Мексики для творення радянської революційної культури (яке для Радянського Союзу, щоправда, обмежилось практично півтора десятиліттям). Дж. Рід побував у Мексиці, створивши книжку
«Повстала Мексика» (1914). Одною з перших пролеткультівських робіт С. Ейзенштейна було режисерування (у співавторстві) п’єси «Мексиканець» (1921) за оповіданням Дж. Лондона, не кажучи про подальший славетний фільм. Маяковський
відвідує Мексику 1925 р. і пише однойменну поему. У 1916 р. з’явився перший з т. зв.
циклу романів Мексиканської революції – «Ті, хто внизу» М. Асуели, і риси цієї течії в плані типологічному передували радянському революційному мистецтву,
зокрема й у використанні образу потяга як провідного символу; за словами Елени
Понятовської, живого класика тамтешньої літератури: “Мексиканська революція
вершилась у потягах. Паротяг є головним героєм революції. Панчо Вілья підривав поїзди, щоб виграти битви, та руйнував колії. Гадаю, потяг – якнайважливіша
та призабута фігура” [402]. У тому ж дусі А. Мільян Чівіте зазначає: “Потяг – це
майже головний герой багатьох романів про революцію” [339, с. 125].
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Ґасета, Г. Кайзерлінґа, В. Френка 24 – з’являється, коли в світі вже
були знані плоди пореволюційної мексиканської культури.
У цьому контексті вимагає окремих застережень питання впливу Х. Ортеги-і-Ґасета, найбільшого іспаномовного філософа ХХ ст.,
на розуміння латиноамериканцями свого єства. Ортега якнайдужче причетний до філософування над латиноамериканською самобутністю; троє відвідин Аргентини (1916, 1928, 1939) сприяли його
популярності на всьому континенті, так само, як і філософія мексиканської сутності значною мірою пов’язана з найближчим учнем
Ортеги – Хосе Ґаосом, іспанцем, який виїхав до Мексики під час громадянської війни й назавжди там залишився, прийнявши мексиканське громадянство. У латиноамериканській філософії стали дуже
вживаними ортегіанські поняття автентичності/не автентичності
(autenticidad/no autenticidad), обставини, умови (circunstancias),
вельми близькими латиноамериканцям були й розважання Ортеги
над роллю ландшафту у формуванні національного єства 25; у його
журналі «Ревіста де Оксіденте» у 1923 р. опубліковано також уривки з «Присмерку Європи» О. Шпенґлера 26, книги, яка вселяла оптимізм у латиноамериканських мислителів, хоч у ній безпосередньо
й не порушувалася латиноамериканська проблематика 27.
Проте в самій Латинській Америці в ХХ ст. раніше за Ортегу на
роль філософського авторитета у царині пошуків власної сутності
висунувся мексиканець Х. Васконселос, про якого йтиметься далі.
Не забуваймо й про те, що праця «Творення національної педагогіки» Ф. Тамайо була опублікована ще 1910 р. а Х. К. Мар’ятегі з 1925 р.
у секції «Перуанізуймо Перу» часопису «Мунд’яль» публікував
статті самобутнісного спрямування. Зрештою, сам Ортега-і-Ґасет,
який побував лише в Аргентині та один раз і дуже коротко (не лишивши про це спеціальних згадок) у Чилі, не надто глибоко осягнув латиноамериканську проблематику, а подекуди й помилявся
в судженнях. І. Тертерян писала:
По суті, Ортега-і-Ґасет дав визначення (або епістемологічне виправдання) тому, що вже протягом століття здійснювалося латиноамериканською думкою. ‹…› Відкрита конкретно-історична ситуаційність філософування Ортеги-і-Ґасета, значення, якого він
надавав “оповіді”, тобто відтворенню історичної конкретності
24

Докладний аналіз поглядів цих філософів на латиноамериканську самобутність
див. 33, с. 77–94.
25
Про самобутнісний аспект філософії Ортеги див. 56, с. 83–86, 89–93, 101–109, 118–119.
26
Повний іспанський переклад побачив світ у 1926 р.
27
Про сприйняття поглядів Шпенґлера в Латинській Америці див. 33, с. 50–56.
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(Х. Ґаос назвав цю якість “біографізмом” методу Ортеги), – все це
було “на руку” латиноамериканцям, зміцнювало та легітимізувало вже складену традицію” [33, c. 74].

Так само як Мексиканська революція знаменувала входження
Латинської Америки в ХХ століття, так і ключовою фігурою для
осмислення її культурної самобутності став Хосе Васконселос
(1882–1959), провідний мексиканський філософ, політичний діяч і
письменник, чия ідея про утворення в Латинській Америці нової,
“п’ятої”, “всесвітньої раси” та її месіанське призначення міцно
утвердилася серед ключових понять філософії латиноамериканської самобутності. Основні думки на цю тему викладені мислителем у працях «Всесвітня раса» (1925) та «Індологія. Тлумачення
ібероамериканської культури» (1926). Васконселос був переконаний,
що цивілізація, зародившися в тропіках, туди ж повинна й повернутися, та провіщав прийдешню велич Латинської Америки, буквально називаючи її Едемом для досконаліших людей майбуття [516,
с. 1179]. У такий спосіб у його поглядах відлунювала базова для латиноамериканської культури міфологема “земного раю”, яка почала формуватися ще за часів конкісти та колоніального періоду:
приміром, трактат гуманіста ХVII ст. Антонйо де Леона Пінело мав
назву «Рай Нового Світу» й повністю інвертував ситуацію: автор
розташовував Рай в Америці й стверджував, що людина первісно
прийшла до Європи з Америки 28 (згадаймо в цьому контексті й
проаналізовану вище працю болівійця Е. Вільяміля де Ради). Але
слід пам’ятати, що за всього літературного таланту й розлогої аргументації Васконселоса, ідея латиноамериканської універсальності не набула би популярності так швидко, якби не формувалась уже
віддавна в інтелектуальному середовищі Латинської Америки,
адже ще Сімон Болівар проголосив у «Листі з Ямайки» (1815): “Ми
є невеличким родом людським; ми маємо окремий світ, оточений
просторими морями, новий майже в усіх мистецтвах та науках,
хоча й дещо старий у суспільних звичаях” [141, c. 12].
Приймаючи автохтонну складову як органічну частину майбутньої латиноамериканської, а в перспективі й світової культури,
відкидаючи расову зверхність щодо населення Ібероамерики, притаманну європейським мислителям ще з ХVIII ст., Васконселос усе ж
не робив наголосу на специфіці мексиканської чи латиноамерикан28

Міфологему раю як визначальну для латиноамериканської літератури детально
проаналізував Ф. Аїнса [90, с. 187–228, 235–238]; ширше про погляди А. де Леона Пінело у монографії А. Кофмана [34, с. 127–133].
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ської культури, пов’язаній з індіанським вкладом, він був надто
захоплений універсалістською ідеєю прийдешньої “синтезної” цивілізації; Х. К. Мар’ятегі критикував Васконселоса, за те, що, власне,
й сучасний метис як носій сучасної культури йому не цікавий, в утопічних побудовах мексиканського філософа віки – не більше, ніж
миті [322, с. 287]. Як уважає польський історик Тадеуш Лепковський,
аж до початку 30-х рр. в офіційній мексиканській ідеології (у 20-х рр.
Васконселос перебував на високих посадах спочатку ректора університету Мехіко, а потім міністра освіти) ставлення до автохтонної культурної спадщини остаточно не окреслилось, і принципового
наголосу на індіанському підґрунті нації ще не робилося, – характерною рисою державної ідеології це стане вже в п’ятому десятилітті [див. 530, с. 100, 141].
Вельми суттєвим для “синтезної” риторики мексиканського мислителя був і акцент на чи не більшій важливості мови, ніж крові,
у створенні єдиного й вищого за попередні культурного цілого:
“Мова націоналізує ліпше за кров” [516, с. 1663]. Ця фраза стосувалася саме іспанської мови, поширення якої через книжку й освітню
програму сприяло б осягненню того, “що раніше ми читали французькою або англійською”. Васконселос не надавав значення сучасним корінним мовам Америки, його поцінування величі доколумбових культур ішло обруч із нехіттю до сучасного індіанця, культурні й ментальні особливості якого (як і латиноамериканського
негра), мали би бути абсорбовані усе-таки досконалішою білою расою (у її, так би мовити, іспаномовній відміні), яка в такий спосіб
допомогла би піднятися на вищий щабель расам нижчим та…
бридким (feas). Як латиноамериканець та антипозитивіст не можучи за визначенням бути проти біологічного расового змішання,
філософ, проте, виявляє расизм культурний. Привертаючи увагу до
васконселосівської тези про “естетичну євгеніку”, про “відбір через
уподобу, набагато ефективніший за брутальний дарвінівський відбір”, мексиканець Х. А. Росадо слушно зазначає: “…концепція Васконселоса заперечує множинність, расову розмаїтість на користь
того, що він називає синтезом [Васконселос уживає термін raza
síntesis – І.О.], та є, на мою думку, не що інше, як прагнення уніфікувати людство” [433, с. 50]. Зрештою, ота “всесвітня раса” мала
би бути саме “кінцевою расою” (raza final), – як відомо, за подібну
логіку Маркс критикував Гегеля.
Але полум’яне ствердження Васконселосом самоцінності латиноамериканської культури з її попри все незаперечною автохтонною складовою давало можливість інакших інтерпретацій, коли
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акцент на стиранні особливостей приглушувався, а вклад індіанської основи увиразнювався; акцент на мові як потужному інтеграційно-символічному чинникові та питомій вартості реінтерпретувався на користь індіанських мов, як буде показано далі. Наприкінці ХХ ст. латиноамериканістам уже стало очевидним, що, за висловом
Офілії Шуте зі США, “домінанта нашого часу полягає в мультиплікації та фрагментаризації ідентичностей, а не в їх синтезі” [цит. за: 24,
с. 431]. Проте на свій час позиція Васконселоса була найвагомішою
відповіддю поширеним тоді поглядам про запрограмованість Латинської Америки на відсталість та оптимістичним імпульсом для
подальших розважань над прийдешнім континенту. Васконселосу
належить і термін “Індоамерика” (Indoamérica), етимологія якого
певно, що не збігається зі смисловим вектором ідеї “всесвітньої раси”. Поняття Індоамерика широко вживається поряд із поняттями
Латинська Америка та Ібероамерика тими дослідниками, що прагнуть підкреслити важливість індіанського чинника для національної самобутності континенту, особливо в андійських країнах,
де в найбільшій мірі відчувається його повсякденна дієвість.
Ідеї Х. Васконселоса чи не найактивнішу підтримку здобули на
першому етапі саме в Перу – країні з теж значним відсотком корінного населення й спадкоємиці другої потужної доколумбової цивілізації. У першу чергу це стосувалося ідеології очільників партії
АПРА 29 – затятої суперниці комуністів у межах лівого спектру політики. Її засновник Віктор Рауль Áя де ла Торре (1895–1979) працював особистим секретарем у Васконселоса, коли той обіймав
посаду міністра освіти, і за сприяння мексиканського філософа
1924 року в Мехіко й була створена названа партія, що початково
мислилась як організація континентального засягу.
Значною мірою ідеологію партії визначав найближчий соратник засновника – Антенор Оррего (1892–1960), близький до Васконселоса саме в культурфілософських поглядах. Головною працею А. Оррего є досить сумбурна книжка «Народ континент» (1939),
у якій значну частину тексту займають схвальні емоції з приводу
боротьби АПРА проти авторитарних режимів країни. Не маючи ясної логіки, притаманної працям Ф. Тамайо чи Х. Васконселоса, і тому, очевидно, не будучи в тій же мірі визначальним для філософської еволюції континенту, есей Оррего, проте, унаочнює цілий

29

Тут за традицією подається кирилізований варіант абревіатури: APRA – Alianza
Popular Revolucionaria Americana (Американський народний революційний альянс).
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набір топосів, які на момент виходу його праці вже почали оприявнюватись у літературі Андійського регіону.
Оррего близький до месіанських ідей Васконселоса, але в нього
не так відчутний акцент на духовій величі континенту, аргументація має більшою мірою природничий характер (автор не приховує
своєї близькості до А. Берґсона), відсутній антинортеамериканізм 30,
а сучасний стан латиноамериканської культури бачиться, так би
мовити, первіснішим, ніж початок формування васконселосівської
“всесвітньої раси”: у мексиканського мислителя раси й культури
щойно почали стоплюватися й творити нову духову сутність, а за
Оррего, попередні раси й культури не так уже змішуються у Латинській Америці, як іще розкладаються, континент має “функцію
осуарія або гнойовища, аби стати макрокосмічним надром майбуття” [363, с. 68]. Мислення Оррего телуричне, ба навіть – що особливо
притаманне Андійському регіону – “геологічне”. Використовуючи
образи Антея та інкської богині землі Пача-Мами для наголошення
особливого зв’язку з землею, властивого латиноамериканцеві,
Оррего називає його “людиною-мінералом”, яка “увійшла у такий
контакт із усією ваготою планети, що аж мінералізувалася, поєдналася з глибинними гіркотами та смутками геологічних шарів” [363,
c. 155, 157]. Лише раз, користуючись природничою риторикою, перуанський мислитель вдається до символіки “верху”, коли згадує
Інті – (сонце, на кечуа) – верховне божество інків: “Тут під вогнем
Інті перетопилися локальні боги людства [Оррего перераховує
Одіна, Єгову, Шиву, Юпітера тощо – І.О.]”, і “Отець-Сонце, Інті, зводиться, аби обійняти в екуменічному колі всю Землю й усіх своїх
кревних” [363, с. 163]. Безумовно, це повторення телуричної риторики, запровадженої Ф. Тамайо, аргентинцем Р. Рохасом та Г. Кайзерлінґом (чия праця «Південноамериканські роздуми» з’явилась
в іспанському перекладі 1933 р.), але варто підкреслити, що властива стилю Оррего метафоричність суголосна чи й передує ключовим літературним образам регіону (“Я – людина, мінерал та рослина водночас” – рядок з еквадорського поета Х. Каррери Андраде,

30

У цій праці термін антинортеамериканізм, що наголошує на ставленні латиноамериканців до англосаксонської Америки, є доречнішим, ніж звичний “антиамериканізм”, якого в іспаномовних країнах часто уникають, адже Латинська
Америка – теж Америка (а для іберійських народів – насамперед!) і поняття
“американства”, американського первня (americanidad, lo americano) є ключовим у витлумаченні суті ібероамериканської цивілізації.
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«Копальні скорботи» – назва роману болівійця Ф. Раміреса Веларде, про що піде мова у відповідних розділах).
Створення нової культурної амальгами, за Оррего, йде у двох
напрямках – доцентровому та відцентровому; прикладом першого
є Мексика, де акцент зроблено на відживленні й поширенні символічних автохтонних цінностей, прикладом другого є Аргентина, зі
значним європейським елементом, що насичує культуру киснем
(Оррего передчуває те, що згодом систематизує Д. Рібейру); ці
зустрічні – з півночі (Мексика) та півдня (Аргентина) – течії й утворюють інтегральну латиноамериканську культуру, відбувається
двоєдиний процес “мексиканізації” та “аргентинізації” Америки [363,
c. 51–54]. У ранішій праці «Американізм та перуанізм» філософ навіть заперечував культурну оригінальність окремих латиноамериканських країн: “Американські народи покликані утворити величезний расовий блок, зі спільними культурою та мисленням й аж
ніяк не з винятковим мистецтвом окремих країн. Прагнути якогось
перуанства, аргентинства або чилійства в мистецтві є просто глупством” [362, с. 5]. Кордони, якими контент поділений на окремі
держави, є наслідком юридичної угоди, політичної примхи, але ніяк не обґрунтовані справжніми політичними чи економічними потребами, у Латинській Америці фактично існує один народ, роз’єднаний державними кордонами.
Виходячи з ідеї метисації та стоплення культур на континенті
як блага та необхідності, Оррего наголошує, що наявне на той час
протистояння “індіхеністської” та “європеїзаторської” тенденцій
у сперечаннях про майбуття Латинської Америки свідчить про те,
що інтелектуали й митці досі просякнуті колоніальною ментальністю. До всього, хоча й удаючись вряди-годи до індіанської символіки, Оррего заперечує цінність для подальшої еволюції континенту культури сучасних індіанських народів та називає її “анахронічною”, наголошує на її гальмівній енергії, яка “завжди негативно
відлунювала у загальному існуванні Америки” [363, с. 115]. Утім,
перебіг історії показав більшу рацію Мар’ятегі, адже поряд із незаперечним існуванням магістральних духовних вартостей, з’явлених
як наслідок “перетоплення” культур на американських землях, не
втрачають актуальності “амеріндоцентричні” самобутнісні шукання, тоді як “європеїзаторська” лінія зійшла з порядку денного 31.
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Наразі в цьому аналізі поминається африканська складова як менш актуальна для
Андійського регіону, але їй буде приділено увагу в подальших розділах.
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Поряд із цим, у розважаннях А. Оррего привертає увагу лінгвістична метафорика його висловлювань: “Доля несе в своєму лоні –
скажімо так – букви історичного алфавіту, з яких нам треба скласти фрази – події, вчинки, науки, мистецтво, філософію – що утворюють граматичне оформлення висловлюваного нами змісту” [363,
c. 28–29], чи теж: “Люди та події – це абетка, граматика історії. Як
букви складаються у слова, а складеними словами виражаються
думки, так само й події, факти, люди й особистості утворюють граматичну структуру, яка дає вираз епосі, етапові, певній історичній
відміні” [363, c. 117]. Така “лінгвістична модальність” історико-філософського мислення матиме цікавий відповідник у літературних
текстах регіону, де мова як така, а ширше – й соціолінгвістична
ситуація неоднораз ставатимуть предметом авторських роздумів,
основою художньої символіки, елементами розвитку сюжету.
Натомість В. Ая де ла Торре більшою мірою звертав увагу на індіанський первень Перу й Латинської Америки, теж наголошуючи
на “комунізмі” в інків. Звертаючись до Мар’ятегі з нагоди появи
першого числа журналу «Амавта» (про який ітиметься в другому
розділі), він писав:
Станьте в обороні інкської Перу заради довічної слави цивілізаторської могутності найрозвинутішої комуністичної держави давнини,
а борючись за інкську Перу з її мистецтвом, традиціями, культурою,
ви дасте нам ґрунт для боротьби за політичні та економічні права
індіанської раси – душі Південної Америки [269, T. 1, с. 123-124].

Користуючись зродженим у Мексиці терміном “Індоамерика”, Ая
підкреслював не лише культурний та расовий, але й мовний вплив
корінного населення. Індіанці зумовили ритм життя Індоамерики –
як індивідуумів, так і культури. Цей ритм позначився, зокрема, й на
фонетиці: в Індоамериці всі говорять згідно з індіанським фонетичним ритмом. У праці «Куди йде Індоамерика?» (1935) мислитель наполягає на необхідності та праві на існування американського варіанта іспанської мови з усіма його відхиленнями від європейської норми, який у подальшому може бути навіть названий
“індоамериканським” [269, Т. 2, с. 277] 32.
Важливою частиною світогляду Аї де ла Торре була засада “історичного часопростору”. Постулюючи недостосовність до Латинської Америки європейських соціально-економічних схем, Ая зазначав, полемізуючи з Леніним, що на цьому континенті імперіалізм є не останнім, а першим етапом капіталізму, абсолютно
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Раніше подібну думку висловив Ф. Тамайо.
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необхідним для індустріального розвитку. Ця ідея стала вихідною
точкою для його теорії “історичного часопростору”, яку Ая розробляв ще з 20-х рр. Пізніше, ознайомившись із працями Шпенґлера,
Кайзерлінґа, теорією Айнштайна, а потім і розвідками Тойнбі, Ая із
задоволенням зазначав, що ці праці лише впевнили його в слушності свого незалежно виробленого розуміння історії. Не закорінений в індіанській культурі Ая де ла Торре, користуючися терміном
“часопростір” (якщо тільки повірити в незалежне витворення ним
цього терміна), наче переклав на іспанську значення одного з основних понять андійської культури – pacha, яке й поєднує в собі
категорії “простору” та “часу” [про поняття pacha в андійській
культурі див.: 340, с. 67; 351, с. 60-61; 531, с. 6], хоч сам він, здається, не згадував про своє знання змісту цього кечуанського слова.
Остаточного оформлення концепція набула в праці «Історичний
часопростір» (Espacio-tiempo histórico 33, 1948). “Історичний простір” – це сума географії, людини, етнічного складу, традицій та їх
інтерпретації свідомістю, духом народу (в останньому проявляється “суб’єктивний час”). “Історичний час” означає ступінь економічної, політичної та культурної еволюції, обумовлений формами виробництва та соціальним розвитком. “Історичний час” невіддільний від свого простору, і в такий спосіб вони перетворюються на
динамічний континуум – “історичний часопростір”, або ж “четвертий
історичний вимір”. Кожен “історичний часопростір” є виразом ступеню колективної свідомості народу, яка досягла такої зрілості, що
вже має змогу інтерпретувати свій “історичний часопростір”, а там,
де ще немає історичної свідомості, немає й “історичного часопростору”, – тут Ая ніби йде слідом за Ф. Тамайо. “Історичні часопростори” слід виокремлювати не так по країнах, як по “народах-континентах” (термін А. Оррего), тобто по цивілізаційних межах, які не
конче мусять збігатися з географічними континентами [див. 269,
T. 4, с. 367-518]. Одною зі специфічних рис латиноамериканського
буття є співіснування різних історичних епох, і, як підкреслює
мексиканський філософ А. Вільєгас, у концепції Аї внаочнюється
одна з головних особливостей латиноамериканського філософування – сурядність (yuxtaposición), рівноправність різних можливих моделей [див. 530, с. 193-194]. Концепція В. Р. Аї де ла Торре
має й культурно-політичний бік: народи, які рухаються в прискореному історичному часі, можуть та повинні гармонізувати свій
33

Тут і далі в оригіналі подаватимуться вагомі назви, оригінальне написання яких
не очевидне зі списку літератури.
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ритм із ритмом народів відсталих, тоді в результаті ніби резонансу
останні здійснять ривок на новий історичний виток. Такою є задача
США стосовно Латинської Америки. У 1957 р. з’явилася праця
«Тойнбі перед панорамою історії» (Toynbee ante los panoramas de la
historia), у якій Ая постулює нову Американську Цивілізацію, або ж
Цивілізацію Нового Світу, що має постати на базі духового взаємодоповнення двох суспільств [див. 269, T. 7, с. 9-167].
Попри те, що, на відміну від свого соратника А. Оррего, В. Ая де
ла Торре більше наголошував на важливості індіанського компоненту в Перу та Латинській Америці, в цілому це була лише філософсько-політична риторика, і принаймні в аналізований у цій розвідці період АПРА тішилася сильнішою підтримкою в північно-центральних регіонах країни, де меншою мірою відчутний індіанський
духовний та мовний стрижень. М. Налевайко проникливо звернула
увагу на те, що в праці «Апристська політика» (1967) Ая, характеризуючи політику руху, назвав його “новим, достеменно перуанським,
індоамериканським, народним, креольським та метиським”, не вживши, однак, у цій низці означень прикметника індіанський [352, с. 169].
Як зазначалося у «Вступі», осмислення латиноамериканської самобутності значною мірою йшло через художню літературу. Філософські праці самобутнісного спрямування (як “проіндіанські”, так
і “синтезні”) своєю стилістикою та метафорикою були дуже близькі
до літературних текстів, виявляючи – або спонтанно-паралельно,
або перейнявши, або випередивши – цілу низку ключових топосів,
що визначатимуть художню своєрідність літератур регіону в ХХ ст.
Це – вплив географічних, ба навіть геологічних реалій (як-от камінь) на культуру й дух, важливість індіанських мов або американізація іспанської, визнання індіанця як визначального чинника
(позитивного чи негативного) національного єства країни, держава
інків як політико-культурна референція. До цих мотивів додасться
й багато інших, що й буде показано в подальших розділах праці.
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Розділ 2
ЛІТЕРАТУРА ПЕРУ
2.1. Етнокультурні, географічні та соціальні умови
Протягом ХХ ст. Перу залишалася країною недостатньо зінтегрованою культурно, мовно, географічно, не кажучи вже про політичну нестабільність. Значною мірою під впливом М. Ґонсалеса
Пради та Х. К. Мар’ятегі стало традиційним протиставлення С’єрри –
гірської частини, населеної переважно індіанцями, та Кости – узбережжя, квазієвропеїзованого й креольсько-метиського за расовим
складом. Але для другої половині ХХ ст. ця дихотомія потребує корекції, оскільки на тоді ситуація дещо змінилася. По-перше, до того
двочленного, по лінії Північ – Південь, поділу долучилася третя
складова – Сельва, яка відіграє дедалі більшу економічну та культурну роль. По-друге, слід узяти до уваги також і поділ по лінії Схід –
Захід, адже північ країни є значно розвиненішою від півдня.
Тоді в загальних рисах можна вирізнити п’ять культурно-географічних зон країни: 1) північна Коста (разом із Лімою), розвиненіша економічно, яка в період іспано-американського модернізму
та до початку 30-х рр. дала найбільше видатних письменників і
мислителів, як-от М. Ґонсалес Прада, Р. Пальма, Е. Лопес Альбухар,
Х. М. Егурен, А. Вальделомар, С. Вальєхо, Р. Ая де ла Торре, Х. К. Мар’ятегі; 2) південна Коста, відстала економічно, голос якої в літературі стане чутним допіру з 50-х рр.; 3) північна С’єрра, де індіанське з походження населення значною мірою втратило корінну мову та автохтонні звичаї; 4) південна С’єрра, де відчутні індіанські
традиції і чим далі на південь, тим більше вживається мова кечуа;
5) Сельва, яка до кінця першої половини ХХ ст. була ніби вилученою із загально національного життя та самими перуанцями сприймалася як дикий, екзотичний регіон; допіру з кінця 60-х рр. він
стане предметом об’єктивного зображення.
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Таким є перуанський етнокультурний простір, який значною
мірою обумовлює літературний розвиток країни. І цей розвиток
має певну засаду, певний ритм, який можна окреслити як принцип
маятника, адже визначальною літературного розвитку Перу є періодична зміна зацікавлень, пріоритетів та впливів: зі столиці – до
провінцій і навпаки.
2.2. Літературний розвиток 20–30-х років
2.2.1. Дискусії навколо індіанських основ
Література перуанського модернізму творилася переважно в Лімі або людьми, тісно пов’язаними з Лімою духовно. Проте наприкінці модерністської епохи, в другому десятилітті ХХ ст., почалися
зміни у протилежному напрямку, й перші десятиліття ХХ ст. стали
для перуанської культури періодом переоцінки дотогочасної переконаності в універсальності європейської цивілізаційної моделі.
Катастрофа І Світової війни, відчуття самими європейськими мислителями “присмерку Європи” та їх віщування (з епохи декадансу
починаючи й аж до сюрреалістів) прийдешньої ролі неєвропейських народів – усе це зактивізувало пошуки перуанської національної самобутності, розпочаті творчою інтелігенцією ще під кінець доби модернізму. М. Ґонсалес Прада (1848–1918) у полум’яних промовах і віршах робив наголос на ролі індіанців у житті країни.
У 1916 р. Абраам Вальделомар (1888–1919) заснував журнал «Колóніда», що став яскравим виразом оновлення перуанської літератури. У другому та третьому числах цього видання Федеріко Море
завзято виступив проти книжки В. Ґарсії Кальдерона «Перуанська
література» (1914) через її “європеїзм” та цілковиту відсутність уваги
до автохтонного коріння [343, с. 31]. Довкола «Колоніди» об’єднались інтелектуали, які стануть провідними в літературному процесі
20–30-х рр.: С. Вальєхо, В. Р. Ая де ла Торре, С. А. Родрігес, П. Хібсон.
Сам Вальделомар звертався до інкського минулого, подорожував
по провінціях, щоб зактивізувати письменників, здатних творити
на противагу та на додаток до з’європеїзованої столиці – Ліми.
Ця тенденція в духовному житті країни стала очевидною в початковий період одинадцятилітнього врядування президента
А. Б. Легíї-і-Сальседо, який прийшов до влади 1919 р. унаслідок перевороту У перші роки (до 1923 р.) Легíя виявив себе демократичним авторитаристом, тішився підтримкою студентства, наголошував
на ідеї децентралізації, не цурався проіндіанської риторики, ба навіть заохочував називати себе Віракочею – ім’ям одного з верхов— 62 —

них божеств інкського пантеону [521, с. 75]. У країні повсякчас відбувалися фольклорні свята з явним підкресленням інкських традицій, 24 червня (святковане з доколумбових часів) було проголошено Днем індіанця, а в журналі «Мунд’яль» Ґастон Роже (псевдонім Е. Баларесо Пінільйоса) створює розділ «Перуанізуймо Перу»,
пізніше перейнятий Х. К. Мар’ятегі. У малярстві велику увагу індіанській та місцевій тематиці приділяють талановиті художники
Хосе Сабогаль та Хулья Кодесідо. З’являється музичний спектакль
на матеріалі видатного твору кечуамовної літератури – анонімної
драми «Ольянтай»; не сходить з кону фольклорна вистава «Політ
кондора» з музикою Данієля Аломії Роблеса, розіграна вперше
1913 р.; Теодоро Валькáрсель створює симфонічну музику на кечуанській мелодійній основі. Зрештою, в 1920 р. при міністерстві економіки було засновано відділ у справах індіанців.
Зовнішнім каталізатором цих процесів значною мірою послужили
Мексиканська революція, діяльність Х. Васконселоса на посаді міністра освіти Мексики, що мали широкий резонанс у Перу, зокрема
завдяки прямим контактам з мексиканцями згаданих вище Е. Баларесо Пінільйоса, Х. Сабогаля (працював у Мексиці разом з Д. Ріверою та
Х. К. Ороско) [479, с. 1381], пізніше В. Р. Аї де ла Торре та інших. Та попри це, звертання перуанських діячів культури до проблеми національної самобутності було цілком самостійним: є промовистими дати
виходу в обох країнах культурологічних праць, ключових для того
періоду: 1925 р. – «Всесвітня раса» та 1926 р. – «Індологія» Х. Васконселоса; 1925 р. – «Про життя інків» та 1927 р. – «Буря в Андах» (журнальний уривок надруковано 1926 року) перуанця Л. Е. Валькарселя.
На відміну від Мексики, в Перу в 20–30-і рр. далеко сильніше була виражена лінія на ствердження саме індіанської, а не метисної
сутності сучасної та майбутньої культури країни (Л. Валькарсель,
І. Кастро Посо); специфічнішою була позиція Хосе Ур’єля Ґарсії,
який віщував появу “нового індіанця”, наголошуючи на потребі
опанування індіанцями європейських здобутків [352, с. 220]. Це було пов’язано з більшою питомою вагою та рівнем однорідності корінного населення (переважно кечуа та досить близьких до них аймара, тоді як у Мексиці є кільканадцять відносно численних народів), а також кращою збереженістю індіанських мов.
Індіхенізм стає першою за часом філософсько-культурною течією, спрямованою на розв’язання проблеми національної самоідентифікації перуанців. Криза європоцентристського образу світу на
певний час відсуває в тінь європейський складник перуанської
культури. У середині 20-х рр. постає чимало індіхеністських часо— 63 —

писів, у яких публіковано й художні твори. Зокрема, 1925 р. в Куско
виходить «Кечуанська душа», 1926-го в Пуно «Вісник Тітікаки»,
того ж таки року в Лімі Х. К. Мар’ятегі засновує журнал «Амавта»,
а 1927-го так само в Лімі з’являється «Ла С’єрра».
Центральним явищем індіхеністської публіцистики стала книга
Луїса Едуардо Валькарселя (1891–1986) «Буря в Андах» (1927), яка
викликала палку полеміку про роль індіанського чинника в перуанському суспільстві. Цей твір можна визначити як художньо-філософський есей, у якому екскурси до індіанської історії та етнографії поєднані з белетристичними вставками та пророцтвами про
майбутнє Перу. Критики книги, зарахувавши автора до войовничих індіхеністів, либонь, підпали під владу поетичних пасажів, загрозливих віщувань та висловлювань на взір “індіанська диктатура шукає свого Леніна” [496, с. 129]. Однак залишилося непоміченим те, що поряд зі згадкою про Апокаліпсис та день Яввар-Інті
(Кривавого Сонця), зринає фраза: “Ти переможеш, не закривавивши своїх чистих рук сина землі” [496, c. 24]. Лишилося непоміченим
і наголошення ролі гуманістичної інтелігенції в справі відродження індіанців:
Лише дві альтернативи має пришестя воскреслої Раси: воно означатиме або сліпу руйнацію, демонічну боротьбу рас, або творчу
еволюцію, чиїм наслідком буде укладання живодайного мирного
пакту чи угоди між усіма етнічними групами перуанського habitat-у.
Ми, зайняті розумовою працею, повинні шукати другого шляху.
Скільки небезпек чаїть засліплення для того, хто зводиться з містичного мороку примітивної епохи, в якому впродовж п’ятисот літ жила Раса Андів! Від тих, хто її поведе, залежить майбуття [496, c. 131].

Лишився непоміченим заклик до поєднання традицій імперії інків
з відкриттями західної науки та мудрістю Сходу. По суті, Валькарсель
уже в «Бурі в Андах» виявив своє бачення Перу як інтегрального
цілого, самобутність якого коріниться в індіанській спадщині, але
й відкритого всім досягненням світової цивілізації. З особливою
виразністю, але вже без поетичних перебільшень Валькарсель виклав
ці погляди в книзі «Шлях перуанської культури» (1945), про яку далі.
Дискусія, що виникла довкола першої книги Валькарселя, була
бурхливою, сторони інколи не входили в суть супротивних аргументів, культурологічні проблеми підміняли політичними, оскільки вже тоді намітилася розбіжність між лівицею марксистської орієнтації та революційно-націоналістичною на той період партією
АПРА. Полеміка розгорнулася насамперед між Х. К. Мар’ятегі та істориком і літературним критиком Л. А. Санчесом. Згодом до неї до— 64 —

лучилися й інші інтелектуали та політики, висловлюючи подекуди
й більш скрайні погляди, ніж зачинателі дискусії. Мар’ятегі, давши
книзі загалом позитивну оцінку, підкреслював, що без історичної
та культурної реабілітації індіанця нова Перу неможлива. Креольське узбережжя (Коста) має повернутися лицем до індіанської гірської частини країни (С’єрра). Санчес відкидав випинання індіанського елементу, оскільки Перу – це також і чóло (метис С’єрри),
і креол узбережжя, й негр. Індіанська громада для нього є радше
пережитком колоніальної минувшини, аніж достеменно автохтонним явищем, тому її традиції навряд чи животворні, а наполягати,
як Мар’ятегі, на опозиції Кости та С’єрри – означає розколювати,
а не об’єднувати країну. Відхиливши закиди на свою адресу в нібито неврахуванні специфіки країни, Мар’ятегі наголошував, що
індіанці лише базовий, але не єдиний етнічний та духовий елемент. Однак, зважаючи на те, що віками інтереси та культурно-економічний потенціал індіанців не було брано до уваги, то тепер це –
найактуальніше завдання [докладно про цю дискусію див. 295].
Попри всі ідейні та емоційні пересади, полеміка увиразнила дві
основні тенденції в розумінні етнокультурних проблем країни: індіхеністську, з наголосом на провідній ролі індіанського елементу,
та, користуючися терміном Л. А. Санчеса, “тоталістську”, – коли Перу
розумілося як метисну націю, для якої індіанський елемент (безперечно, важливий) не може правити за точку відліку та орієнтир.
Лишалися ще два можливі варіанти тлумачення національного єства
Перу: індіанський етнорадикалізм та іспанізм, тобто легковаження
культурної спадщини корінного населення. Але перший не дав у Перу
помітних інтелектуальних фігур (на відміну від Болівії), а другий
сприймався як безнадійно застарілий пережиток ХІХ ст. й не мав ширшого кола прихильників. Натомість перші дві тенденції якнайяскравіше виразилися у діяльності Х. К. Мар’ятегі та В. Р. Аї де ла Торре.
Парадоксально, що Мар’ятегі, якому через марксистську орієнтацію та п’ятирічне перебування в Європі постійно дорікали “європеїзмом” [37, с. 188]і який назагал цього й не заперечував, виявився більш уважним до автохтонного коріння, ніж Ая де ла Торре,
котрий задекларував “індоамериканізм” та осібність історичного
шляху латиноамериканських країн. Схвально, в цілому, оцінюючи
революційно настроєних індіхеністів (як-от Л. Е. Валькарселя), Мар’ятегі відзначає, що вони не мріють про утопічну реставрацію імперії
інків та осмислюють “минуле як джерело, але не як програму” [321,
c. 74]. Для Мар’ятегі, як було вже сказано, програма полягає в “перекладанні на власну мову досвіду народів Заходу” та використанні
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й досі не задіяного потенціалу індіанської раси, механізму громади
зокрема. Так само й у культурі повернення лицем до індіанця доконечно відбудеться за будь-яких обставин: те, що в 20-і роки індіанець
висунувся на перший план у мистецтві, пов’язано не стільки з його
привабливістю для художника, скільки з вітальним імпульсом нації,
який спонукає до такої реабілітації. Це, вважає філософ, феномен
більшою мірою інстинктивний та біологічний, ніж інтелектуальний та теоретичний. Індіхеністська література ще не дає адекватного
зображення індіанця, бо вона – індіхеністська, а не індіанська, на можливості та необхідності котрої Мар’ятегі теж наголосив [322, с. 283].
В. Р. Ая де ла Торре досить довго був близький до Мар’ятегі,
друкувався в його журналі «Амавта» і в цілому не розходився з ним
в аналізі соціально-економічних проблем Перу. Принципово вони розмежовувалися в баченні шляхів політичної боротьби. Ая та його партія, по-перше, категорично не сприймали тезу про керівну роль пролетаріату, а в 30-і роки АПРА стала на антирадянські позиції. Ая небезпідставно відзначав у 1936 р. прагнення Москви “радянізувати та
русифікувати світ” [269, Т. 3, с. 11]. Згодом АПРА відмовилась від притаманного їй на початковому етапі антинортеамериканізму, чому посприяв конфлікт тоталітарних сил у Європі. У 40-х рр. відбулося виразне поправіння АПРА, яке спричинилося до її розколу в 50-х, зокрема, до так званого “повстання поетів”, коли з партії вийшли відомі літератори С. Алегрія, Магда Порталь, А. Ідальго та інші [99, с. 428-431].
Але на культурологічному рівні контрапункт Мар’ятегі – Ая виглядав і складніше, і продуктивніше. Обидва видатні перуанці виходили з тези про особливість національного розвитку Перу й Латинської Америки. Утім, на відміну від Мар’ятегі, Ая та більша частина АПРА не приділяли уваги сучасним духовним та культурним
проблемам індіанського населення, вдаючися до індіхеністської
риторики лише для спілкування з представниками півдня країни, де
сильніші позиції кечуанської культури й де АПРА, створена “північанами” та зіперта на середні верстви, метиські у своїй основі, не мала
вагомої підтримки. Парадоксально, але якщо Л. А. Санчес – прихильник “тоталізму” – критикував Мар’ятегі за дихотомію Коста – С’єрра, то в діяльності АПРА, до керівництва якої Санчес згодом увійшов,
унаявнилася й друга важлива перуанська опозиція: Північ – Південь.
Залишаючи поза дужками політичні розбіжності між Мар’ятегі
та Аєю і майже постійне несприйняття діяльності обох партій з боку владних режимів, можна побачити, що накреслені ними напрямки перуанського самопізнання стають у тому чи іншому поєднанні
основою для перуанської духової парадигми ХХ ст., оприявню— 66 —

ючись у діяльності геть різних політиків і мислителів. Індіхеністська риторика та апеляція до “перуанства” були притаманні диктаторові Л. Санчесу Серро, що мав негритянське коріння. У 1939 р. вийшла в двох томах (а в 1964 р. – у десяти) історична праця Хорхе
Басадре (1903–1980) «Історія Республіки», де особливо наголошено ті моменти в історії та культурі Перу, коли увиразнювалася тенденція до інтеграції країни [313, с. 81-98]. У 1945 р. виходить уже
згадана праця Л. Е. Валькарселя «Шлях перуанської культури»,
в якій об’єднання всіх етнічних і расових, зокрема й емігрантських,
груп передбачено досягти на основі використання індіанської традиції, яка, своєю чергою, не втрачаючи глибинної сутності, буде
модернізуватися та вбирати світовий досвід; варто зазначити, що
автор уже користується терміном “культура”, а не “раса” [495].
Генерал Х. Веласко Альварадо, прийшовши до влади 1968 р., уводить до конституції статтю про державний статус мови кечуа (хоча
пізніше ця стаття була скасована). У 70-х рр. у пресі постійно ставиться питання про багатокультурність і багатомовність перуанського суспільства. За правління Веласко велася боротьба проти
латифундій і виявлялося прагнення захистити індіанське селянство, але водночас, із метою подолання етнокультурної роздвоєності
країни, традиційні сільські громади перетворено на кооперативи.
Крім того, була вчинена спроба вилучити з обігу в офіційних джерелах слово “індіанець”, замінивши його словом “селянин”, що викликало занепокоєння серед значної частини індіанців. Терористичне угруповання «Сендеро луміносо» (Світлий шлях), що діяло
у 80-х рр., вживало політичне гасло “Світлим шляхом, накресленим
Мар’ятегі!” та апелювало до інкських традицій (хоча насправді тероризувало й індіанське населення) та маоїзму, вбачаючи в цьому
підґрунтя для протистояння світовому імперіалізмові.
Проблема інтеграції країни та місця в цьому процесі індіанської
культури й дотепер залишається актуальною, що підтверджує
думку, на якій сходилися й Мар’ятегі, й Ая де ла Торре: перуанська
нація ще тільки формується.
У тісному зв’язку з культурологічними шуканнями розвивається й література, що прагне художніми засобами виявити та/або
сформувати національну своєрідність. Явищем, яке сконцентрувало основні культурні та політичні проблеми й стало точкою відліку для всієї перуанської літератури ХХ ст., був видаваний Мар’ятегі
журнал «Амавта» (Amauta). І хоч з’явився він допіру 1926 р. та проіснував лише до 1930 р., саме завдяки йому чітко означилися
тенденції літературного процесу 20–30-х років.
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«Амавта» став центром тяжіння демократичних літературних і
культурних сил різної орієнтації. Назва журналу в перекладі з кечуа означає “мудрець, учитель” (її видавцеві підказав Х. Сабогаль [9,
с. 106]), і власне індіанська проблема дістала в ньому якнайширше
висвітлення: тут друкувалися індіхеністські твори, журнал підтримував тісний зв’язок із досить радикальною групою з міста Куско
«Відродження», керованою Л. Валькарселем. Проте індіанським
питанням часопис не обмежувався. Він здобув континентальне
значення статтями, які стосувалися до цивілізаційної, етнокультурної специфіки всієї Латинської Америки, постановкою проблем
латиноамериканської культурної та політичної єдності, публікаціями видатних латиноамериканських письменників і діячів культури.
В «Амавті» друкувалися, зокрема, мексиканці Х. Васконселос, Д. Рівера, М. Асуела, болівійці Ф. Тамайо, Т. Мароф, чилійці П. Неруда,
В. Уйдобро, аргентинець Х. Л. Борхес, північноамериканець, великий симпатик Латинської Америки В. Френк і навіть політичні опоненти Мар’ятегі – В. Р. Ая де ла Торре та А. Оррего. Чималу увагу
Мар’ятегі приділяв СРСР та радянській літературі, яким він симпатизував, хоча першенство мексиканського впливу на соціальні зрушення в Перу було для нього очевидним.
Бачення Мар’ятегі культурних та літературних проблем вирізнялося гнучкістю та увагою до всього неординарного, хай би воно
навіть не збігалося з його переконаннями. З одного боку, Мар’ятегі
всіляко підтримував літературу авангардизму та публікував перуанських авангардистів. З другого боку, всупереч проголошеному в презентації журналу принципу: “Журнал відкидає все, що не відповідає
його ідеології, так само як і те, що не несе жодної ідеології” [цит. за:
102, с. 462], завдяки «Амавті» стала широко відомою аж ніяк не ідеологізована поезія модерніста Х. М. Егýрена (йому було присвячено
цілий номер), Мар’ятегі відкрив тоді ще початківця, надзвичайно
складного “чистого” поета Мартіна Адана, а до його повісті «Картонний дім», визначальної для перуанського авангардизму, написав передмову тощо. За таку всеосяжність журнал навіть ущипливо
називали “омнібусом” [520, с. 91].
Літературна та ідеологічна панорамність журналу ішла руч-обруч із панорамністю географічною. Видаваний у столиці, «Амавта»
був значною мірою виразником духу провінцій. Якщо в епоху модернізму перуанську літературу творено в основному в Лімі, то
в 20–30-і рр. дуалізм країни, підкреслюваний Мар’ятегі, набував
дедалі чіткішого вираження в літературі.
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2.2.2. Проза
Проаналізовані вище духовно-культурні процеси мали закономірним наслідком пробудження в тогочасних письменників величезного інтересу до індіанця. У перуанському літературознавстві
неодноразово відзначалося, що індіхеністська проза, за окремими
винятками, не вирізнялася високими художніми якостями, з чого
роблено помилкові висновки про обмежене значення цього явища.
Справжній засяг перших спроб зобразити індіанський світ стало
можливим поцінувати значно пізніше.
Першим індіхеністським твором, що сколихнув читацький загал
20-х років, стали «Андійські оповідання» (1920) Енріке Лóпеса Альбýхара (1872–1966). Е. Лопес Альбухар здобув юридичну освіту в університеті ім. Святого Марка, починав журналістом та викладачем історії
в коледжі міста П’юри. Письменник відзначався незалежним і темпераментним характером, демократичністю та анархізмом громадської позиції, що відбилося і в його ранній творчості. За вірші, спрямовані проти політики президента А. Кáсереса, його було ув’язнено.
Перша книжка Лопеса Альбухара – збірка віршів «Мініатюри» –
вийшла 1895 р., але наступна з’явиться допіру за двадцять п’ять
років. Та саме Лопесу Альбухару судилося в його зрілих книжках
«Андійські оповідання» та «Маталачé» подолати обмеженість свого покоління й фактично пристати до літературної концепції, проповідуваної молодими письменниками, згрупованими навколо
журналу «Колоніда».
«Андійські оповідання» [310] були написані ще 1918 р. під впливом суддівського досвіду автора. Принципово новим у цій книзі було змалювання не екзотичного індіанця інкської доби, як у модерніста А. Вальделомара, не упослідженого страждальця, як у романтиків, а бунтівника, відчайдуха, похмурого месника. Письменник
майже не торкається духовного життя героїв, звичаї зображено без
тлумачення їхньої ролі в системі координат індіанського світобачення. Сюжети оповідань є переважно похмурими та схематичними: причина – наслідок, образа – помста, порушення закону громади – колективне покарання.
Лопес Альбухар – сторонній спостерігач: він розуміє події, та далеко не завжди співчуває своїм персонажам, його індіанці в більшості випадків потайні, недовірливі, жорстокі, нечулі, їхні вірування можуть видаватися дикунством, вигляд навіть позитивного
персонажа може бути відразливим, хоча поряд із цим бачимо й піклу— 69 —

вання про матір всупереч небезпекам (оповідання «Ушанан-хампі»),
і визнання мужності вбитого суперника («Ратоборець смерті»),
і патріотизм («Прапороносець»).
Надмірна увага до відразливого, жорстокого (ритуальні вбивства з розчленуванням, виколювання очей небіжчика) в поєднанні
з очевидним соціальним критицизмом, але без панорамного охоплення дійсності, дозволяють окреслити поетику книжки як натуралістичну. Водночас жорстоке, потворне, насильство стають у Лопеса Альбухара однією з опорних точок художньої системи, аби перетворитися згодом на константу літератури Перу. Певні вади
книжки не перекреслили її значення як спроби змалювати індіанця не ідеалізованого, не з патерналістської позиції, а як активного
суб’єкта соціального життя. Вплив Лопеса Альбухара визнавали,
хоча й критикуючи його, пізніші письменники-індіхеністи – С. Алегрія, Х. М. Аргедас, Е. Варгас Вікуня [див., напр.: 229, с. 10; 228, с. 243].
У 1928 р. вийшов роман «Маталачé», вправніший та цілісніший
під стилістичним оглядом. Його дію віднесено на кінець XVIII ст.
Тут змальовано історію кохання дівчини зі шляхетної родини до
раба-мулата. Уперше в перуанській літературі прозаїк звернувся
до теми рабства негрів, яких у Перу відносно небагато (сам письменник мав частку африканської крові, що незмінно підкреслював).
Події відбуваються в рідних місцях автора, і в сюжеті вдало поєднуються географія та біографія героїв. Палюче сонце П’юри, краєвид,
море зумовлюють зародження еротичного потягу, а відтак і любовного почуття в Марії Лус. Вчинки, манери, думки мулата Хосе Мануеля виводяться з його расового походження. Підкреслюючи природну обумовленість розквітлого кохання, автор інтерпретує його
не як особисту любовну жагу, а як наслідок закону, якого належить
дотримуватися. Тому, як зазначає А. Корнехо, суспільство, що чинить
перепони його виконанню та дозволяє рабам статеві зносини лише
задля збільшення їхньої чисельності, є протиприродним; такими ж
є й стосунки в середовищі можновладців з їхніми шлюбами з розрахунку, адюльтерами, нісенітними табу [191, с. 44]. Воднораз помітно акцентовано переваги метисації, але несподівано автор погорджує
вартостями чорної раси. Власне кажучи, видатна натура Хосе Мануеля є результатом того, що він “найменш чорний з-поміж чорних рабів
маєтку”, “чорний шкірою, та білий в усьому іншому” [311, с. 71].
Відійшовши від теорії згубності метисації, письменник, можливо,
мимохіть виявив певний “мулатський” расизм. Підкреслений біологізм книжки не затушковує аналізу стану суспільства напередодні
війни за незалежність від Іспанії, ідей об’єднання всіх перуанців зара— 70 —

ди єдиної мети, показу рабства як явища не лише соціального, а й
психологічного – виказаного в бажанні обмежувати волю ближнього.
Опубліковані 1937 р. «Нові андійські оповідання» помітно відрізнялися від першої збірки. Під впливом дедалі вищої активності
індіанців, посиленої уваги до індіанської проблеми на сторінках
«Амавти» Лопес Альбухар став уважнішим до індіанської культури,
змалював індіанців у їхній протидії соціальному гнобленню, зобразив громаду не статичною, а підлеглою внутрішнім суперечностям
(в оповіданні «Тост старійшин» (El brindis de los yayas), наприклад,
описано протиборство молодого освіченого ватажка з консервативними старійшинами кечуанського села [312, с. 9-33]), індіанський
світ для письменника вже не такий чужий і замкнений у собі. Ця збірка ніби ілюструвала фразу, сказану одного разу Лопесом Альбухаром:
“Раса, яка сьогодні здається нашою ганьбою, вчора була нашою
славою, а завтра, певно, буде нашим спасінням” [цит. за: 252, c. 41].
Другий роман Лопеса Альбухара «Чародійство Томайкічуа»
(El hechizo de Tomayquichua, 1943) засвідчив відданість письменника світові індіанізованої С’єрри, в якій він убачає перуанський первень. Легенда про вміння жінок з департаменту Уáнуко причаровувати чоловіків обертається на апологію природного життя, духовної вищості горян, яку змушені визнати герої-інтелігенти з Ліми.
Сюжет розвивається згідно з ідеями Мар’ятегі про етнокультурний
дуалізм Перу та являє собою приклад літературного втілення опозиції Коста – С’єрра, яка на час виходу роману вже стає константою
перуанської літератури.
Письменником, що розпочав творчий шлях також іще в епоху
модернізму, був і Вентура Ґарсíя Кальдерон (1887–1959). Та, на відміну від Лопеса Альбухара, його творчість повністю належала попередній епосі. Ґарсія Кальдерон був особисто знайомий з Рубеном
Дарíо, чий вплив часто відчутно в його стилі. Твори Ґарсії Кальдерона стали, по суті, одним з останніх проявів модернізму в прозі.
Перебуваючи на дипломатичній роботі, Ґарсія Кальдерон більшу частину життя мешкав за кордоном, тож мав досить поверхове
уявлення про роль корінного населення в перуанській культурі.
Коли 1938 р. президент О. Бенавідес уповноважив його створити
«Бібліотеку перуанської культури», то, проконсультувавшися з авторитетним істориком Р. Поррасом Барренечеа, він уперше дізнався про існування літератури на кечуа [205, с. 21].
Досить довго Ґарсія Кальдерон був найпопулярнішим перуанським прозаїком за кордоном і значну частину оповідань писав пофранцузькому. Залежність автора від французької мови позначала— 71 —

ся подекуди й на лексиці його іспаномовних творів [229, с. 60].
Найхарактернішими в творчості письменника були збірки оповідань
«Помста кондора» (La venganza del cóndor, 1924), «Смертельна
небезпека» (Danger de mort, 1926), «Колір крові» (Couleur de sang,
1931), «Перуанські оповідання» (Cuentos peruanos, 1952). Його творам притаманні вишуканий стиль, цікава, інколи з несподіваною
розв’язкою фабула. Орієнтуючись на європейську публіку, Ґарсія
Кальдерон змальовував перуанську дійсність в екзотичному ключі,
вигадував мелодраматичні та пригодницькі сюжети, стилізував образ індіанця, створюючи незмінний, клішований тип індіанської раси.
У багатьох творах прозаїка індіанці постають несимпатичними,
брудними, завжди п’яними, можуть виявитися боязкими й підлими;
приміром, в оповіданні «Як нерозважливо бути лікарем» (La imprudencia de ser médico) вони хочуть убити молодого лікаря, який наважився лікувати хворого, бо це позбавляє їх нагоди наїстися й напитися на поминках. Проте такі оповідання – чистісінька данина
екзотизмові, аби полоскотати нерви європейському читачеві, охочому до сюжетів про небезпеки, що чигають на цивілізовану людину в далекій країні.
Але в інших оповіданнях автор може жалкувати за неспроможністю індіанців до повстання («Охлялі свині», Los cerdos flacos),
проникливо змальовувати глибоко особисте й наївне сприйняття
індіанцями Христового вчення та мук («Гріх раси», El pecado de la
raza), створювати типові для раннього індіхенізму образи негідників-священиків, що гріють руки на обдурюванні індіанців. В оповіданні «Святих – до буцегарні!» (¡Los santos a chirona!) зображено
цікаву колізію, коли великодушний, хоча й відомий своїм самодурством, дідич карає такого душпастиря, – подібні óбрази поміщиків
стануть пізніше улюбленими персонажами у видатного майстра
середини століття Х. М. Аргедаса. Опріч цього, негативне зображення індіанців урівноважується не менш негативним зображенням
креолів. Наприклад, в оповіданні «Медовий місяць» (Luna de miel)
розказано, як молодий креол боягузливо полишає в небезпечному
місці під час переправи молоду дружину, а в новелі «По-наському»
(A la criollita) реакціонери жорстоко розправляються з журналістом-лібералом та його жінкою “по-наському”, – цей вираз рефреном лунає протягом оповіді, а наприкінці обурений автор проголошує: “Згадуючи цей вираз, я не можу не здригнутися” [250, с. 467].
Не менш важливо й те, що в оповіданнях Ґарсії Кальдерона виявився й цивілізаційний ракурс бачення перуанського життя. В оповіданні «Історії про канібалів» (Historias de caníbales) читач зустрі— 72 —

чається з індіанкою, здатною сприйняти європейську цивілізацію
й вивчити іноземну мову настільки, що це вразить людей за кордоном, однак цивілізація асоціюється в індіанця зі словами “брудні”,
“злодії”, “ошуканці”, а героїню оповідання, яка силою обставин повертається до рідного племені, одноплемінники вже не сприймають
за свою, бо вона, як сумовито зазначає автор: “…уже цивілізувалася, тобто навчилася брехати, краде чоловіків у інших жінок та відмовляється митися з ранку до вечора, як її одноплемінниці, у священних ріках моєї землі” [250, c. 438]. З другого боку, всупереч оповіданням, де акцентовано вищість білих, Ґарсія Кальдерон створює
також і протилежні ситуації, коли інакша реальність автохтонного
світу бере гору над самовпевненими креолами. В оповіданні «В ім’я
Отця й Сина й Святого Духа» (En nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo) протагоніст розуміє, що християнська магія стає
безсилою проти магії перуанської природної стихії, й присягається
більше не вершити християнських таїнств, від яких стає тільки гірше.
Однак показово, що навіть у тих випадках, коли художник зображав перуанця-креола в його зверхності над індіанцем, акцентуючи неодноразово гордість потомків конкістадорів, він робив це,
орієнтуючись на європейського читача і в тому же стилі, в якому
починала подавати європейцям свій національний тип культура
США. Розтиражований “ковбой” за багатьма параметрами близький до мексиканського “мачо”, уявлення про якого саме тоді, невдовзі по Мексиканській революції, теж поширюється в Європі.
Натомість про перуанців мало що знали, і в такий спосіб письменник намагався посприяти виникненню в європейській свідомості
позитивного стереотипу перуанця – “справжнього мужчини”.
З рясної індіхеністської прози того часу заслуговують на згадку
також твори Е. Рейни та С. Фалькона. Ернесто Рейна (Ernesto Reyna,
1904–1972) видав 1928 р. роман «Амавта Атуспар’я» (El amauta
Atusparia), надрукований спершу на сторінках «Амавти» та присвячений повстанню кечуа під керівництвом Педро Атуспар’ї у 1885 р.
Книжці притаманний стриманий тон, автор не милується своїми
персонажами, а, занурюючи їх у повсякдення, розповідає, наче в родинному колі, й таким робом підкреслює трагізм подій. Сéсар
Фалькон (César Falcón, 1892–1970) був близький до журналу «Колоніда» та тісно співпрацював із Мар’ятегі. У 1919 р. вони заснували газету «Ла Расон», але того ж таки року, з початком урядування
А. Легії, покинули Перу. Найвідоміший роман С. Фалькона – «Безбожний народ» (El pueblo sin Dios, 1928), у якому можна відчути
авангардистські прийоми: автор використовує кінематографічну
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техніку, ділить оповідь на короткі глави-скетчі, розповідає про
події з карколомною швидкістю. Але індіанські персонажі опиняються на узбіччі сюжетної лінії, а осереддям роману стають сварки
та адюльтери дрібної буржуазії одного селища. Основний конфлікт
полягає в зіткненні з владою чесного чиновника, що прагне покращити становище індіанських селян. У книзі не залишається місця
духовому світу кечуа – навпаки, тут наголошено негативні сторони
(пияцтво, забобони) життя селян.
Слід відзначити, що більшість письменників-індіхеністів вийшла з південних та центральних районів країни, де індіанці більшою
мірою зберігають національно-культурну тотожність. Та в першій
третині ХХ ст. було помітно трохи вищу якість літератури, створюваної вихідцями з культурних й економічно розвиненіших північних районів та Ліми. Тому не випадково найпомітніший прозаїк
першої половини ХХ ст. Сіро Алегрія, чий індіхеністський роман
став на певний час узірцевим, також походив з Півночі.
Сіро Алегрія (1909–1967) народився в сім’ї ліберального землевласника в департаменті Ла Лібертад. У коледжі м. Трухільйо його
першим учителем був С. Вальєхо, особистість та вірші якого вразили
майбутнього прозаїка. Продовжуючи деякий час освіту в м. Кахабамба, Алегрія побачив картини Х. Сабогаля в домі художника, куди
його привів батько. Ставши студентом університету Трухільйо, С. Алегрія вступив до АПРА, виконував ризиковані партійні доручення,
зазнавав разом із ріднею переслідувань, а 1934 р. був висланий до
Чилі. Там С. Алегрія і написав три основні романи. У 1941 р. роман
«Світ великий та чужий» здобув першу премію на конкурсі латиноамериканського роману в Нью-Йорку й приніс письменникові
славу та поліпшення матеріального становища. У подальшому Алегрія мешкав у США, на Пуерто Ріко та Кубі. У 1948 р. він відійшов
від АПРА як з ідеологічних міркувань, так і через несприйняття методів керівництва Аї де ла Торре. На батьківщину Алегрія повернувся 1960 р., став дійсним членом Академії мови, обирався до парламенту. Але нових великих творів не публікував. Незавершені романи «Ласаро» та «Дилема Краузе» побачили світ уже по його смерті.
Темою першого роману «Золота змія» (1935) є життя метисівплотарів на річці Мараньон. Книжка стала одним із перших найталановитіших проявів телуричної літератури в Перу. Самодостатність та природність життя регіону на противагу життю в столиці
стверджено в ній як на емоційному, так і на філософському рівнях.
У романі панує стихія усної мови; «Золота змія» не має чіткої фабули та являє собою радше серію оповідань від імені одного з персо— 74 —

нажів, який залучає до свого тексту перекази й інших героїв. Ті самі герої та місце дії об’єднують оповідь. Але така композиція є не
випадковою – вона відповідає центральному образові ріки, непередбачуваної та примхливої, де все може трапитися.
Як роману телуричному «Золотій змії» притаманні міфопоетичні елементи. Ріка тут – початок, кінець і сенс людського існування.
А. Корнехо Полар наголошує, що час у творі – це лише постійне повторення життєво сутнісної дії: переправи через ріку чи пересування по ній [308, 2, с. 26]. Ріка визначає і характер героїв (владність, поривчастість, зміна настрою), ба навіть зовнішні прикмети,
як-от голос. Ріка може бути жорстокою, проте якщо окремі персонажі й програють змагання з рікою, то люди в цілому, природою зроджені за природу й сильніші: “Ми народилися тут і відчуваємо в наших жилах могутнє та прекрасне пульсування землі. Вітер у пралісі
співає гімн плодючості. Ріка реве, та наша доля незрадлива” [95,
с. 173]. Людська сутність – у тому, щоб, не відокремлюючись від
природи, вперто протистояти їй: “І в ритмі припливів та відпливів,
ми, плотарі, вперто живемо на воді, з’єднуючи розділені водою землі,
зв’язуючи життя докупи” [95, с. 172]. Цей роман унаочнив закорінене в автохтонному субстраті сприйняття природи не як усемогутньої володарки, а як хоча й грізного, але односутнісного суперника.
Роман «Голодні пси» (1938) написано в рамках індіхеністської
традиції. Порівняно з попередньою книжкою в ньому посилилися соціальні ноти. Злигодні індіансько-метиського селища показано через
долі не лише людей, але й собак, що стають рівноправними героями
оповіді. Незрідка саме доля пса дає нагоду для розповіді про події
в соціумі. Спільність доль собак і людей запрограмована, так би мовити, “генетично”: “Порода? Не говорімо про неї. Так само змішана,
як і кров перуанців. ‹…› пес – метис, як і його хазяїн. Предки з Іспанії
та тутешні перемішалися в псах Уанка та Самбо так само, як і в Сімоні Роблесі й усіх мешканцях цих країв” [96, с. 18]. Як і люди, пси
потерпають від посухи; відчайдушних братів Селедонів отруюють,
немов собак; і знов-таки пси захищають від кондора тіло померлого хлопчика, а від поліцая – труп свого хазяїна-розбійника. Багаторівневість паралелізму людина – собака не є звичайним художнім
прийомом. У кечуа існує повір’я, ніби для кожної людини народжується й пес, який згодом стане її провідником у потойбічному світі
(схожий переказ мали й ацтеки). Через це, зокрема, на похоронах
часто вбивають собаку, аби він допоміг душі перебратися на “той бік”.
Вважають також, ніби собака – одна з небагатьох тварин здатних бачити душі й привиди [див.: 159, с. 6-7; 325, с. 50-51, 55; 351, с. 55, 146].
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Елементи такого паралелізму мали місце вже в Лопеса Альбухара
та в подальшому посиляться у Х. М. Аргедаса та М. Варгаса Льйоси.
На долю героїв «Голодних псів» випадають куди важчі випробування, ніж на долю персонажів першого роману, оскільки тепер
проти людини виступають разом і природа (посуха), і соціальна несправедливість. Та й тут час, як і ріка, є циклічним: остання глава
повторює першу – повертається дощ, і цикл починається знову, навіть несправедливість соціальних відносин відходить на другий
план. Але в тогочасній Перу циклічність, а значить і передбачуваність життя вже зникали, що й відбив третій роман письменника.
У той час, коли країна просувалася шляхом стирання регіональних меж, у творчості Алегрії можна спостерегти посилення уваги
до автохтонного елементу: перший роман було присвячено життю
мараньонських метисів, другий – індіансько-метиському селищу
в горах. У романі «Світ великий та чужий» (1941) предметом зображення стала історія життя та сплюндрування індіанської громади. Село Румі на початку опису постає як “щасливий локус”. Показуючи механізм дії справедливих законів громади, радість спільної
праці, відтворюючи анімістичне відчуття природи індіанцями Румі, контрастно протиставляючи їх життєвому ритмові – життя в сусідніх селищах, письменник стверджує, що селянська громада –
найадекватніший спосіб існування для індіанця. Уперше в перуанській літературі багатопланово зображена індіанська громада
виросла до рівня символу.
Як і в попередніх книжках, природа та люди живуть у нерозривній єдності. Людина – частка природи, а бики або гірські вершини
мають свої біографії, і природа здається не менш важливим за людей персонажем, що увиразнено навіть у порядку перелічування:
“Отак чергувались події в житті рослин, тварин і людей, становлячи смисл існування цих дітей землі” [93, T. 1, с. 92]. Але цю книжку
присвячено загибелі громади, її вимушеному залученню до “великого чужого світу”, що доконечно потягло за собою випадання
людини з цієї єдності та індивідуалізацію персонажів і їхніх доль.
Розповідаючи про історію поразки громади в боротьбі з поміщиком, Алегрія розмикає романну структуру і вводить у традиційний для індіхеністської прози сюжет інші явища національного
життя, інші регіони (сельву, узбережжя, копальні). З одного боку,
письменник стверджує, що для індіанців “сівба, доглядання посівів
та жнива є справжньою віссю їхнього існування” [93, T. 1, с. 140],
але, з другого, спираючись на індіанський матеріал, робить крок до
роману, який би охоплював усю національну дійсність. Зруйнування
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громади – трагедія, та оскільки гинуть не всі її члени, це також є
й запитанням: що ж далі? Промовистою під цим оглядом є назва
останньої глави «Куди? Куди?». Іншим авторам випаде на долю дати
цю відповідь, але статику художнього бачення індіанської проблеми
вже збурено. Новим для індіхеністського роману виявився й показ не
сліпого бунту, а свідомого захисту самих життєвих підвалин існування, конечність прищеплення громаді нового знання, перейнятого на
узбережжі. Ця книга стала першою спробою епічного осмислення
перуанської дійсності.
Роман «Дилема Краузе» С. Алегрія не зміг завершити через елементарну нестачу коштів. Основана на власному досвіді, книжка
торкалася сумно популярної в перуанській літературі теми в’язниці (про що далі ще піде мова). Характерно під етнокультурним
оглядом, що саме в столичній тюрмі головний герой, не пов’язаний
з автохтонним середовищем, слухаючи розмову двох арештантівіндіанців, усвідомлює телуричну спорідненість мови кечуа й гірської частини Перу: “В Андах Арізменді чув шумотіння підземних
вод. Мова кечуа, на якій розмовляли двоє індіанців, була подібна
до цього шумотіння” [92, с. 67].
У розвитку прози 20–30-х рр. існував певний парадокс: хоча поставала вона здебільшого в Лімі, життя столиці та узбережжя в їх
регіонально-культурній своєрідності, за рідкісними винятками, не
привертало уваги письменників.
Найяскравішим явищем авангардистської прози став єдиний
прозовий твір поета Мартіна Адана (про поезію якого нижче) – повість «Картонний дім» (1928). Інші нечисленні зразки прозового
авангардизму, як-от «Голівуд» Х. Абріля, що з’явилися під впливом
цієї книжки, такого значення не мали. Але в той момент, коли магістральною лінією розвитку перуанської прози було осягання соціальних та етнічних проблем у рамках реалістичного художнього
мислення, повість Адана, позбавлена оголеної соціальності, не набула належного розголосу; уроки блискучого стилю Адана перуанська проза почала засвоювати допіру з 50-х рр.
Назву повісті в тексті не розшифровано, це словосполучення
відсутнє там узагалі. Натомість хисткість, марність існування описуваного світу, постійна іронія автора над цим світом та над самим
собою дозволяють легко зрозуміти смисл назви.
«Картонний дім» – це ліричний, сумний, іронічний, саркастичний, без чіткої фабули спогад про минуле, поштовхом до створення
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якого стала передчасна смерть одного з друзів. Глибина й проникливість художнього мислення вражають, надто враховуючи те, що,
як свідчив літературознавець Е. Нунєс, шкільний товариш М. Адана, повість було написано вже 1925 р., коли авторові виповнилося
17 років. Стилістика книжки близька до художніх прийомів
М. Пруста, Ж. Кокто, А. Жіда, а в Латинській Америці аналог становить творчість мексиканської групи «Контемпоранеос» [170, с. 205].
У самому тексті відчутно паралелі, перегуки з М. Прустом,
Дж. Джойсом, Р.-М. Рільке, Х. Р. Хіменесом, П. Елюаром, Б. Шоу,
О. Вайлдом, імена яких можуть бути автором названі (і то не завжди з повагою) або матися на увазі. Мораль дрібної буржуазії, наївний та позірний католицизм набожних жінок, банальність креольських звичок побачені з іронічною проникливістю та ностальгічними нотками, такими невластивими молодій людині.
Дуже часто – і це прикметна риса стилю – Адан описує не людей,
а елементи оточення так, ніби змальовує людину; і таке віддзеркалене бачення несподівано висвічує різноманітні грані людського
існування. У такий спосіб може бути описана одежа: “Посеред мовчання, яке зазвучало різко, зненацька, навально, нам здалося, що ми
чуємо цокання годинника – безжалісного та впертого серця жилета.
Ланцюжок вигинається й нічого не виражає – отакий, майже горизонтальний, розпружений, він і є свідомістю жилета” [79, с. 76]; тварини: “Собаки не мають Леніна, і цим для них ґарантовано життя
людське, але справжнє” [79, с. 57]; “Мораль у корралі занепадає. Порятовують хіба що надійна порядність та суворі звичаї качок” [79,
с. 78]; навіть пейзаж: “Тлусте обличчя поля з темним оком калюжі,
яке дурнувато сміється” [79, с. 80].
М. Адан зображує саркастично геть усе. Він кепкує навіть над
своїми спогадами про перше кохання:
Моє перше кохання було дванадцятилітнє та мало чорні нігті. Моя
о тій порі російська душа в тому містечку з одинадцятьма тисячами
душ населення та священиком-публіцистом огорнула найбридкіше
дівча коханням серйозним, соціальним, похмурим, подібним до напівмороку засідання міжнародного конґресу робітників [79, с. 27].

Та посеред моря сарказму й смутку трапляється одне речення,
яке стосується померлого друга й дає несподіваний ракурс для
розуміння повісті: “І він відповість, як у щасливі дні свого життя
в С’єррі” [79, с. 82]. Згодом (і про це буде мова далі) ця фраза
виявиться дуже важливою для розуміння еволюції письменника,
що майже півстоліття уникав національної специфіки у поезії.
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Першим, хто в 30-і рр. яскраво й талановито змалював соціальні
проблеми Кости в рамках реалістичної системи, був Хосе Д’єс-Кансеко (1904–1949). Стиль його творів значною мірою відбив особистість письменника. Виходець із аристократичної, але збіднілої родини, елеґантний і товариський, він являв собою поєднання денді,
сибарита, завсідника барів та ерудита, дуже популярного журналіста з гострими соціальними нотами. Д’єс-Кансеко уводить у літературу образ мешканця узбережжя (костеньо) – пройдисвіта, дотепника, бешкетника з явним комплексом “мачо”, але в житті незрідка невдахи, який, утім, мужньо зносить удари долі. Часто герої
Д’єс-Кансеко – самбо 34 узбережжя, яких він чудово знав, бувши запанібрата з прототипами своїх творів. Його, людину європейської
зовнішності, навіть називали дружньо-жартівливо “самбо Д’єсКансеко”. Письменник наголошував, що, розуміючи значущість та
красу С’єрри, він, людина узбережжя, не зможе її описати, а літературі в будь-якому разі потрібне розмаїття тем [229, с. 72].
Письменник привернув увагу читачів невеликою повістю
«Птах-мартин» (El Gaviota), опублікованою в 1929–1930 рр. у двох
номерах «Амавти». Оповідь про трагічну долю портового юнака на
прізвисько Ель Ґавйота, його боротьбу за місце під сонцем не позначена особливою глибиною, але приваблює імпульсивним стилем, влучністю замальовок. Мова твору динамічна й романтична,
пересипана портовим жаргоном, трагічна та насмішкувата – в залежності від життєвих ситуацій, у які потрапляє герой.
У 1930 році цю та ще одну повість – «83-й кілометр» – автор видає окремою книжкою під назвою «Мулатські естампи» [213]. Герої
другої повісті, знедолені, але повні життєвої наснаги мулати, потрапляють під дію закону про волоцюзтво й змушені працювати на
прокладанні шляхів у сельві. Не аналізуючи глибоко суспільну ситуацію, автор описує героїв у небезпечних обставинах, підкреслює
їхню хвацькість, пом’якшуючи, однак, меланхолічними нотками
властиву їхньому середовищу атмосферу насильства. Оповідач стало
ідентифікує себе зі своїми героями, і хоча його присутність у тексті
є постійною, певна застарілість цього прийому не шкодить загальному враженню, оскільки ця ідентифікація відбувається й на стилістичному рівні: оповідач переймає розмовні норми та звороти
персонажів, що надає оповіді надзвичайної жвавості. Такий стилістичний прийом набуде широкого застосування, починаючи з 50-х рр.
34

Самбо – людина, народжена від змішаного індіансько-негритянського шлюбу;
в Перу – незрідка просто людина зі значною домішкою африканської крові.
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Д’єс-Кансеко першим у перуанській літературі звернув увагу на
те, як формуються “мачістські” риси в характері дитини, що в подальшому буде змушена вести боротьбу за існування. Герой оповідання «Дзиґа» (El trompo, 1941), десятирічний хлопчик, програвши
дзиґу, пізніше під час відігравання розбиває її новою дзиґою: як
повчав батько, що покарав невірну матір, жінки з вадою так само
нікудишні, як і луснуті дзиґи. Тяжко потерпаючи через свій учинок, хлопець переступає грань між дитинством та дорослістю.
Найбільшим твором Х. Д’єс-Кансеко була повість «Герцоґ»
(1934) [212]. Уперше вищий світ Ліми було описано людиною, яка
добре його знала й змалювала з жорсткою іронією, але без надмірного соціологізування й часом з нотками симпатії. У творі є очевидними авангардистські уроки «Картонного дому», наприклад,
зображення людини або ситуації шляхом переліку модних чи характерних речей. Авторська мова часто перехоплює, граючи, мовні
формули персонажів, що надає їй іронічності, витонченості, незрідка саркастичності. Бажаючи підкреслити марність життя протагоніста, автор і назву повісті дає в стилі нових прийомів: Герцоґ – це
кличка геть рідко згадуваного в книзі пса, що належить головному
персонажеві. Повість багато дала для подальшої перуанської літератури, але заговорили про неї допіру в 70-х роках, після появи
книжок А. Брайса Еченіке, в яких було помічено риси, подібні до
цієї та до ще одної повісті Д’єс-Кансеко – «С’юзі», створеної також
на матеріалі життя вищого світу.
Творча спадщина Х. Д’єс-Кансеко невелика – забагато часу забирала в нього журналістика, надто ж коли він, вступивши до університету в віці 35 років, був змушений заробляти ще й на навчання.
Тому в останні роки свого недовгого життя письменник не видавав
художніх творів, переставши публікуватися в розквіті сил, хоча й
далі працював над чернетками.
На згадку заслуговує й роман Хуана Сеоане (Juan Seoane, 1899–
1980) «Люди та ґрати» (Hombres y rejas, 1937), що вперше оповів
про страхіття перуанських в’язниць. У подальшому до цієї теми
зверталися Ґ. Валькарсель, Х. М. Аргедас, С. Алегрія (якого було ув’язнено приблизно в той же час, що й Х. Сеоане). Безпідставно звинувачений у сприянні замаху на диктатора Санчеса Серро, Сеоане
дев’ять років провів у тюрмі. Його книжка – не політичне обвинувачення, а сповідь інтелігентної людини, змушеної існувати серед
покидьків суспільства та тюремників, а на додачу зносити ще й презирство колишніх друзів дитинства, які тепер на політичній верхівці.
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Третій великий регіон країни – Сельва, Амазонія – теж почав
з 30-х рр. привертати увагу письменників, проте осмислення ролі
цього регіону та його мешканців у загальнонаціональному бутті
в цей період іще не відбулося. Фернандо Ромеро (1905) присвятив
Амазонії збірку «Дванадцять новел із сельви» (1934), позначену
реалістичним драматизмом ситуацій.
ІІ.2.3. Поезія
Як у прозі творчість В. Ґарсії Кальдерона стилістично належала
попередній епосі, так у поезії вірним принципам модернізму лишався Хосе Сантос Чокано (José Santos Chocano, 1875–1934). Починаючи від збірки «Душа-Америка» (Alma América, 1906) поет здійснював “американізацію” модернізму, яка полягала в ідентифікації
ліричного героя з реаліями американської природи та в усвідомленні себе виразником “душі континенту”. Американські реалії під
пером Чокано естетизуються та набувають емблематичної вартості як у створенні гіперболізованого загального образу Америки,
так і в гіпертрофованому до самозакоханості розкритті порухів поетової душі. Назви віршів – «Червоне дерево», «Маїс», «Орхідеї»,
«Сон боа», «Шкура пуми», набір емблематичних лексем – “конкістадори”, “інки”, “сонце”, “золото”, “ягуар”, “кондор”, “раса”, вибір узвичаєних у європейській культурі імен як референцій для порівняння
персонажів конкісти (з обох боків – іспанського та індіанського) –
Ахіллес, Ганнібал, Цезар, – усе це виглядає (на сучасне сприйняття)
штампами екзотизованої маскультури, але тоді було вираженням
“американізму” та національного самоствердження, відповідним
до поетичних ресурсів модернізму.
У 1920–30-х рр. перуанська поезія зазнала інтенсивного впливу
авангардизму. Щоправда, в Перу не з’явилося помітних авангардистських маніфестів, і для більшості письменників він був перехідним моментом. Характерно й те, що, оскільки Перу лише незначною мірою зазнала індустріалізації, ліричне сприймання прийдешнього технологічного суспільства не могло міцно вкорінитися
в перуанській літературі, а поети, які зверталися до таких тем
(Х. Парра дель Р’єго, А. Ідальго), покидали батьківщину та осідали
в тих латиноамериканських країнах, що інтенсивніше вступали
в ХХ століття – в Уругваї, Аргентині, Чилі. Незабаром центральні
для авангардизму фігури стали його ж таки критиками. Х. К. Мар’я— 81 —

тегі зазначав, що штучна авангардистська мова вже виконала своє
завдання, а С. Вальєхо проголошував: “Так само, як було і з романтизмом, Америка приміряє тепер позичену європейську сорочку
так званого “нового духа”, пойнята невиліковним потягом до самозаперечення” [цит. за: 301, с. 85].
З другого боку, авангардизм спонукав перуанську поезію звернутися до архаїчних шарів культури, до неєвропейського художнього світогляду та досвіду. Для перуанців і те, й друге поєднувалося в індіанській культурній присутності. Пошук нової поетичної
мови призводив до посиленої кечуанізації поетичної лексики, рясно
пересипаної техніцизмами. Індіанські реалії сполучалися тут з ультрасучасністю, і це було рисою не лише літератури, але й культурологічного розуміння перспектив Перу – про сув’язь сучасності та
індіанської традиції говорили і Валькарсель, і Мар’ятегі. Одним
словом, індіхенізм цього періоду природно вбирався в авангардистські шати, і симптоматично, що саме в поетів-індіхеністів довше зберігалася авангардистська традиція.
Найвизначнішим поетом Перу й одним із найбільших у Латинській Америці ХХ ст. став Сесар Вальєхо (1892–1938), який по смерті здобув і світову славу. Його перша збірка «Чорні герольди» (Los
heraldos negros, 1919) увібрала досвід попередньої традиції, зокрема костумбристської (ліричне переживання місцевих і родинних
реалій) та модерністської, про що свідчила й сама назва. Друга
збірка «Трільсе» (Trilce, 1922) виявилася на той час заскладною
для перуанського читача. Це було талановите й оригінальне засвоєння художнього перевороту, здійснюваного у французькій поезії,
починаючи від С. Малларме; книжка стала першим явищем перуанського авангардизму. Але то була його інтровертивна іпостась:
Вальєхо повернув не в соціальний бік, як це зроблять буквально за
три-чотири роки його сучасники, наснажені футуризмом і телурикою, і чого можна було очікувати й від нього на підставі мотивів,
присутніх у «Чорних герольдах», а вперше в Перу створив герметичну поезію. «Трільсе» не мала успіху. Ця обставина та низка особистих причин змусили поета покинути Перу й виїхати до Франції,
де він помер і похований.
Весь триб життя лівозорієнтованої мистецької еліти, зосередженої в Парижі, відвідання СРСР, перебування певний час у Іспанії, охопленій полум’ям громадянської війни, призвели до поєднання в подальшій поезії Вальєхо соціальної спрямованості «Чорних
герольдів» і новаторської техніки «Трільсе». Але, бувши людиною
політично анґажованою та піднісши свій поетичний голос проти
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соціальної несправедливості, Вальєхо силою власного таланту не
дозволяв соціальній тематиці в поезії перемінитися на політичну
анґажованість, притаманну йому як людині. Він говорив у 1928 р.:
“Як людина я можу симпатизувати й працювати задля Революції,
але як митець – не в моїх руках і не в чиїхось інших контролювати
політичні наслідки, що можуть чаїтися в моїх віршах” [499, с. XCIII].
Соціальна поезія Вальєхо – це біль, розпач і водночас мужність маленької покривдженої людини, яка, проте, має почуття власної гідності й буде з усіх своїх кволих сил опиратися неволенню, волаючи
до неба про допомогу й блюзнячи воднораз (Х. Абріль немарно
каже про агонізм Вальєхо [75, с. 67]), свідома своїх дрібних гріхів і
спрагла чистоти. Поруч із такою тематикою нуртував і потужний
струмінь інтимної лірики, вираженої так само переважно засобами
авангардизму. Така поезія увійшла до збірок «Людські вірші»
(Poemas humanos, 1939) та «Іспаніє, віддали від мене цю чашу»
(España, aparta de mí este cáliz, 1939), що вийшли посмертно. Власне
кажучи, творчість С. Вальєхо була поцінована за життя небагатьма – серед таких були Х. К. Мар’ятегі та А. Оррего – і почала впливати на перуанську поезію допіру з 40-х рр.
Вальєхо був настільки багатогранний, що його спадщина стала
відправною точкою для представників зовсім різних ідейних та художніх течій. Індіхеністські мотиви, екзистенціалізм, “герметична
поезія”, “пролетарська поезія”, просякнута комуністичними переконаннями документальна проза про СРСР, катастрофічні враження від братовбивчої війни в Іспанії – все це з’єдналося в творчості
одного майстра. Він пристосовував до свого цілісно-суперечливого
світобачення ще не розвинену до такого рівня іспанську поетичну
мову, міняючи її граматичні та лексичні норми. А. Оррего вважав,
що Вальєхо є представником провіщеного ним життєвого синтезу
культур на американському континенті, синтезу, на його думку,
вищого, ніж метисація [463, c. 62]. Теоретик індоамериканізму бажав віднайти у видатного поета підтвердження своїй концепції.
Однак найхарактернішою рисою поезії Вальєхо є якраз повна відсутність гармонії. Як показала подальша історія, перуанське
суспільство все ще перебувало в процесі шумування, становлення,
а Вальєхо прийшов у літературу саме тоді, коли було досягнуто
“точки кипіння”, і став першим, хто поетично віддзеркалив багатовекторність культурного процесу.
Поет ясно усвідомлював кричущу несправжність і свого власного існування, й існування своєї країни (“Я – пташеня кондора, обскубане | латинським аркебузом” [499, с. 37]), це відчуття до тра— 83 —

гізму загострювалося в ньому світовими культурними та політичними процесами 20–30-х рр. Звідси постійні мотиви сирітства,
втрати рідної домівки, які були суголосні європейській екзистенціалістській “покинутості”. Звідси фрази на кшталт: “Я народився
в той день | коли Бог занедужав” або “монотонне самогубство Бога” [499, с. 59, 74] («Чорні герольди»). Звідси ж і сприйняття світу
як абсурду та відчай від його грубої матеріальності:
Я ненавиджу вулиці й стежку, що не дають загубитися. Такими є місто й село. Душа тут не може загубитися, лишень не плутайте це зі згубою душі. На селі й у місті забагато різноманітних дороговказів та
знаків, аби загубитися. Там тебе неуникно обмежено з півночі, півдня, сходу, заходу. Там тебе неминучо розташовано. Усупереч тому,
що сталося з Вайлдом того ранку, коли він мав померти в Парижі, мені доводиться зустрічати світанок у місті завжди оточеним усім: гребінцем, щіткою, милом – усім. Прокидаюсь у світі й зі світом, у собі самому і з собою самим. Кличу, й мені неодмінно відповідають, і чути
мій поклик. Виходжу на вулицю, і вулиця є. Починаю думати, і завжди є думка. Це доводить до розпачу” (з прозової збірки «Проти професійної таємниці» [498, T. 3., с. 49]).

Майже таке саме відчуття передає Ж. П. Сартр у «Нудоті»:
Я рвучко встаю – якби спинити цей плин думок, усе було б легше.
Найогидніше за все – це думки… ‹…› Кружляють, кружляють, це ніколи не скінчиться!; ‹…› Я серед Речей, серед безіменних Речей.
Я абсолютно самотній, безборонний, німий, а вони опали мене і
знизу, й згори; ‹…› …існування – це сколошканий простір, який людина полишити не в змозі; ‹…› Я боюся міст. Але й полишати їх не можна. Тільки-но поткнешся кудись далі з них, ураз можеш потрапити
в кільце Рослинності; ‹…› Я й не думаю занехаювати себе – якраз
навпаки: сьогодні я взяв ванну, поголився. Просто коли я згадую всі
ці маленькі процедури, дивом дивуюсь, як це я міг їх доконати –
вони ж такі марні” [62, с. 104, 131, 139, 160-162].

Але роман Сартра побачив світ 1938 р., коли Вальєхо вже помер.
На стилістичному рівні вальєхівська знудженість світом виливається у використання фігур, що їхньою суттю є оприявнення суперечностей: антитез, парадоксів, оксюморонів, антифраз тощо,
якими рясніють його тексти. Екзистенційне протистояння людини
ворожому світові виливається у постійне використання поетом
анатомічно-фізіологічної лексики, у його текстах рясно слів на
кшталт тіло, шкіра, кості 35, кров, волосся, чоло, пальці, зап’ясток,
35

Навіть впливовий перуанський літературно-художній журнал «Hueso húmero»
(Плечова кістка) нав’язує свою назву до цього образу, двічі вжитого у вірші
«Чорний камінь на білому камені».

— 84 —

кишки тощо, ніби власне тіло лишається останнім прихистком зболеної душі. У цьому хаосі поет шукав точку опертя, якою для нього,
метиса, міг бути індіанський світ.
Протягом усього життя С. Вальєхо звертався до індіанської теми
та світу С’єрри у своїй прозі, не надто вдалій та за життя лише
частково опублікованій. Натомість у його поезії з індіанським світом завжди асоціюється сталість, – цей мотив утілено в традиційний для кечуанської культури образ каменя як символа сталості та
міцності: за деякими міфами, бог Віракоча створив людину з каменю, міфологізовані засновники династії Інків володіли здатністю
змушувати рухатися каміння та пострілом з пращі створювати гори й долини. З каменя пірамідальної форми виходили у світ першопредки; окремі камені, називані “уака”, вважалися місцем еманації
божества, священні місця позначалися купками каміння (“апачіта”), до яких кожен подорожній повинен був докинути свого камінця на знак пошани (такій традиції присвячено, наприклад, оповідання С. Алегрії «Даропринесення каменя» [94, с. 17-35]) тощо 36.
У Вальєхо, попри відсутність прямого нав’язування до історикокультурної або фольклорної традиції, образ каменя є наскрізним,
він проходить через усі збірки, а слово “камінь”, його похідні або
синонімічні форми – одне з найуживаніших у текстах: воно трапляється щонайменше 51 раз у 288 віршах майстра, тобто в середньому в щоп’ятому – шостому вірші 37. До найбільш промовистих
рядків належать такі, як:
Каміння не кривдить; нічого
не вимагає. Тільки прохає
любові в усіх, і прохає
любові навіть у Небуття [499, с. 58]
«Каміння» з «Чорних герольдів»,

або:
…таж дайте мені
камінь, де б я присів,
таж дайте мені,
будьте ласкаві, кусень хліба, де б я присів [499, с. 277]
«Колесо голодного» (La rueda del hambriento) з «Людських
віршів».
Про роль каменя в андійській культурі див., зокрема: 11, с. 373; 35, с. 146-150;
351, с. 155, 194, 199, 201.
37 Роблячи цей підрахунок, я не брав до уваги синоніми на взір “цеглина” (оброблений камінь) або “гора” (надто загальне поняття), але залічував такі, як “брила”
або “базальтовий”.
36
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Вальєхо, ймовірно, першим із перуанських письменників так спонтанно, на рівні художньо-мисленнєвої матриці виразив це сприйняття каменя – образу надзвичайно важливого для окреслення
національної своєрідності перуанської літератури.
У Вальєхо не бракує й інших опертих на індіанський світогляд
образів, а також кечуанських слів, хоч народився він у регіоні, де ця
мова широко вже не вживалася. Іноді, намагаючись позбутися деяких національних штампів у прагненні до універсальності й усупереч стилістиці «Чорних герольдів», поет міг навіть роздратовано
вигукнути безпосередньо в тексті: “Кондори? Допекли мене
кондори!” [499, с. 255], але в тій-таки збірці «Людські вірші» він використовує назву не менше шаблонного “інкського” звіра – пуми
(на що проникливо вказав поет і дослідник творчості Вальєхо
Х. Абріль [78, с. 147]): “Хочу писати, але чуюся пумою” [499, с. 309];
це слово стає ще й римотвірним у вірші. Деінде Х. Абріль віднаходить зв’язок між частим використанням образу плачу й сліз у Вальєхо
з присутністю цього мотиву в кераміці культур мочíка й чімý [75,
с. 107]. Останній факт вельми показовий для сприйняття творчості
Вальєхо в самій перуанській культурі, оскільки Х. Абріль аж ніяк не
схильний перебільшувати автохтонну закоріненість його художнього мислення, він радше підкреслює значний вплив французького авангардизму на стилістику поета. Від Вальєхо таки неможливо
відняти індіанської частини його єства. Його поезії, безумовно, так
само притаманний дуже характерний для перуанського авангардизму автохтонний складник, не оприявнений плакатно, але органічно присутній у семантиці образів. Навіть ґрунтована, за висловом
Ю. Ґіріна, на “принципі нумеро-фонічної паронімії” [23, Кн. 5., с. 27]
надскладна для читача й надзвичайно інтимістська та позбавлена
відвертих соціальних референцій збірка «Трільсе» містить приховані асоціації з андійським світом, на що вказала Філліс РодрігесПеральта зі США [429, с. 433]. Утім, оскільки Вальєхо в 30-х рр. не
цурається лірично осмисленої соціальності в поезії, він може й неприховано виповісти своє усвідомлення індіанського первня:
Індіанець після людини й до неї!
Я розумію все через дві флейти
й себе виявляю через кену 38!
А решта мені не свербить [499, с. 256];

38

Кена – кечуанський духовий інструмент низького регістру.
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ці рядки – з того ж вірша «Телурична та магнетична» (Telúrica y
magnética), що й фраза про осоружність кондорів!
Інші точки опертя – образи домівки та рідних; на ідеологічному
рівні – ідея вселюдського братства, СРСР (у книзі «Росія у 1931 році. Репортаж під стінами Кремля»), республіканська Іспанія. Але
щоразу сталість не триває довго. Цитування рядків, у яких передано гіркоту за втраченою домівкою та ріднею забрало б кілька сторінок. Соціалістична переконаність на рівні раціо може бути підважена на рівні достатньо прозорої образності у поезії «Ангельське
привітання» (Salutación angélica, збірка «Людські вірші»): “…більшовик, твої непевні риси, | ‹…› | твоя душа, перпендикулярна | до
моєї…”, “…мені так прикро від твоїх шикованих статур…” [499,
с. 248-249], а написана з прокомуністичних позицій книжка про Росію містить убивчо точні деталі, що свідчать про знеособлення та
забюрократизованість радянського суспільства. Руйнується й остання надія – республіканська Іспанія, загибелі якої присвячено
цикл «Іспаніє, віддали від мене цю чашу».
У ньому поет знов поринає в сум’яття синтаксису та метафор,
у збентеження самої мови. Власне мовні образи, метафоризація
граматичних явищ притаманні поезії Вальєхо на всіх етапах:
…а я буду голодний, коли вдарить до меси
на сподобній дзвіниці
сердега музика сліпець, із ким
гомоніли мої свіженькі шкільні склади,
моя щира наївність.
І коли ранок, повний благодаті, ‹…›
заспіває й підкине літати Дієслова в множині,
клаптики твого єства…”
з «Чорних герольдів» [499, с. 73];

“…і я тоді тягнув іще | закладку по кожній літері у букварі” (з «Трільсе» [499, с. 133]); “Такі от враження від цього світу, | пісні в умовному способі…” (з «Людських віршів» [499, с. 262]). Та коли Іспанію
спіткає катастрофа громадянської війни, поет це сприйме, зокрема,
і як загрозу самій Іспанській мові: логіку його “лінгвістичних” образів визначатиме ідея знищення чи розпаду мовних категорій:
Є люди такі знедолені, що навіть
не мають тіла ‹…›
Виходять зі своєї шкіри, зіскрібши саркофаг, у якому народились,
і безупинно підіймаються по свою смерть
і скочуються вздовж абетки крижаної геть у діл [499, с. 301].
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Це рядки з вірша «Спотикання між двома зірками» (Traspié entre
dos estrellas) з «Людських віршів», написаного вже 1937 р., під час
війни. А в циклі «Іспаніє, віддали від мене цю чашу» образи смерті
мови характеристично присутні в першій та останній поезіях:
“Вбивають книгу, стріляють у її допоміжні дієслова, | в її беззахисну сторінку першу!” [499, с. 357];
…якщо впаде
Іспанія з землі униз,
діти! ‹…›
як вимовляти міжзубні зубам,
виводити дифтонг 39 перу! ‹…›
Як вам спускатися по сходинках абетки
до букви, від якої народилась мука! [499, с. 382-383].

Певно, що “мука”, pena іспанською, “народжується” не від латинської літери р, – логіка яскравого образу “спускання”, “скочування”
“вздовж абетки у діл”, повтореного двічі, дозволяє вважати такою
буквою а, якою чи не в усіх мовах позначається вигук болю. І чи то
поетична підсвідомість майстра, чи блискуче розрахований авангардний хід призводять до закінчення вірша «Спотикання між двома зірками», – де цей образ ужито вперше, – вигуком “Горе їм!”, що
іспанською починається саме словом “ай!” (¡Ay de ellos!), і спонукають завершити останній вірш у циклі (й однойменний з ним) «Іспаніє, віддали...» закликом: “…ідіть її [Іспанію] шукати!”, в якому
останньою буквою останнього слова буде а з окличним знаком та
трьома крапками: id a buscarla!… [499, с. 383] як символ нескінченного крику болю, символ безсилля мови в осяганні світу та її розпаду до первинних елементів (під літературознавчим кутом зору –
суто авангардистська операція!). Реалії несправедливого світу
справдили той розпач, який Вальєхо відчув уже в першій збірці, в її
першій, однойменній поезії «Чорні герольди», провістивши собі
з таким дослівно шевченківським вигуком безмежне страждання
однаковим рядком на початку й наприкінці вірша: “Бувають у житті удари такі сильні… Я не знаю!” [499, с. 3].
Тою чи іншою мірою в творчості Вальєхо відбилися всі основні
тенденції перуанського авангардизму: індіхенізм, революційна анґажованість, герметизм, елементи сюрреалізму.
39

Міжзубні приголосні та розвинута коренева дифтонгізація є специфічними особливостями іспанської мови. Цікаво, що тут Вальєхо робить наголос саме на її іберійському варіанті, оскільки в Латинській Америці два з трьох міжзубних звуків
не вимовляються.
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Найпомітнішим з авангардистів, хто розвивав індіхеністські мотиви, був Алехандро Перальта (1899–1973), лідер групи письменників з міста Пуно, який спільно з братом Артуро видавав «Вісник Тітікаки». Його перу належать збірки «Анди» (1926) та «Кольяо» (1934).
Поезії Перальти притаманні авангардистська експресивність та поєднання традиційного андійського світу з реаліями ХХ століття:
Пампа розчиняє свою міжгірську ятку
киснем наповнюємо наші сакви
шлях розгортає свої путівці по тверді земній
з півночі надлітає хмарка голубів
а в високості
вибухає
піротехніка папуг
У ПОЛЬОТІ
наші очі світанковими гарматнями свердлять полотно обрію
«Андійська мандрівка» (Travesía andinista) [385, с. 109].
Її очі-ластівки
стрибають понад посівами
Нафтове небо пускає літати кулі диму
Дзьобаючи карамель повітря
перешиковується ескадрилья
співочих літаків
«Розквітла пастушка» (La pastora florida) [385, с. 151].

Як і більшість перуанських індіхеністів, Перальта не був радикально настроєним під расовим оглядом і у своїй публіцистиці наголошував на важливості творення нового Таввантінсую, а не на відродженні
імперії інків. Саме тому, на його думку, чóло як рівноправний нащадок індіанця має бути органічно залучений до цієї роботи [343, с. 109].
У 1926 р. ще один поет із Пуно, Емільйо Армаса (Emilio Armaza,
1902–1980) видав збірку «Фалос». Як і книжка Алехандро Перальти
«Анди», вона вийшла у великому, альбомного розміру, форматі, що
було модним у авангардистів. Вірші написано під впливом естрідентизму 40 мексиканця М. Маплеса Арсе, з численними заголовними
буквами та графічним виокремленням слів, у них рясно лексики
з кечуа та аймара. Цю збірку високо поцінував С. Вальєхо у листі
з Парижа: “Ваші вірші своїми широкими та дужими легенями увібрали з озера Тітікака воістину перуанський, а отже, загальнолюдський дух” [цит. за: 479, с. 1020].
Авангардисти-індіхеністи намагалися відійти від попередників
заради ствердження нового світу, але це не було обов’язковою ри40

Естрідентизм (estridentismo) – мексиканський варіант авангарду.
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сою. Прикладом того, як авангардистські прийоми накладалися на
попередню поетичну традицію, є творчість Хуана Парри дель Р’єго
(Juan Parra del Riego, 1894–1925). Його рання поезія (до 1917 р., коли він виїхав з Перу) розвивалася в тому ж напрямку, що й творчість А. Вальделомара або раннього Вальєхо: спираючись на модерністську традицію, але й долаючи її. Покинувши Перу, Парра
мешкав у Чилі, Аргентині, Уругваї, Парижі, а 1920 р. остаточно оселився в Уругваї. У його поезії з’являються інші теми: він оспівує реалії нової епохи – футбол, мотоцикл, проґрес, джаз, техніку, ризиковані пригоди. У віршуванні він удосконалює запропонований ще
М. Ґонсалесом Прадою поліритм 41. Заразом поет робить характерну заяву: “Незважаючи на те, що моє сприйняття мистецтва є суто
життєствердним, моє серце просякнуто потаємними, стримуваними сльозами” [цит. за: 479, с. 1009]. Найчастіше Парра виявляється
близьким до футуризму, але для класичного авангардизму він надто емоційно переживає нові реалії. Вони для нього – вартості не самі по собі, а лише як іще одна іпостась людини:
Я відчуваю
пружну та живу Енергію в моїй душі.
Двигуне внутрішнього згоряння!
Глибинний моторе, ти робиш мій шал та мій плач,
мою мовчазну пристрасть, мою силу та мою пісню
легшими,
зарядом надії, яка є моїм єдиним завоюванням;
ти, машино єдиного шляху без шляху;
я, твій крилатий та скривавлений машиніст.
«Чудесному мотору» (Al motor maravilloso), в оригіналі вірш
римований [390, Т. II, с. 605].

Головними збірками поета були видані 1925 р. «Гімни неба та залізниць» і «Бланка Лус», присвячена дружині, уругвайській поетці
Бланці Лус Брум.
Яскравою та неоднозначною фігурою перуанського авангардизму був Альберто Ідальго (Alberto Hidalgo, 1897–1967). У його поезії,
так само як і в його творчій особистості, відчутні впливи Вітмена,
Мар’ятегі, Ніцше, Ґонсалеса Пради, якими він захоплювався,
Х. С. Чокано, чийого впливу не визнавав, іспанця Р. Ґомеса де ла
Серни, що написав передмову до його збірки «Хімія духа» (1923).
Самий лише перелік осіб, яким поет присвятив вірші – кайзер Вільгельм ІІ, Ленін, Муссоліні, Ая де ла Торре, Сталін, – свідчить про іде41

Поліритм (polirritmo) – винайдена М. Ґонсалесом Прадою форма вірша, близька до
верлібру, але з ритмічнішою організацією рядка.
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ологічний еклектизм його поезії, але на рівні естетичному це було
виразом авангардистського поривання до оспівування енергії та
дії. Ідальго – егоцентрик, який вважав себе пророком і генієм іспаноамериканської поезії, а поета (відповідно, й себе самого) визначав
як Бога і водночас проголошував парадоксально: “Поезія є доконечною, але даремною, да-рем-но-ю!” [цит. за: 479, с. 1013]. Орієнтація раннього Ідальго на скандальність та епатаж була природною для авангардистської епохи. Під час Першої Світової війни,
коли весь літературний світ Перу був франкофільським, поет створює «Ліричне вітання кайзерові Німеччини» (1916), та згодом визнає,
що є противником війни, проте тоді його, дев’ятнадцятилітнього
юнака, просто вабила краса сили. Поезію Ідальго належить сприймати цілісно, і тоді фраза “Ми, нові люди, зневажаємо старе” [цит.
за: 479, с. 1011] з вірша «Пісня про війну» врівноважиться спогадом: “Як же забути кімнати, де ми навчилися бути бідними” [390,
Т. III, с. 38], а козириста заява в збірці «Ліричний обладунок»: “Егоїст, я ненавиджу колективи, | і, деспот, крокую містами | перед натовпом, гордовитий, мов Бог” [цит. за: 479, с. 1013] – урівноважується проникливими рядками з вірша «Троянда печалі» (La rosa de
las quejas, зб. «Вимір людини» (Dimensión del hombre), 1938):
Не знаю чому, звуки самотніх вечірніх піаніно
ховаються в мені, мов зранені жайвори. ‹…›
Співам, виплаканим з темних гітарних глибин,
тремтінню прощань біля потягів, ‹…›
схлипам, зітханням, проханням, –
я не знаю, хто їм дає крила, на яких вони линуть
до троянди печалі в моїх грудях [139, с. 54].

Настрій віршів Ідальго змінювався: від скандальних, стилістично
близьких до футуризму збірок, як-от «Ліричний обладунок» (Panoplia lírica, 1926), до печально-ліричних «Тягар років» (Actitud de los
años, 1933), написаної під враженням від смерті дружини, «Вік серця»
(Edad del corazón, 1938) та лірико-патріотичної «Уся батьківщина»
(La patria completa, 1960). Змінювалася й форма вірша: від традиційного ритмізованого та римованого через поліритмію до римованого верлібра й верлібра чистого. У збірці «Сімплізм» (1925) А. Ідальго
проголошував, що справжня поезія – це сама метафора, а його попередники створювали музику у вірші, але не поезію [див. 343, с. 66].
Слова Ідальго про метафору є вельми характерними, адже дещо
пізніше, в 30-і рр., коли соціальна анґажованість авангардизму йде
на спад, перуанська поезія стає значно “герметичнішою”, поетичні
тексти ускладнюються та метафоризуються. У 1930 р. в Іспанії
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виходить другим виданням збірка «Трільсе» С. Вальєхо. На цей раз
книжка здобуває резонанс. Щоправда, сам Вальєхо, майстер метафори, дедалі більше зближуючися в ті роки з лівою ідеєю, ганить
метафоризм та “чисту” поезію за відрив від дійсності. Але перуанські літературні кола, вже навчившися, зокрема завдяки «Амавті»,
сприймати складну поезію та познайомившись із досвідом французьких сюрреалістів, убачають тепер у «Трільсе» початок нової
поетичної мови в Перу.
Найзначнішим після С. Вальєхо поетом Перу ХХ ст. був Мартíн
Адáн (справжнє ім’я – Рафаель де ла Фуенте Бенавідес, 1908–1985).
Його основні збірки – «Сонети й децими до троянди» (Sonetos y décimas a la rosa, 1936), «Мандрівка за океан» (Travesía de extramares,
1950), «Написане наосліп» (Escrito a ciegas, 1961), «Розтиснута рука» (La mano desasida, 1964), «Поетичні твори» (Obra poética, 1976).
Поет зумисно елітарний, напрочуд ерудований, автор дисертації «Про бароко в Перу» (захищена у 1938 р., видана у 1968 р.), Адан
свідомо культивував прийоми барокової поезії. Його віршам притаманні відчуття трагічності та минущості людського існування,
суміщення “високого” та “низького. Образи постають тут як оприявнення філософських смислів, часті оксюморони є не лише стилістичним прийомом, але мають бути витлумачені як концепти, постійно використовуються базові для бароко символи: “сон”, “троянда”, “море”, “шлях” тощо. Таким у збірці «Мандрівка за океан»
постає море, традиційний бароковий символ мінливості зримого
світу. У вірші «Volta subito», як завважив А. Бендесý Айбар, поет
просить Смерть покласти край його плаванню в пошуках краси,
аби з потойбіччя він міг супокійно споглядати красу, подібну до
вітрильника [134, с. 128]. Типово бароковим є й розуміння смерті
як звільнення душі від пристрастей.
Його улюбленою формою вірша є сонет, який Мар’ятегі, що відкрив Мартіна Адана на сторінках «Амавти», небезпідставно назвав
“антисонетом” [319]. Сонет Адана, залишаючись таким формально,
служить прихованню смислу; читач, осягаючи логіку образу, не
завжди вгадує, щó за тим образом стоїть. Поет же незрідка прагне
передати відчуття екзистенційної порожнечі й цим принципово
різниться від ідеології бароко. Бароковий поет відчуває світ часом
як хаотичний, але цілісний та поліморфний, усвідомлюваний у його суперечливості. Натомість у поезії Адана навряд чи можливий
містичний контакт між посейбіччям та потойбіччям. Але при цьому поет буває й іронічним, і стоїчним, на кшталт Камю (тут і далі
сонети подаються в порядковому перекладі):
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Життя не обирають, життям страждають.
О, скільки ж усього, що мені здається! аж забувається знання!
І кожен ранок – як кінець Життя!
І я чекаю на повторення початку!
І так простую далі, як ніготь не може не рости,
Бо я – тінь кожного відбулого епізоду…
І живу, бо я – вічний поміж проминулою
Річчю та прийдешньою, мов між “зет” і “ес”.
Бог – затятий, затятий, як його твориво.
І жінка, що одяг чоловікові пере,
Й вода застояна й нечиста…
А життя є вічним, хоч би я цього і не казав.
А Життя – це те, чим є я, в плачі чи в насолоді.
А життя – це перша-ліпша мить, яка триватиме [80, с. 217].

У великому циклі сонетів, присвячених троянді – чи не найбільшому в латиноамериканській літературі – Адан приходить до печального усвідомлення того, що предмет – гірший за ідею, а реалізація ідеї цю ж ідею і вбиває: “Троянда вмре, улігши відчуттю” [80,
с. 37]; або:
Трояндо, ти насправді – учителька
й пророчиця, яка перешкоджає сподіванням
на досконалу Троянду і не спроможна
навчитися в Троянди вабливої [80, с. 41].

Троянда є універсальним мистецько-філософським символом, що
для європейської культури асоціюється ще з початками християнства та самою Богоматір’ю, він якнайширше використовувався
і в бароко, зокрема Луїсом де Ґонґорою, якого Адан шанував надзвичайно, проголошуючи “я – ґонґорист” [80, с. 100], і навіть уводив у деякі вірші як персонажа. Та звертання перуанського поета
до образу троянди має непомітні на перший погляд місцеві конотації. Окрім того, що мати й улюблена тітка поета звалися Роса, це
ім’я прибрала в чернецтві Ісабель Флорес де Оліва (1586–1617), канонізована як Свята Роса Лімська – перуанка, що стала першою
американською святою. Її уславив у одній із проповідей перуанський
священик, університетський викладач, письменник і поліглот Хуан
де Еспіноса Медрано (1632–1688), відомий на прізвисько Ель Лунарехо, – метис із Куско, що публікував свої твори на іспанській та на
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кечуа; Еспіноса у цій проповіді наважується поставити Ліму вище
за Рим, використовуючи як аргумент славу Святої Роси [232, с. 205] 42.
До початку 60-х рр. тематично мало пов’язана з Перу, поезія
Адана не є, проте, чужорідною в перуанській літературі. Напружене
відчуття розриву, непоєднанності, перенесене в царину філософських
абстракцій та роздумів над сутністю поезії, у переміненому вигляді
було відбиттям духовного стану перуанського суспільства ХХ ст.
З-поміж поетів, що пішли тоді шляхом розвитку стильових прийомів «Трільсе» С. Вальєхо, вирізняються близькі до сюрреалізму
Х. Абріль та С. Моро. Поява в Перу сюрреалізму означала остаточний розрив з іспаноамериканським модернізмом як у змістовному,
так і у формальному плані. Одночасно сюрреалісти, що активно заявили про себе в літературі 30-х рр., розпочали відхід і від попередньої авангардистської традиції, проголосивши право на відрив поезії від конкретних соціальних обставин, на естетичну свободу, на
експансію в художній світ ірраціонального та підсвідомого. Утім, із
цього не випливало, що довколишній світ та соціальні проблеми
в опосередкованому вигляді не відбивалися в цій поезії, як це й
сталося в творчості Х. Абріля.
Хав’єр Абріль (1905–1989) вважав, що саме він відкрив сюрреалізм для латиноамериканської поезії, принісши в неї “тахікардію,
тремтіння, пафос, страх перед простором” [цит. за: 205, с. 120].
У 20–30-і рр. він жив у Іспанії та Франції, підтримував тісні зв’язки
з французькими сюрреалістами, публікувався в їхніх журналах.
Андре Бретон надрукував у 1928 р. в «Амавті» схвальний відгук на
поезію Х. Абріля, назвавши її “летом блакитної мухи в небі, в годину, коли співають зорі” [145].
У 1935 році вийшла збірка Х. Абріля «Тяжка праця», що об’єднала всі його поетичні твори з 1923 р. Опорні категорії ранньої поезії
Абріля – сон, галюцинація – здатні допомогти з’єднати явища, роз’єднані в дійсності; у цьому сенсі характерною є назва циклу «Путівник сном». Утім, сон може виявитися тотожним чуванню, адже
у вірші «Поема заснулої мрії» (Poema del sueño dormido) зі згаданого циклу читаємо: “Недремний чоловік є тендітнішим від подмуху
над чолом розіспаної жінки” [76, с. 75].
Та здебільшого поезія Абріля ближча до С. Вальєхо, з яким він
познайомився в Європі, а згодом написав дослідження про його
творчість. У 1937 р. вийшла збірка «Відкриття зорі», в якій автор,
42

Саме Еспіноса опублікував 1662 року в Лімі першу (і досить обсяжну) літературознавчу працю на захист тоді ще дуже критикованого в Іспанії Ґонґори.

— 94 —

хоч і наполягає на конечності ірраціонального первня в поезії, але
будує вірші радше на спогадах. Відбувається навіть повернення до
традиційної метрики та рими всупереч переважним у нього верлібру та поетичній прозі. З другого боку, європейська орієнтованість не заглушила в Абріля телуризму та індіхеністських настроїв:
До червоного сонця
йдуть, несамовито співаючи, індіанці,
а в монолітах
співають мерці.
Під землею
вони вернуться в Азію! 43 [77].

У 40-і рр. Х. Абріль відійшов від сюрреалізму й піддав його суворій
критиці.
У контури сюрреалізму вписується і творчість Сесара Мóро
(справжнє ім’я – Альфредо Кíспес Асíн, 1903–1956). У 1925–1933 рр.
С. Моро жив у Франції, тісно співпрацював з А. Бретоном, пізніше
допомагав йому в Мексиці, де вони зустрілися на початку 40-х рр.
У 1945 р. Моро розірвав із сюрреалістичним рухом через його політизованість, хоча й далі ставився з повагою до Бретона. Категорично
не сприймаючи соціальної анґажованості мистецтва, С. Моро вважав, ніби саме він зберіг вірність первинним принципам сюрреалізму.
Перу Моро належать п’ять збірок поезії (дві посмертні). Чотири
з них написані по-французькому. Художню вартість іспаномовної
збірки «Кінна черепаха» (La tortuga ecuestre, 1957) критика визнала вищою за його франкомовні вірші. Моро вважав, що поетові мають
бути притаманні “грандіозні північні присмерки шизофренічного
мислення”; зачудування – це “відмикачка, що зриває замки мислення” [349, c. 54]. Він прагнув до скасування опозицій, напрацьованих культурою, тому його творчості властиві анімалістичні паралелі, оксюморони:
Намагаючися вкрасти тебе в дійсності,
в оглушливого шуму реальності,
зводжу статую з найчистішого багна,
з глини моєї крові [349, c. 60].

Аналогом поетичного досвіду Моро вважає любов, яка допомагає
осягнути таємний порядок речей:
43

Два останні рядки містять алюзію на азійське походження індіанців, яка в повному
тексті вірша прочитується в річищі лівої риторики (згадується “комуністична
земля”). Таким чином, твір є характерним прикладом авангардистського поєднання
телуризму з комуністичною ідеєю, помисленою як прояв “азійського ренесансу”.
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Люблю шаленство втрати тебе,
твою відсутність на коні днів,
твою тінь та ідею твоєї тіні,
що прозирає на плесі [349, c. 63].

Темпоральність у поезії Моро – це “бездонне павутиння простертого та здерев’янілого часу” [349, c. 44]; проминуле є парадоксально
відчутним через свою безповоротність. Його мові притаманні порушення синтаксису або довгі синтаксичні ряди, часта відсутність дієслів, анафора, надуживання сполучників. Попри позірну національну незакоріненість поезії С. Моро, не може не привернути увагу наявність константного для перуанської літератури мотиву сув’язі
людини й каменю, і то у вірші «Мати-камінь» 44, писаному по-французькому: “Говорячи мовою каменю | до вух вітру ‹…› | Тільки ніч
нас любить” [349, c. 114], або наведене вище телуричне поєднання
глини та крові.
У 30-і рр. в духовному житті та літературі (переважно в поезії)
виникає так званий “чолізм” – явище хоча й не тривале та без особливих літературних досягнень, але важливе для розуміння етнокультурних процесів. Термін “чоло” трактують по-різному. Здебільшого цим словом називають метиса перуанської С’єрри, хоча
воно може бути достосованим і до індіанця, що покинув громаду та
став торгівцем або заможним ремісником. Перуанський чоло може
бути іспанським монолінгвом, білінгвом або навіть погано володіти іспанською, послугуючися головним чином кечуа, та в будьякому разі він усвідомлює своє змішане походження, хоч андійська
сутність дещо переважає.
“Чолізм” з’явився услід за сплеском індіхеністської літератури й
безпосередньо пов’язаний з апризмом та ідеями “Індоамерики”
Р. Аї де ла Торре. Якщо у індіхенізмі перуанський інтелігент-метис
шукав не лише захисту прав індіанського населення, але й заради
власної гідності стверджував вартість індіанця, то тепер проблема
сутності перуанської нації постає в іншому ракурсі: не так (а може,
й не стільки) індіанський первень бачиться істинним виразом національної автентичності Перу, як поєднання індіанського та іспанського, характерне для гірської частини країни (на узбережжі
індіанське населення здебільшого зникло), що й видається справді
перуанським явищем.
44

Камінь (piedra) в іспанській мові має жіночий рід.
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Якщо індіхеністській поезії 20–30-х рр. було притаманне часте використання авангардистських прийомів, то чолісти, наголошуючи на
важливості іспанського культурного складника, звертаються до
класичних та народних форм іспанської поезії, сповнюючи їх андійським змістом. Проте Луїс Монґйó (іспанець, що після громадянської війни емігрував до США) зазначав, що орієнтація (аж до копіювання) багатьох поетів-чолістів на творчість популярного тоді
Ф. Ґарсії Лорки виявилася згубною для них [343, с. 115-116]. Як результат, ця наслідувальна поезія не вийшла поза межі Перу та й
у самій країні не мала резонансу, подібного до поезії індіхеністської. Під формальним оглядом, у чолістській поезії іспанські поетичні прийоми використовувано значно ширше, ніж індіанські.
Утім, у творчості талановитого Л. Ф. Ксамара (1911–1947) вельми
помітно вплив доколумбової поезії, зокрема жанру уайно (ігровий
танець-пісня любовного змісту).
Чолістській поезії меншою мірою, ніж індіхенізму, властивий соціальний протест. Побут С’єрри, кохання, вечірки, вихваляння
мачізму в характері чоло, який може навіть опинитися не в згоді
з законом та стати розбійником, – такими є теми цієї поезії. Крім
Л. Ксамара, з цієї групи варто згадати також А. Ар’яса Ларрету
(1908–1980), чия поезія не позбавлена інтелектуалізму та поєднує
ліризм з аґресивними випадами проти білих, та Х. Варальяноса
(1907–1997) – ідеолога “чолізму”, автора багатьох статей, об’єднаних згодом у книжку «Чоло й Перу» (1962), що, попри широкий засяг матеріалу, відзначається погордою до індіанця, який зберігає
традиційну культуру та мову.
До поетів-чолістів інколи близький Персі Хібсон Мольєр (1885–
1960), що був діяльним організатором літературного життя в Арекіпі. П. Хібсон вийшов з покоління «Колоніди», його поезія, бездоганна під стилістичним оглядом, є яскравою ілюстрацією постмодерністського поєднання рис європейської поезії другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. зі ствердженням вартісності перуанської, андійської сутності. Одним із провідних образів поезії Хібсона є півень (не лебідь, як у модерністів), у чому він, безперечно, йде за
А. Вальделомаром. Його герої-чоло, злиті з андійським краєвидом,
вирощують маїс, а їхні жінки готують пиво-чічу. Ці люди – і сумні,
й несамовиті, їхній характер є сумішшю андалусійця та кечуа.
Віршам Хібсона притаманні туга та смуток, відчуття того, що цей
світ починає зникати, однак такий настрій пом’якшує дрібка іронії.
До своїх творів, опублікованих переважно в часописах, поет додавав списки діалектизмів та кечуанізмів.
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2.3. Літературний розвиток 40–60-х років
2.3.1. Соціальні й культурні зрушення
Характер перуанської літератури починає виразно змінюватися
в середині ХХ ст. З 1950-х рр. зменшилася роль аграрного сектора
в економіці, і маси селян, переважно індіанців, розорених або зваблених вищим рівнем життя на Кості, посунули до Ліми та інших
міст узбережжя. Раніше спокійна, аристократична столиця почала
перетворюватися на великий урбаністичний центр, де було рясно
новобудов, та ще більше кварталів бідоти. Водночас розвиток інфраструктури та засобів комунікації почав насправді ламати просторово-географічні бар’єри між різними регіонами країни. У національній ментальності поступово стверджується усвідомлення необхідності регіонально-культурної інтеграції, хоча цей процес аж
ніяк не завершився ще й наприкінці ХХ ст.
Ліма стає центром духовних, моральних та соціальних конфліктів, культурним осередком, де осідають навіть неприхильні до неї
провінційні письменники. Особливу роль у літературному житті
того періоду відіграли журнали «Лас Морадас» Е. А. Вестфалена (вісім номерів у 1947–1949 рр.) та «Летрас перуанас» Х. Пучінеллі
(1951–1963), які інтегрували імпульси як із провінцій, так і зі столиці. Надбанням читачів стають видатні твори світової літератури
ХХ ст. – лише за короткий період демократичного урядування
Х. Л. Бустаманте (1945–1948 рр.) вийшли книжки Сартра, Камю,
Кафки, Джойса, Гемінґвея, Фолкнера, Пруста, а також твори всесвітньо визнаних латиноамериканських майстрів – Х. Л. Борхеса,
А. Карпент’єра, Х. Рульфо, Х. Х. Арреоли.
2.3.2. Проза: вектор інтеграції
З 50-х рр. уже важко говорити про переважання якихось напрямів у перуанській літературі. І проза, й поезія тяжіють до образностильового синтезу попередніх досягнень і новітніх повівів. І хоча
поетичних творів і далі значно більше, все ж особливе місце за розмахом та глибиною осягнення дійсності в цей період посідає проза.
Перуанська проза істотно розширила свій художній і тематичний діапазон. Захоплення оповідною технікою європейських та
провідних латиноамериканських майстрів хоча й відгонило іноді
учнівством, але незрідка призводило й до помітних творчих досягнень. Та не забуваються й уроки перуанського авангардизму, надто ж «Картонного дому» М. Адана. Частими стають відтепер використання внутрішнього монологу, усунення автора з оповіді, зсуви
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й накладання часових планів (прикметно, що на 1948 р. остаточно
сформувалася концепція “історичного часопростору” Аї де ла Торре).
Стиль стає жорстким, подеколи приголомшливим, рясно відтворюються всі розмовні модальності, жаргон. Герої творів – чи то представники середнього класу, чи вчорашні горяни, які на батьківщині підтримували міцні громадські зв’язки – пізнають самотність,
неприкаяність. Якщо в 1935 р. Х. Ґальвес назвав збірку ностальгічних есеїв про столицю «Минуща Ліма», то 1964 року С. Саласар
Бонді публікує есей «Жахлива Ліма» [445] (утім, як зазначає
М. Варгас Льйоса, цю формулу ще раніше вжив у одному зі своїх
віршів С. Моро [503, с. 237]). Раніше майже не змальовувався середній клас. Під час урядування Х. Бустаманте саме ця верства спробувала щось змінити шляхом участі у владних структурах, а згодом
була змушена або злитися з традиційною буржуазією, або жити
в нестатках, поступово революціонізуючись. Енергійні, підприємливі, досить освічені представники цього прошарку, які, проте, часто програють і впадають у відчай, були надзвичайно привабливі
для літераторів і під психологічним, і під мовним оглядом. Однією
з характерних тем міської прози стає й життя молоді.
У 50-х рр. практично водночас з’являються перші твори М. Варгаса
Льйоси, Е. Варгаса Вікуні, С. Саласара Бонді, К. Савалети, Х. Р. Рібейро, Е. Конґрайнса, Л. Лоайси, які засвідчили нові тенденції в прозі.
Це оточення значною мірою формувало майбутнього Нобелівського лауреата, адже Е. Конґрайнс першим почав відтворювати світ
маргінальних районів столиці, злидні як спосіб життя країни;
О. Рейносо зобразив молодіжні угруповання, С. Саласар Бонді – крах
ілюзій представників середнього класу. Та, безумовно, саме М. Варгас Льйоса зумів синтезувати основні творчі порухи свого покоління.
У цей же період паралельно зі зменшенням питомої ваги сільської прози відбувається й послаблення інтересу до індіхеністської
тематики, хоч ті автори, що й далі її розвивають, виявляються
глибшими й проникливішими за своїх попередників. Сплеск індіхенізму в 20-і рр. був пов’язаний з ідеями “занепаду Європи” та із зацікавленням європейців індіанською Америкою. Коли ж у 50-х роках стало очевидним, що Європа виявила тривкість своїх буттєвокультурних підвалин, перуанці знов почали оглядатися на неї. До
цього додалися й подальша маргіналізація перуанського суспільства у світовій економічній системі, й зубожіння індіанської частини
населення. Індіанець почав асоціюватися з відсталістю, хоча філософський расизм зник і була безсумнівною відповідальність держави за злиденний стан корінних мешканців. (Лише Х. М. Аргеда— 99 —

сові вдалося на ту пору побачити індіанську проблему в інакшому
ракурсі, про що далі).
З другого боку, коли маси індіанців посунули в міста, індіанська
тема почала почасти втрачати виразні риси. Письменникам було
психологічно важко перебудуватися й змалювати індіанця поза його питомим культурним і географічним середовищем, відмовитися
від тих прийомів, які стали мало не обов’язковими для індіхеністської прози, але не відповідали міській дійсності. Міграція та інтеграційні процеси призводили до того, що, як зазначав С. Саласар
Бонді, вже було неможливо говорити про індіхеністський роман як
про окреме явище, оскільки будь-який роман обертався на індіхеністський тою мірою, якою в ті роки індіанізувалася вся Перу [див.
249, с. 72], а М. Варгас Льйоса підкреслював бажаність роману, який
би охоплював усі сторони перуанської дійсності; тому й прив’язаність письменника до тем з регіону свого походження ставала значно менше відчутною. А в тих випадках, коли дія творів усе-таки
розгорталася саме у С’єррі, наголос щораз частіше робився не на
власне індіанський, а на андійській сутності цього світу.
1957 р. з’явилася книжка, яка тоді через мізерний тираж не здобула належного резонансу, хоча в культурологічному плані накреслила орієнтири, які аж до сьогодні стають дедалі відчутнішими як
у художній літературі, так і в націотворчих дискусіях. Текст називався «Золота риба. Чаклунові ретабло 45» (El Pez de Oro. Retablos
del Laykhakuy) й належав Ґамальєлю Чураті (Gamaliel Churata). Під
цим псевдонімом (churata мовою аймара означає “осяяний”) творив Артуро Перальта (брат згаданого раніше поета), активний
учасник авангардистського руху й прихильник індіхенізму в політиці. З 1932 по 1965 р. письменник жив у Болівії, куди емігрував
через політичні переслідування й де видав цю книжку. Вона в основному була готова набагато раніше, але вимушена еміграція унеможливила її вихід; тому текст якоюсь мірою мав би розглядатися
в контексті індіхеністської полеміки 30-х рр. Та очевидно, що, якби
він і став відомим іще в ту епоху, навряд чи дістав би розуміння як
через свою форму, так і через відсутність партійної риторики, хоча
й не був позбавлений політичних референцій.
З певною натяжкою цей складний текст може бути охарактеризований як філософсько-літературний есей. Він, безумовно, належить авангардистській стилістиці, що за її допомогою – як у прозі,
45

Ретабло – заолтарний різьблений образ або вертеп.
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так і у віршах – подані культурфілософські міркування автора,
який перебуває в пошуку/конструюванні своєї андійської сутності.
Іспанська дослідниця Елена Усандісага зазначає: “…текст структурується як розмова, що розгортає теми не як щось дане, а як знання, що вибудовується в тексті через діалогічні, часто парадоксальні прийоми” [493, с. 151].
Автор дуже вільно переосмислює, а подекуди просто вимислює
андійську – як кечуа, так і аймара – міфологію та намагається
знайти в ній основу для створення сучасного світогляду цих країн,
який би ґрунтувався на питомих поняттях: pachakuti (катаклізм
оновлення), tinkuy (зустріч), yanantin (взаємність протилежностей), taypi (священний центр), chinkana (печера, лабіринт як місце
зародження та відродження), pukllay (карнавал; переклад цих слів
дуже схематично передає їх сутність) тощо. Принциповим наголосом є не віднова колишньої слави та величі інків, не месіанізм,
а відроджене й безперервно оновлюване андійське світорозуміння,
не ізольоване від знання розвитку інших національних філософій,
через що у тексті присутні й імена Ґете, Руссо, К’єркеґора, Ніцше,
Шопенгауера, є алюзії до християнства, буддизму тощо; це, за словами Е. Усандісаги, не ігнорування історичного розвитку, а звертання до минулого для віднаходження свого місця в сучасності та
майбутті [493, с. 157]. Зі значно глибшим проникненням у андійську філософську традицію, на рівні більше метафізичному, ніж соціологічному, з мовою більше авангардистських метафор, ніж соціальних інвектив, книжка Чурати все таки перебуває в парадигмі, заданій «Бурею в Андах» Л. Е. Валькарселя. Але важливою відмінністю
є наголос на потребі прищеплення відродженого й оновленого
андійського світогляду усім перуанцям чи болівійцям (Чурата, як і
Валькарсель, був андійським метисом); кечуанська та аймарська
культурні традиції є для андійських народів тим, чим для європейців стали традиції грецька та римська. Іншою відмінністю є мовна
сторона твору. Не володіючи вільно індіанськими мовами, Чурата
творить експериментальний у мовному плані текст як першу спробу наближення перуанців і болівійців до корінних мов, занурення
їх у питому мовну, до того ж інтелектуальну, стихію. Тому книжка
перенасичена словами з кечуа та аймара, часто вжитими, як зазначають дослідники, у досить індивідуально-авторському їх розумінні.
У власне художній літературі суголосною до культурологічного
проєкту Чурати була високомайстерна творчість Х. М. Аргедаса,
яка здобула континентальний резонанс та сконцентрувала чимало
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рис перуанського літературного процесу середини століття, давши
ключ до осягнення етнокультурних проблем сучасної Перу.
Хосе Марія Аргéдас (1911–1969) народився в південній С’єррі та,
хоча був креолом із походження, у ранньому дитинстві засвоїв мову
кечуа чи не краще за іспанську. Перебуваючи під опікою байдужої
до нього мачухи й зрідка бачачися з батьком, змушеним до постійних подорожей своєю професією провінційного адвоката, майбутній письменник жив серед індіанської прислуги й мало розмовляв
по-іспанському, пізнаючи світ здебільшого на кечуа. Під цим оглядом життєвий досвід Аргедаса був унікальним, бо, приміром,
С. Алегрія, непоганий знавець індіанців, жив серед корінних мешканців півночі, що значною мірою втратили мову кечуа. Тому, коли
Аргедас познайомився з тодішньою індіхеністською літературою,
вона викликала в нього незгоду й протест.
Уже перша збірка оповідань Аргедаса «Вода» (1935) стала принципово новим явищем. Три її оповідання були, власне кажучи,
трьома варіаціями на одну тему: реакція підлітка на насильство
стосовно індіанців, надто що герой не належить первісно до світу
індіанців і допіру входить у нього. До конфліктів соціальних та особистісних додається ще й конфлікт етнопсихологічний. По-перше,
протагоніст, бажаючи зближення з індіанським світом, хворобливо
сприймає свою відмінність, зокрема й антропологічну (але не мовну!), а по-друге, він, неіндіанець, сприймає несправедливість набагато гостріше, ніж самі індіанці. Але, відчуваючи поки ще певну
роздвоєність, герой усе-таки не цурається індіанства, він уже обрав
цей світ для себе, й опис “зсередини” виступає наверх навіть у вживанні дієслівних форм у авторському тексті. Письменник несамохіть збивається з мови автора-оповідача на мову автора-учасника.
Приміром, в оповіданні «Школярі» (Los escoleros) раптово з’являється перша особа множини: “Вони [індіанці. – І.О.] скаржаться вікуні, горлинці, дереву, ріці, виповідають свої печалі. З дитинства
привчаємось ми любити тварин, зорі на небі, воду в річках” [114,
с. 139; письмівка моя. – І.О.].
У 1941 р. з’явився роман «Свято Яввар» [118] із сюжетом незвичним для традиційного індіхенізму. У день національного свята
власті забороняють проведення кориди в гірських районах на кечуанський лад, коли індіанець динамітним патроном підриває бика, але й сам під час змагання може зазнати страшних каліцтв від
знавіснілої тварини, ба навіть загинути. Мотивуючи своє бажання
покласти край такому “дикунству”, уряд ухвалює проводити кори-
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ди лише за участі професійних тореро. Та в містечку Пýкйо корида
відбудеться все-таки по-кечуанському.
Зберігаючи соціальні акценти в змалюванні конфлікту між індіанцями та білими, автор, проте, розгортає його в культурно-психологічній площині. Це конфлікт світоглядів. Противники кечуанської кориди не розуміють (чи, може, навпаки – надто добре розуміють?) значення свята для індіанців: це ритуальний момент самоствердження індіанця, коли він здійснює те, на що не здатен білий.
Тим паче, що завезений з Європи бик якраз і асоціюється з білим
сеньйором. Таке прагнення до самоствердження автор посилює й
іншими подіями: безоплатне прокладання в щонайкоротші строки
дороги в горах, аби лишень показати, на що здатний індіанець, або
індіанську гордість від захвату, що його викликає в панів карколомне мистецтво ритуального танцюриста тощо.
Варто сказати, що Аргедас не обмежується традиційною опозицією “індіанці – білі”, запроваджуючи натомість геть нову для перуанської літератури опозицію: культура С’єрри – культура Кости.
Чимало білих та метисів, мешканців Пукйо, а надто ж поміщик
Аранґуена, аж ніяк не лагідний з індіанцями, усім єством прагнуть,
ба навіть сприяють традиційному проведенню свята. Вони, самі того не усвідомлюючи, сильно індіанізувалися й уже не можуть жити
без кечуанської музики, ритуальних танців, свят, вони говорять на
кечуа або перевивають кечуанізмами іспанську мову. Заборона ж
кориди походить зі столиці, до речі, підтримувана там вихіднями зі
С’єрри, які вже втратили питоме світосприйняття.
У романі увиразнюється помітна ще в першій збірці суперечливість у оформленні мови персонажів. Індіанці постійно (зокрема
між собою) говорять короткими, спотвореними іспано-кечуанськими реченнями. Змістом роману письменник стверджує життєздатність кечуанської культури, а мовою персонажів це твердження проти своєї ж волі заперечує, бо в читача складається враження,
що індіанці взагалі послуговуються іспано-кечуанським суржиком.
Натомість фрази Аранґуени, коли він теж мовить на кечуа, відтворюються чомусь правильною іспанською.
1940-і – початок 50-х рр. були критичними для Аргедаса у визначенні власного ставлення до проблеми індіанської культури
в Перу. Його етнографічні праці цього періоду рясніють суперечностями. Спостерігаючи граничну маргіналізованість індіанців,
глибоко їм співчуваючи, Аргедас починає шукати виходу в асиміляції. Уже 1939 р. в статті «Поміж кечуа й іспанською» він вважав
за недоцільне створювати літературу на кечуа, а в статті 1952 р.
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«Культурний комплекс Перу» постулює: “Індіанці в Перу розчиняються страшенно повільно, тоді як у Мексиці їх чисельність уже невелика, й незабаром вони зіллються з великим народом. Індіанське
питання в Перу перетворилося на серйозну, дедалі складнішу проблему” [110, с. 7-8]. Мексику тут згадано не випадково. У 1942 р. письменник на запрошення мексиканського уряду бере участь в індіхеністському конґресі в Пацкуаро й проводить у країні два роки.
Гадаючи, що Мексика досягла більших економічних і культурних
успіхів багато в чому завдяки асиміляції значної частини індіанського населення, Аргедас вважає такий шлях слушним і для Перу.
Проте ці погляди не відбилися на художніх творах тих літ. Завершених речей не було до 1954 р., коли з’явилася повість «Діаманти та кремені» (Diamantes y pedernales), у якій, усупереч висловленим думкам про асиміляцію кечуа, ще яскравіше, ніж у «Святі
Яввар», стверджується ідея кечуанізації креолів та ще виразнішою
стає індіанська естетика образів.
«Діаманти та кремені» – один із найвитонченіших творів Аргедаса. Соціальні ноти тут приглушено, і головним героєм є навіть не
індіанець, а поміщик дон Апарісйо, що успадковує деякі риси Аранґуени – свавілля, безжальність у поєднанні з певною шляхетністю.
Але Апарісйо ще більше споріднений з кечуанською культурою.
Кечуанська музика настільки владарює над дідичем, що полишеній ним індіанській коханці вдається використати її, щоб відвернути Апарісйо від суперниці з узбережжя. Образами світловолосої,
тендітної Аделайди та чорноокої, ніжної, але рішучої Ірми письменник впроваджує в повість опозицію Коста – С’єрра, прагнучи
показати, як ця опозиція може заторкнути найглибинніші шари
психіки. І С’єрра перемагає за допомогою зброї духовного впливу –
музики, втіленої в постаті арф’яра Мар’яно.
Індіанська образність повісті оприявнюється як у мові автора,
так і в мові героїв. Якщо автор пише: “Сяйво зірок просочується
в глибини, в саму суть речей, гір та рік, у кольори тварин та квітів,
у людське серце – яскріючи кришталево” [113, с. 33], – то це пов’язано з кечуанською вірою в магічну здатність світла місяця та зірок впливати на природу й людину, ба навіть змінювати їх. Якщо
Апарісйо на похоронах Мар’яно звертається до небіжчика: “Моя душа, немов білий пес, супроводжуватиме тебе по всіх німотних пустелях, що ти їх мусиш пройти” [113, с. 51], – то це пов’язано з кечуанським повір’ям про народження для людини тільки їй належного пса, з яким вона зустрінеться колись у житті, а після смерті пес
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поведе її через сувору пустелю в позасвіття. Можна доточувати й
інші приклади.
Інакше звучить у повісті й мова персонажів. Їхні кечуанські фрази
передано граматично й фонетично правильною іспанською, а кечуанське єство сконцентровано в образах, якими мислять герої.
У 1956 р. разом із Х. Р. Пінедою Аргедас записує в Пукйо міф про
Інкаррí. Сюжет міфу такий: іспанці стратили кечуанського імператора-божество Інкаррі, але відтята голова зберігається в одному
з храмів, а з неї поступово росте тіло (варіант – тіло й голова перебувають у різних місцях і повинні поєднатися); коли Інкаррі повністю відродиться, настане година визволення індіанців. Цей міф
надихнув письменника, бо дав знати, що народ не втратив етнічної
самосвідомості. Відтепер в етнографічних працях Аргедаса немає
сумніву в вартостях кечуанської культури, хоча й буде відчуватися
величезна – аж до відчаю – занепокоєність її долею. Ба більше: на
думку Аргедаса-етнолога, сприйняття морально-філософських підвалин кечуанської культури всіма перуанцями могло б захистити
країну від впливу Заходу (стаття «Культура: спадщина, яку важко
колонізувати» [110, с. 183-188]). Письменник вважає за можливе
навіть поступову мовну кечуанізацію іспаномовних перуанців.
У 1958 році побачив світ роман «Глибокі ріки», над яким письменник працював з 1951 р. Визначившись у своїх світоглядних
позиціях, Аргедас відчув потребу повідати, чому ж він є таким,
яким є. Цей багато в чому автобіографічний роман відтворює світосприймання підлітка в період його духового становлення. Крізь
призму юнацької психології, у глибоко особистісному ключі відтворюється конфліктне зіткнення двох культур. Для Ернесто, креола з походження, але випестованого кечуанським середовищем,
чужа атмосфера креоло-метиського містечка й церковного коледжу виявляється нестерпною. Відсутність рідного оточення допомагає героєві усвідомити, наскільки близькою йому є кечуанська
культура. Спогади, сама здатність мислити й сприймати світ згідно
з канонами кечуанської культури дають Ернесто моральну силу
витривати посеред несправедливості й визначити своє місце у світі.
Героя «Глибоких рік» уже не бентежить національно-культурний дуалізм, у ньому остаточно взяв гору кечуанський первень
(співучні навіть дражнять його “білим індіанцем”). Справді-бо, Ернесто мислить індіанськими категоріями. Наприклад, у критичний
для підлітка момент – перед бійкою – він звертається по допомогу
не до християнських святих, а до гори-покровительки рідного селища: “Апу Ккарварасу, тобі я присвячу цю битву! Зішли мені свого
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кільїнчо [боривітра], щоб він охороняв мене, остерігав криком
з висоти” [112, с. 90]. Ернесто відчуває світ геть не по-європейському: камені інкського муровання у фундаментах будинків Куско клекотять, мов ріка, рухаються, викликають асоціації з кипучою
кров’ю, з танцем, чим розкривається особливе сприйняття каменю
в культурі, розвиненій в умовах високогір’я.
Образ собаки у цьому романі набуває трансцендентального звучання, стаючи опорним елементом композиції. Як зазначає перуанець Л. Уертас Вальєхос, згідно з андійськими віруваннями, після
смерті душі мають пройти по суворих безлюддях, переправитися
через ріки й небезпечні місця, аби дістатися міця вічного спочинку.
На цьому шляху душу померлого супроводжує собака. Головним
завданням пса є допомогти душі пройти по мосту з людського волосся понад украй небезпечною рікою [див. 279, с. 88]. У ІХ главі є
важливий епізод у таверні, де Ернесто натрапляє на пса доньї Феліпи – верховоди бунту проти властей. Герой захищає тварину від
п’яного солдата (а як зауважує перуанець Ф. Карранса Ромеро,
через сакральну функцію пса його не можна кривдити [159, с. 7]),
і потім рушає до неоднораз згадуваного в оповіді мосту над річкою
Пачачака, назва якої означає саме “міст над світом”, де бачить прив’язану шаль доньї Феліпи. Шаль належить інтерпретувати як метонімічний (через суміжність) замінник волосся, і тоді міст через
Пачачаку метафоризується як міст з людського волосся, по якому
собаки помагають пройти людським душам. А в главі ХІ у внутрішньому монолозі героя з’являється образ собаки-проводиря в потойбіччя: “Я спущусь червоним схилом Уайрали й виліплю з цієї
благородної глини фігурку собаки, щоб він допоміг мені перейти
ріку, яка відділяє це життя від Іншого” [112, с. 237]. У контексті роману “інше життя” не повинно інтерпретуватися лише як загробне,
але також як життя вільне, протилежне тому, що має герой у нестерпному для себе середовищі, адже згаданим мостом на початку
оповіді покинув містечко коханий батько. А отже, тепер пес, як
реальний, так і символічний, веде підлітка до мосту – і в наративному, і в алегоричному планах.
Пес і переправа через ріку, перехід через міст є, либонь, константою перуанського міфопоетичного мислення. У 1962 р. з’явиться оповідання Антонйо Ґальвеса Ронсероса «Тварина перебуває в домі» (El animal está en casa), де головний персонаж, вбивши
собаку, що вкусив його, захворює на сказ та починає вести свою
лінію оповіді, усвідомлюючи себе псом. Перед смертю протагоніст
стрибає у ставок, досягає протилежного берега, там і помираючи;
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у такий спосіб ніби відбувається “зустріч” персонажа зі своїм провідником до потойбічного світу. Зв’язка людина–пес–ріка (міст)
вирине у провідних майстрів прози кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. М. Варгаса Льйоси та Е. Брайса Еченіке, які, на відміну від Аргедаса чи
Алегрії, з індіанським світом пов’язані не були, що унаочнює глибинну дію андійської світоглядно-художньої матриці (про це далі буде).
Кечуанське світовідчуття присутнє в «Глибоких ріках» скрізь,
і одним із найяскравіших його виразів є синестезія образів – взаємоперехід і злиття природного звуку, світла, музики, води, каменю,
танцю. Допомагає Ернесто вести життєву боротьбу й індіанська
музика, яка в цьому романі стає мало не самостійним героєм. Досконалою стала мова оповіді: відтворюючи кечуанське мовлення
персонажів, автор здійснює художній переклад на іспанську, і мислення духовно багатих, хоча й простих героїв відбито тут якнайвиразніше. Такої стратегії Аргедас дотримуватиметься й у подальших творах. «Глибокі ріки» перетворились на книгу хрестоматійну
для розважань над роллю індіанського елементу та культурного
конфлікту/взаємодії в усій латиноамериканській літературі.
Роман «В’язниця “Ель Сексто”» (1961) продовжує тему стійкості
кечуанської самосвідомості – тепер вона надає героєві сил витривати в умовах ув’язнення. Автор у 1937–1938 рр. провів майже рік
у тюрмі за те, що разом з іншими студентами не допустив відвідання столичного університету ім. Святого Марка представником Муссоліні. Чвари між політв’язнями, продажність і жорстокість тюремників та адміністрації, гомосексуалізм, безумство, культ насильства й приниження людської гідності, що панують серед покидьків
суспільства, – така дика фантасмагорія чекає тут на людину, яка
прийшла зі світу психологічно й морально цілком протилежного.
Попри те, що оповідь не виходить за межі лімської в’язниці, опозиція “дух С’єрри – дух Кости” звучить з особливою виразністю.
Протагоніст роману Ґабрієль витримує всі випробування якраз
тому, що він закорінений у кечуанській культурі. Характерно, що
герой іншого роману на в’язничну тему – «Тюрма» (1951) Ґ. Валькарселя [494] – не годен звикнути до тюремних умов і божеволіє;
те саме відбувається і з деякими персонажами Аргедаса. Але Ґабрієль – цілісний і сильний, бо він родом з тих місць, де “країні не перебили хребет” [108, с. 105], у цьому страшному світі характер його
світосприйняття не змінюється, всі традиційні елементи, засадні
для світогляду письменника, залишаються, але постають у максимально зниженому вигляді. У палкому пориві вчинене пролиття
власної крові в «Святі Яввар» – і самогубство одного з героїв, який,
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не в змозі знести видовище гомосексуального насильства над беззахисним, стрибає з третього поверху з криком: “Це змивається
кров’ю!” [108, с. 152]. Просякнуте історією каміння в «Глибоких ріках» – і слизькі кам’яні мури в’язниці. Ритуальний танцюристдансак у С’єррі – і дикі вихиляси зарізяк. Арф’яр на індіанській вечірці – і божевільний на прізвисько Піаніст. Кечуанські юродиві упа –
і жалюгідний причинний Японець. Дзенькіт особливих ножиць,
якими супроводжує свій танець дансак, – і акомпанемент металевих ложок коли музичать злочинці. Отже, структура світу, пропущеного крізь призму авторського бачення, залишається тою самою, зберігаються й синестетичні “взаємоперетікання”.
Початок 60-х рр. був позначений заворушеннями в кечуанській
С’єррі. Партизанський рух, серед керівників якого було й чимало
прихильників кечуанського відродження, сповняв письменника
надією. У 1963 р. президентську посаду обіймає Ф. Белаýнде Тéррі,
який експлуатував ідею індіанського підґрунтя країни, й Аргедас
стає керівником Дому культури Перу. Але вже в серпні 1964 р. він
відмовляється від цієї посади, переконавшися в облудності президентських обіцянок. За таких обставин створювався роман «Уся
кров» (1964).
Це перший справді епічний твір у перуанській літературі. При
збереженні основних опозицій (індіанці – білі, С’єрра – Коста)
в ньому з’являється й нове, глобальне протистояння: Перу – імперіалізм. Подієву основу роману складають стремління транснаціональної компанії прибрати до рук шахти в С’єррі та спроби протистояти цьому з боку патріотично настроєного промисловця Ферміна
Арагона. І тут письменник розгортає свою основну тезу: в сучасному світі його батьківщина може вистояти, коли буде спиратися на
автохтонну морально-духову основу. Широка галерея образів –
індіанців та неіндіанців – підтверджує цю головну ідею. Показово,
що службовець компанії інженер Кабрехос також, але з протилежним знаком усвідомлює це й каже таке про традиційні сільські індіанські громади: “Спочатку треба зруйнувати цю спільноту. Цю
націю всередині іншої нації. ‹…› І треба забрати в них цю стародавню мову…” [117, с. 158].
Організатором ефективного, мовчазного й затятого опору стає
індіанець Деметрйо Рендóн, який навчався на узбережжі. Набувши
нових знань, він не втратив ані кечуанського духа, ані мови, і йому
вдається згуртувати індіанців та білих заради порятунку Перу.
Деметрйо гине, але перебіг подій стверджує думку про потребу
продовжити опір. Поміщик Бруно Арагон, брат Ферміна, є близь— 108 —

ким до кечуанського світу не лише через естетичну спорідненість,
як Апарісйо з «Діамантів та кременів». Для нього це вже стає віднайденням світоглядних основ, хоча вряди-годи кастова поведінка
таки дається взнаки. По ходу оповіді Аргедас наполегливо підкреслює мовну кечуанізованість світу С’єрри. Книга рясніє численними
ремарками “сказав на кечуа”, “подумав на кечуа”. При цьому, з волі
автора, персонажі “і не помічають”, як переходять на кечуа (наприклад, у хвилю збентеження), або співбесідники, вправні в обох
мовах, під час конфліктного діалогу навмисно розмовляють різними мовами тощо. Однак частка кечуанської образності та естетики
в цьому масштабному творі значно зменшується.
Останній роман Х. М. Аргедаса «Лис верховинський та Лис низовий» (1971) – одна з найнезвичайніших та найтрагічніших книг у світовій літературі, адже в ній романну дію сплетено з розвитком особистої драми письменника, що завершується самогубством – реальним пострілом, про який мало не в деталях автор попереджує в тексті.
Першу спробу самогубства Аргедас здійснив ще 1966 року. Наприкінці 1965 р. почався помітний спад проіндіанської діяльності
президента Белаунде Террі. Проти селян, що захоплювали поміщицькі землі, було кинуто війська, зменшилися асигнування на дослідження індіанської культури, зазнали скорочення штати етнологів. Маси індіанців мігрують на узбережжя, де втрачають звичаї,
мову, розбещуються. Надія Аргедаса на кечуанське відродження
розбивається об жорстоку реальність. Його етнографічні праці
цього періоду перейняті відчаєм від неможливості врятувати поетичну спадщину кечуа. Згубну роль відіграли й особисті проблеми.
Коли книга вийшла друком, вона спершу виявилася на значну
міру незрозумілою для багатьох читачів і дослідників як композицією, так і образністю. Але первісне нерозуміння було наслідком
недостатньої обізнаності читацького загалу з принципами кечуанської культури та світогляду. Під цим оглядом вельми промовистим є свідчення перекладачки роману на польську мову Зоф’ї Вашітової, яка в післямові розповіла про те, як одна не надто освічена
кечуанська дівчина, прочитавши роман Аргедаса, легко тлумачила
найзагадковіші фрагменти тексту [111, с. 268].
Основна дія відбувається в портовому місті Чімботе, але перемежована уривками зі щоденників, які відбивають душевний стан
письменника. До всього долучається ще й відчуття Аргедасом свого творчого безсилля в описі світу узбережжя. Характерно, що прозаїк, який досі не був схильний робити міфічний первень сюжетоформівною силою, тепер опиняється в річищі давно вже зміцнілого
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в латиноамериканській літературі магічного реалізму. Ніби задля
того, щоб допомогти письменникові, наприкінці першого уведеного в текст щоденника з’являється пара міфологічних Лисів, які
коментують стан душі автора й збираються стежити за оповіддю.
Поступово читач усвідомлює, що це саме Лиси ведуть оповідь, використовуючи автора як медіатора: вони втручаються й до власне
фабульної частини роману, підпорядковуючи персонажів своїй волі. З’ясовується також і те, що Лиси оповідають і впливають на героїв за допомогою танцю, котрий є ритуальним засобом передавання інформації в архаїчних культурах.
Одного разу під час бесіди Лисів іспанський текст раптово переривається, і кінець фрагмента Аргедас дописує на кечуа (з перекладом на іспанську в дужках). Письменник і раніше відзначав, що
чимало образів йому важко втілювати по-іспанському. Очевидно,
тепер, коли автор із цілої низки причин перебував у стані, близькому до шокового, зактуалізувалися глибинні пласти кечуанської
культурної та мовної свідомості. У підсумку ж виявляється, що Лиси – персонажі прастарої, ще доінкської міфології – оповідають такий же стародавній міф, який дає ключ до розуміння подій, зокрема пояснює те, чому так багато з них відбувається в будинку розпусти. А коли в оповіді з’являється герой карнавального штибу,
проникливий блазень самбо Монкада, стає зрозуміло, що оповідь
підпорядковано тут, за словами М. Лінгарда, дії “символічних механізмів андійської селянської культури” [303, с. 17-18].
Здається, що Аргедас знайшов засіб не лише протистояти, але й
перемагати згубні чужі впливи. Наприклад, янкі Максвел, захоплений кечуанською музикою, назавжди залишається в Перу. Але письменник уже не має душевних сил подолати страшне відчуття лиха й хаосу: “Я не переживу книги. Моя зброя і моя наснага митця,
викладача, дослідника і пропагандиста занепали, майже змізернівши, їх стає лише на пасивне й безсиле споглядання… Я не витримаю такої долі. Або учасник ‹…›, або ніщо” [109, с. 290]. Позбавлений зовнішнього автобіографізму в фабулі, останній роман, однак,
завершує внутрішню автобіографію письменника. Фінальна глава
містить у собі фізичну смерть самого Аргедаса. Так і сталося: книжка лишилася незавершеною, а крапку було поставлено пострілом,
заповідженим у тексті.
Аргедас спричинився до крутозламу в перуанській літературі,
надавши їй нового культурологічного імпульсу. Зробивши кечуанську культуру точкою відліку, він охопив загальноперунську проблематику, чого ніхто не сподівався від письменника-індіхеніста,
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і взагалі його творчість спростувала думку Мар’ятегі про те що, індіхеністська література не в змозі достеменно змалювати індіанця:
деякі твори Аргедаса можуть уважатися зразками кечуанської іспаномовної літератури (прозу на кечуа він майже не писав, а про
його кечуамовну поезію доцільно буде сказати далі). Його власний
життєвий досвід та долі багатьох персонажів становлять найяскравіший приклад інверсії транскультурації. Аргедас подав і перший приклад магічного реалізму в літературі Перу. Далеко не всі
теми й образи Аргедаса було поціновано й збагнено одразу, хоча
його творчість завжди викликала повагу та переважно позитивні
відгуки. Справжнє усвідомлення значення його творчого та життєвого досвіду прийшло пізніше, останній роман здобув ширший
розголос допіру у 80-і рр.
За стилем художнього мислення до Х. М. Аргедаса був близький
мало публікований Елеодоро Варгас Вікуня (1924–1997). Його маленька збірка оповідань «Тайта Крісто» (1960) – одне з найяскравіших явищ перуанської прози. Твори Варгаса Вікуні звучать камерніше, ніж Аргедасові, йому не притаманні епічність і розмах, проте
стиль письменника позначений тим же поєднанням символіки та
поезії, тяжінням до зображення межового психологічного стану.
Герої діють у реальних ситуаціях, але час здається нерухомим, замкненим (“час – це лише нерухомий камінь”, – каже письменник
в одному зі своїх віршів [цит. за: 479, с. 1058]), трагічні події відбуваються постійно, але містико-поетичний стан душі персонажів цей
трагізм ніби розчиняє, протиставляючи йому одвічний стоїцизм
індіанця. Народна ментальність – це основа сили особистості та
колективу, як і в Аргедаса. Під цим оглядом вельми промовистим є
оповідання «Тата Майо» (у пер. з кечуа – батько-ріка), де герой, що
переживає інтимні проблеми, своїм психологічним опертям відчуває
ріку та незмінність її плину як символ сталості. Річка повертає йому
не лише спогади про минувшину, але й втрачені, здавалося б, назавжди взаємні почуття [515, с. 59-68]. Згідно з цією логікою, подібною до Аргедасової, можна немовби двічі увійти в одну й ту саму ріку.
Водночас, в оповіданнях Варгаса Вікуні постійно присутні тема
смерті та характерне для С. Вальєхо й М. Адана екзистенційне відчуття покинутості й абсурдності людського буття. Спонтанністю
та невимушеністю екзистенціалізм Варгаса Вікуні ближчий до
Вальєхо, що дозволяє вважати його радше характерною рисою кечуанського (або – ширше – андійського) народного мислення, аніж
наслідком свідомого вивчення європейської філософії.
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У більшості оповідань письменника відчутний неіспанський
синтаксис мови як персонажів, так і оповідача. Складається враження, ніби тексти написано людиною, яка знає іспанську мову добре,
але не як рідну. Це надає їм особливого поетичного забарвлення, хоча
соціолінгвістичної точності зрілого Аргедаса у Варгаса Вікуні немає.
Гірська частина країни стала вихідною точкою для художніх пошуків Карлоса Едуардо Савалети (1928). Перекладач Фолкнера на
іспанську, викладач літератури США в університеті, К. Савалета
широко запроваджував нові прийоми письма й поєднав у творчості
міську та сільську тематику. Його стилю притаманні внутрішні монологи, постійний контрапункт минулого та теперішнього, об’єктивного та суб’єктивного. У відтворенні подій важливий не стільки
реальний факт, скільки душевний стан героя, сприйняття якого
часто згущує трагізм діяного або робить реальність хисткою, відчутою мовби в напівсні. У повісті «Родина Íнґар» (1955) протистояння заможної сім’ї решті мешканців селища, земельні та майнові
суперечки, незгоди всередині самої родини стають зрозумілими
лише наприкінці твору, тож читачеві доводиться самотужки розбиратися в безугавному монолозі головного героя – підлітка, що не
лише глибоко переймається драматизмом конфлікту, але й бере
в ньому активну участь. Автор навмисно не допомагає читачеві,
натомість нагнітає атмосферу насильства, досягаючи неабиякого
ефекту. Коли ж читачеві сяк-так вдається зібрати докупи всі лінії
оповіді, обривається головна нитка – гине протагоніст-оповідач [534].
Дія більшості творів Савалети відбувається в С’єррі. Змальовуючи індіанців, метисів, білих, письменник не надає переваги жодному з етнічних елементів і не акцентує етнокультурних проблем –
він намагається осягнути різнорідний стиль гірського життя, який
сприймається ним як вочевидь інакший, ніж на узбережжі.
З особливою виразністю такий підхід означився в оповіданні
«Битва» (La batalla, з однойменної збірки 1954 р.), яке має певні паралелі в Аргедасовому романі «Свято Яввар». Юнак зі столиці потрапляє глядачем на свято в гірському селищі, під час якого учасники за традицією уряджають жорстоку й небезпечну гру “кондоррачі”: переможцем у ній стає той, хто на скаку зуміє завдати найбільше влучних ударів по усадженому на поперечині кондору. Автор
не дає змоги читачеві розібратися в позитивному чи негативному
ставленні героя до звичаю, але передає відчуття докорінної відмінності оточення й протагоніста, чужорідного в цьому середовищі.
Характерно, що основні учасники гри – не індіанці, а білі та метиси; натомість індіанці, хоча й присутні, та лише спостерігають за
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змаганням, вони – глядачі, що їх позиція не ясна, а можливо, й байдужа. Це тягне за собою не одне питання-алюзію етнокультурологічного плану, надто ж коли врахувати, що у властиво кечуанському варіанті змагання кондора (символ індіанців) прив’язують на
спину бикові (символ європейців), а глядачі чекають на вислід боротьби. К. Савалета не дає ясних відповідей. Йому важливіше змусити читача відчути дух С’єрри з її величним краєвидом, з нестримністю характерів її мешканців, з присмаком жорстокості,
з напруженістю й безпосередністю стосунків [536, с. 73-82].
Часом Савалета звертається й до власне індіхеністської тематики.
В оповіданні «Iндіанcька помста» протагоніст помстився аптекареві,
винному в смерті його сина, зіткавши йому негарне пончо, за що
був побитий. Оповідачеві доводиться розбиратися у двох варіантах
події: у викладенні реальних фактів та в їх баченні білим хлопчиком, що вигадав із симпатії до індіанця перемогу останнього [537,
c. 21-32]. Цікаво відтворено народне сприйняття подій в оповіданні
«Христос Вільєнас», де реальні факти контамінуються з біблійною
історією, змінюючи її у свідомості мешканців містечка [536, с. 83-94].
Захоплення Савалети формальним боком іноді негативно позначається на глибині тексту. Стиль його подекуди холодний, прийоми повторюються (збірки «Многолике кохання» – 1966, «Густий
туман» – 1970). У романі «Учні» (1973), події якого відбуваються
в 30–40-і рр., письменник зробив спробу через долю головного героя поєднати життя в горах та на узбережжі: Едгардо провів дитинство в С’єррі, коледж закінчив на Кості, а далі він – студент у самій Лімі. Гірське життя постійно зринає і в спогадах, і в новинах від
знайомих, і в поїздці до місць дитинства, яку Едгардо здійснить
разом зі своїми приятелями. Паралельно розповідається про життя
студентства, про соціальні заворушення, про інтимне життя протагоніста. Однак не можна сказати, що Савалеті вдалося, як Аргедасові, створити всеохопне полотно. Особисте життя героїв не вписується органічно в проблеми країни. Із середини роману автор змінює
композиційну манеру, й оповідь стає лінеарною, хоча нашарування
часових планів у першій половині було художньо доцільним [533].
У 1982 р. вийшов цілісніший роман Савалети «Невиразні портрети». Книжка подає широкий спектр проблем: стосунки між цивільними та військовими, Коста та С’єрра, бідність та кар’єризм,
проблеми міграції та еміграції, бунтарство та підлеглість чинному
порядкові. Автор робить акцент на несправжності життя всієї країни, і ця провідна тема зосереджена в складних узаєминах кузенів
Тоньо та Ісмаеля. Сутність проблеми роздвоєності, дволикості (на
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рівні інтимних стосунків зокрема), поданої через образ Тоньо, полягає в тому, що про жодне з його облич не можна сказати, оманливе воно чи справжнє, бо істинний Тоньо – це й є обидві його іпостасі. Роздвоєність має свій корінь в обмеженнях, викривленнях,
фальсифікаціях, породжених усім стилем суспільного життя. Такими самими є в романі й інші герої. Подібно до багатьох письменників сучасної Перу, К. Савалета подає в такий спосіб ідею двоїстості, несправжності національного буття [535].
Першим письменником, який зробив наскрізною темою творчості життя Ліми й середнього класу, був Себаст’ян Саласар Бонді
(1924–1965). На першій зустрічі перуанських прозаїків у 1964 р.
в Арекіпі він казав:
Несправжнім життям живуть ті, кого історія, соціальна дійсність
та економіка тягнуть донизу, а мрії підносять угору. Ці люди перебувають у проміжному становищі, коли перша-ліпша необачність може потягти їх у страхітливу безодню – до пролетаріату,
а будь-яка зрада – миттєво підняти до оманливого процвітання
буржуазії” [228, c. 63].

Наведений вислів дає досить повне уявлення про тему першої
збірки оповідань «Утоплені та врятовані» (Náufragos y sobrevivientes, 1954). Усі її персонажі тою чи іншою мірою потерпають від нездійснених прагнень і несправджених сподівань. Проте книжка ще є
художньо недосконалою. Серед найкращих оповідань – «Повернутися
в минуле» (Volver al pasado), в якому сповнена ностальгії дівчина мріє
відвідати будинок, де мешкала в дитинстві, але виявляє, що з нього зроблено будинок розпусти [444, с. 15-21]. Несправжність, хисткість “дому” стане дещо пізніше характерним мотивом перуанської
літератури, зокрема в творчості М. Варгаса Льйоси та в поезії 70-х рр.
У збірці «Паризькі бідолахи» (Pobre gente de París, 1958) С. Саласар Бонді вперше втілив тему розчарування культурною Меккою
латиноамериканців – Парижем; згодом її підхоплять Х. Р. Рібейро та
А. Брайс Еченіке. Таким чином, ще в 50-х рр. письменник зумів визначити драматизм перуанського буття та психології перуанця: не
лише несталість національного існування, а й неможливість духовного вкорінення поза межами країни. Найяскравішим утіленням
роздумів прозаїка про перуанську столицю став нарис «Жахлива
Ліма» (Lima la horrible, 1964), де безрух, фальш, лицемірство столичного життя віддзеркалюють спосіб існування цілої країни [445].
Саласар Бонді рано пішов з життя. Його роман «Підхорунжий
Арсе, поручник Арсе, капітан Арсе…», виданий 1969 року, лишився
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незавершеним. Та попри це, книжка стала безсумнівним творчим
успіхом письменника. Головний герой роману Ніканор Арсе, начальник поліційного постерунку у віддаленому гірському селищі,
відчуває, що чин капітана у провінції – це межа його кар’єри за
тодішніх обставин. Сподіваючись одержати вищий пост, Арсе приєднується до заколоту. Однак заколот провалюється, і, всупереч
сподіванням, саме Ніканора, найнепомітнішого учасника, диктатор
наказує розстріляти. Такий фінал сприймається як помста долі,
покарання за дріб’язковість прагнень на тлі трагічного життя країни.
Авторові вдалося майстерно використати прийом переплетення
часових планів, поєднати внутрішній монолог головного героя у стані марення й оповідь від третьої особи; шляхом порівняння поведінки ув’язнених у сусідніх камерах Арсе й полковника Мендйоли
оповідь прямує від теперішнього часу до подій, раніших від ув’язнення, з якого розпочато роман [443].
Саласар Бонді був також гострим журналістом, автором декількох
поетичних збірок та п’єс. Його драматургійним творам, як і оповіданням, притаманне поєднання соціального критицизму та ліризму.
В одноактовій п’єсі «Лозоходець» (El rabdomante, 1965) нагальні проблеми повсякдення осмислено на символіко-алегоричному рівні з використанням прийомів “театру абсурду”. Пошук води в спраглому селищі на узбережжі обертається роздумом про взаємoзв’язок свободи
та насильства, про необхідність та водночас марність діянь активної
особистості. Гілка лозоходця у формі латинської букви V, як пише
В. Лухтінґ, стає символом як перемоги, так і насильства (іспанською
обидва слова починаються з цієї букви: victoria, violencia) [315, с. 447].
Розкриття проблем середнього класу й низів перуанського суспільства зумів поглибити й відтворити художньо досконалою мовою Хульйо Рамон Рібейро (1929–1994), який увійшов у літературу
майже водночас із Саласаром Бонді. Але майстерність Х. Р. Рібейро
дозволила йому стати одним із декількох міжнародно визнаних перуанських письменників. Рібейро публікувався з 1951 р., почавши
з наслідування Х. Л. Борхеса та Ф. Кафки. У 1952 р. він переміг на літературному конкурсі в Іспанії. Слави письменник зажив збіркою
«Безпері круки» (Los gallinazos sin plumas, 1955), а згодом став одним з небагатьох перуанських літераторів, здатних забезпечити
себе гонорарами, й жив переважно за кордоном. Окрім згаданої
книжки, слід відзначити також його «Принагідні оповідання» (1958),
«Пляшки й люди» (1964), «Тільки для курців» (1987).
Оповіданням Рібейро притаманна рідкісна властивість – здатність зацікавити як елітарного, так і пересічного читача. Першу
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збірку було розпродано повністю, зокрема на фабриках та в робітничих кварталах. Уведене до багатьох антологій однойменне оповідання «Безпері круки» віддзеркалює багато рис його стилю: ліризм і драматизм ситуацій, демократичні симпатії та вміння побачити зло, притаманне людській природі, в представниках будьякого класу. Двоє братів-хлопчаків, примушених деспотом-дідом
збирати покидьки для відгодівлі на продаж борова, викликають
співчуття, але автор зненацька руйнує читачеві симпатії: дід падає
до ями з голодним кабаном, і той починає пожирати його, а діти тікають, навіть не думаючи закликати на поміч [59, с. 23-33]. Трагедією обертається й погоня за міражем у оповіданні «Молодість – на
тому березі», де немолодий учений, загалом відносно забезпечена
людина, приїхавши на конференцію до Парижа, гине від рук злочинців унаслідок власної ж таки спроби здійснити ілюзорну мрію
молодості – роман із француженкою. Показово, що протагоніст має
кечуанське прізвище Уамáн (“сокіл”) [58, с. 2-16].
Проте такі жорстокі ситуації не часто трапляються у Рібейро.
Більшість його героїв – життєві невдахи, але змальовано їх не прямими жертвами соціальної нерівності, а заручниками власної
інертності, невміння вийти за рамки обмеженого внутрішнього
світу, нездатності відрізнити ілюзію від реальності. Чи вже абсурдними, а чи обґрунтованими є претензії персонажів, та для їх реалізації потрібні воля й особистісна незалежність, яких бракує у вирішальний момент. Письменник коли з жалем, а коли з посмішкою
констатує, що ілюзії також становлять частку дійсності. Істина
неминучо містить у собі необхідну для свого розуміння неістину,
і в такий спосіб, пізнаючи світ помилок та оман персонажів, читач
пізнає справжню Перу, істинність якої – у несправжності існування.
Рібейро описує занепад столичного креольського суспільства,
але дуже зрідка аналізує риси світу, що приходить на зміну, як це
робить М. Варгас Льйоса. В. Лухтінґ зауважує: “У творчості Рібейро
немає й не може бути міфів. Цей світ чахне та розпадається, і в ньому лишилося місце тільки для спогадів, та спогади, на відміну від
міфів, нічого не пояснюють” [315, с. 377].
Певно, що така настроєність художнього мислення Рібейро визначила його стиль. Хоча письменник і не уникає нових прийомів,
зокрема майстерно використовуючи внутрішній монолог, його
техніка все-таки ближча до стилю видатних майстрів психологічної прози ХІХ ст., особливо Мопассана та Флобера, захоплення якими Рібейро й не приховує. Його жартома називали найкращим перуанським письменником ХІХ ст.
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Тематична спрямованість на змалювання життя креольського
суспільства Кости не позбавляє оповідання Рібейро матричних мотивів, властивих перуанській літературі як такій, що увібрала в себе світоглядну символіку індіанського субстрату. В оповіданні «Під
кручею» герой з низів, утративши свою “незаконно” збудовану хатину (а втрата дому, згадаймо, – константа перуанської літератури
ХХ ст.), вирушає в непевне майбуття, супроводжуваний собаками:
“То була остання ніч, яку я прожив у своїй хаті. Вийшов ще й не зазоріло: не хотів бачити, як нищитимуть мою оселю. Нав’ючив на
себе все, що міг, і в супроводі своїх собак рушив у бік Мірафлореса
46” [59, с. 15]. Торкнувся письменник і мовної проблеми в оповіданні «Вмирущі» (Los moribundos), тлом якого є війна 1941 р. між Перу
та Еквадором: у повітці на перуанському боці перебувають двоє
поранених – перуанець та еквадорець; агонійне белькотіння перуанця геть незрозуміле, він марить на кечуа, і тоді саме еквадорець
пояснює, про що говорить умирущий, додаючи просту, але геть
трагічну в цих обставинах фразу: “Ми з ним говоримо одною
мовою” [411, с. 125].
Популярність Рібейро-новеліста несправедливо затьмарила його вагомість як романіста. Три його романи – неординарне явище
латиноамериканської прози. «Хроніка Сан Ґабрієля» (1960) уперше
в перуанській літературі зображує занепад заможної верстви у С’єррі.
Поміщицька родина в Рібейро – це вже не носії сваволі, як в Алегрії
чи Аргедаса, а люди, що поступово втрачають внутрішній стрижень: вони ще силкуються зберегти колишню пишноту, але приречені на занепад. У горах з’являються підприємливі чужинці, щось
недобре криється і в поведінці індіанців… Рібейро, хоча глибоко й
не знає С’єрри, ніби передчуває події буремних 60-х рр. Враження
від прив’ядання поміщицького гнізда письменник посилює, так би
мовити, стилістичним обманом читача: для оповіді характерні напружений психологізм, нагнітання загадкових обставин – химерна
й вибухова Летісія, в яку чи то закохується, чи то ні – бо й сам не
знає – юний герой Луїс; дивакуватий, не від світу сього дядько Хасінто; записки незрозумілого змісту; підозрілий, начебто випадковий постріл, що мало не влучив в одного з персонажів, – подеколи
здається, ніби роман перетворюється на детектив, але наприкінці
всі позірні таємниці зникають, ас’єнду продають, тимчасово замешкалий у ній головний герой від’їжджає, і зостається лише відчуття смутку та спустошеності [410].
46

Мірафлорес – аристократичний район Ліми.
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Вершиною творчості Х. Р. Рібейро став роман «Недільні генії»
(1965). Бездоганна під стилістичним оглядом книжка не була вчасно помічена через фатальний збіг обставин – у 1965 р. вона вийшла з видавничими спотвореннями тексту, у 1969 р. була видана мізерним накладом, а 1973 року вже було запізно, аби вважати її
принципово новаторською через дедалі інтенсивніший розвиток
літератури латиноамериканського “буму”.
Роман певною мірою синтезує магістральні для прозаїка теми
невідповідності між ілюзією та реальністю, розпаду традиційного
столичного середнього класу. Проте доля Лудо Тотема, нащадка
колись відомого аристократичного роду, у цій книзі підноситься
до символу всього перуанського національного буття, а не самого
середньо-вищого прошарку. Життєвий шлях героя позначений раз
у раз повторюваними поразками, він живе у стані перманентного
краху, і не сутужні матеріальні обставини спричиняються до того.
Автор наголошує на неспроможності Лудо перемогти бодай у чомусь: він не годен навіть на порок, коли замислює оргію з приятелями і все зводиться нанівець, а герой опиняється в ідіотично
смішному становищі. Провали повторюються навіть тоді, коли
Лудо вдаються якісь учинки: маленького подвигу, що він здійснив
заради коханої, запливши далеко в море й ледве повернувшись назад, ніхто на березі – й дівчина так само – не помітив.
Але аморфність долі головного героя – лише вираз аморфності
світу навколо. Через сприйняття Лудо людського натовпу автор
акцентує невиразність, розмитість зовнішнього вигляду людей, що
є продуктом суміші рас: “Раса, яка не віднайшла ще своїх рис,
метисація в дрейфі” [412, с. 114]. Тут носи не відповідають губам,
шевелюри – черепам. Лудо й сам фізіономічно безладний, хоч і є
чистим білим. Усе зможе набути належної форми допіру через чотири-п’ять поколінь. Хіба що індіанець, зазначає автор, має виразну сутність, але він, на превеликий жаль, прагне приховати себе
під невідповідними йому оболонками то чóло, то білого, то самбо.
Це враження посилюється описом кургану доколумбової епохи, що
ховає невідомі сліди давнини, та який оточують сучасні будівлі, де
мешкає “чужоземний люд не лише без зв’язку з минулим, а навпаки, ворожий йому” [412, с. 140]. І все таки, той курган – явище мало
не геологічного штибу в панорамі міста – не дозволяє про себе забути. Укотре вже у перуанській літературі твір, зовсім не пов’язаний з індіанською тематикою, художньо переконливо стверджує
несправжність світу узбережжя.
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Однак Лудо – це герой, здатний викликати симпатію: він тямуща, спостережлива й непогана, загалом, людина; авторові хочеться
дати йому якийсь шанс. Критика не звернула увагу на те, що наприкінці роману Лудо все-таки робить вагомий крок, застреливши
пройдисвіта-шантажиста. Щоправда, роман на цьому завершується, залишаючи читача й персонажа перед невизначеним майбутнім.
У 1966 році в Парижі Рібейро написав роман «Зміна варти»
(Cambio de guardia, опублікований 1976 р.), що відобразив часи
диктатури генерала М. Одрíї. Певно, антимілітаристська спрямованість книжки стала на заваді її виданню навіть при лівонаціоналістичному режимі Х. Веласко Альварадо. Рібейро з гіркою іронією,
іноді з фарсово-абсурдистськими нотками, розповідає про дрібні
обставини, про дріб’язкові інтриги, які, проте, можуть впливати на
політичні процеси та незбагненним чином зв’язувати в один вузол
долі людей, далеких одне від одного як у просторовому, так і в соціальному сенсі. Успіхом тішилися також п’єси Рібейро «Життя та
страждання Сант’яго-птахаря» (1959), «Атуспар’я» (1980). У 1987 р.
вийшла збірка нотаток та афоризмів «Проза поза батьківщиною».
Відчуття несправжності Ліми виникає й у Луїса Лоáйси (1934) – автора роману «Зміїна шкіра» (1964), матеріалом для якого також служить життя студентства, вихідців із середніх верств під час диктатури Одрії. Ліма у Лоайси – безвольне місто, де невиразні обличчя нічого не кажуть, де справжня драма – відсутність самої драми, активна
дія тут даремна, тому що межі між геройством і дезертирством розмиті. Щоби підкреслити несправжність цього світу, автор позбавляє
більш-менш позитивних героїв зв’язку з батьками, і суспільство втрачає, таким чином, історичний вимір, наголошує В. Лухтінґ [315, с. 218].
Тим часом негативні персонажі, навпаки, пов’язані з історичною традицією. Л. Лоайса, художник з великим почуттям міри, не ускладнює
книжку композиційно та лексично, але для адекватного втілення задуму вдається до раніше майже не використовуваних прийомів. Він
практично не дає портретних характеристик, змальовуючи стан героїв через довколишні предмети, через дії та через мову. “Речовість”
художнього простору книжки тяжіє над індивідуальностями [309].
Інакшу Ліму, місто простолюду та декласованих елементів, відтворює Енріке Кóнґрайнс Мартíн (1932–2009). Перед тим як Конґрайнс звернувся до художньої творчості, йому довелося бути продавцем-крамоношею, винахідником та виробником мийних засобів,
видавцем. Не маючи ніякої літературної підготовки, він не соромився обсідати письменників із питаннями про літературну техніку,
про те, які книжки варто читати тощо. Активна присутність Кон— 119 —

ґрайнса в літературі була нетривалою. Перша збірка оповідань «Ліма, година нуль» (1954), хоча й відкрила світ столичних бідарів, була слабкою в художньому плані. Натомість більшість перуанських
критиків та літераторів високо поцінували роман «Не одна, а багато смертей» (1957), признавши йому неабияку художню вартість.
У книзі постає гнітючий світ пустирищ і звалищ, куди підлітки
приводять спійманих на вулицях божевільних, аби продати їх як
посудомийників підприємцеві-нелегалу. Однак, попри разючу картину жорстокого світу окраїн, у романі переважає інша інтенція.
Головна героїня роману, дівчина-підліток Маруха пойнята непоборним бажанням активної дії, яке автор виводить із самого жіночого єства героїні. Маруха прагне передати свою енергію, свій вогонь (автор вдало грає цим образом, зіставляючи його то з палючим сонцем, то з пекучим вогнем спалюваних звалищ) чоловікові,
спроможному розпочати потужний рух крізь життєві перепони.
Усвідомлюючи, що ніхто зі знайомих не в стані сприйняти її енергію, Маруха силою характеру, точним психологічним розрахунком
підкоряє ватагу своїй волі, уникає зґвалтування знавіснілими
молодиками й установлює своє лідерство. Така боротьба, життя на
грані приносять дівчині відчуття повноти існування. Та коли зграя
і навіть ідеалізований героїнею впродовж усього роману негр
Мануель, що наприкінці повертається з ув’язнення, поженуться за
легкою здобиччю, Маруха полишає гурт, несучи свій внутрішній
вогонь і готовність діяти самостійно. Образ Марухи – це оригінальна парабола Червоної Шапочки: юначка постійно з’являється в червоному капелюшку, зокрема одягає його після перемоги над величезним псом. Утім, перуанська героїня змушена перемагати сама,
бо від “мисливців” годі сподіватися допомоги [187].
Цей твір уперше явив своєрідний перуанський варіант жіночого
“мачізму”: саме жінка, що нехарактерно для традиційного перуанського мислення, виявляється сильнішою. Ствердження сили жіночого характеру повторюється в Конґрайнса і в оповіданні «Неділя
у рогожаній клітці» (Domingo en jaula de esteras). Героїні Конґрайнса
вписуються в лінію “жіночого мачізму”, започатковану венесуельцем Р. Ґальєгосом, але розробка цього мотиву тут цілком оригінальна.
Світ столичної молоді із середнього прошарку, яка живе на грані злочинства, відбито в творчості Освальдо Рейносо (1931). У збірці «Невинні душі» (1961, друге видання мало назву «Ліма в ритмі
року») зображено учнівську молодь, що не знаходить розуміння
ані у викладачів, незрідка й самих духовно бідних, ані в сім’ї, яка
перебуває в стані розпаду, відтак шукає розваг у бешкеті. Оповідь
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ведеться динамічно, але автор не відчуває міри у вживанні жаргону, і книжка загалом має досить скандальний характер.
У ще критичнішій ситуації опиняються молоді герої роману
Луїса Уртеáги Кабрери (1940) «Діти порядку», написаного в 1969 р.
(виданий у 1973 р.). У ньому відчутні паралелі до роману «Місто і
пси» М. Варгаса Льйоси. Книжка розповідає про бунт у в’язниці для
неповнолітніх злочинців та його жорстоке придушення. Під художнім оглядом оповідь має деякі хиби. Автор поєднує розповідь від
третьої особи та розлогі монологи. У третій особі описуються переважно персонажі, наділені владою, але ці викривальні фрагменти
часто є тенденційними та банальними, адже герої часто-густо збиваються на мову телесеріалів. Натомість у монологах вдало описано драматичне становище в’язнів не лише в тюрмі, а й поза її стінами. При цьому в мові деяких персонажів яскраво відтворено їхню
приналежність до кечуанського світу. Оригінальним виглядає й фінал, де поновлення порядку й покарання бунтівників передано
байдужою мовою медичного висновку [490].
Особливого звучання молодіжна тема набула після загибелі на
початку 1960-х рр. трьох молодих поетів-партизанів, найвідомішим з яких був Х. Ерауд (про якого нижче). У цьому ракурсі й належить поціновувати появу в 1968 р. роману «Справжні ігри» Едмундо
де лос Рíоса (1945). Автор з дивовижною легкістю використовує
новітню оповідну техніку, яка в нього не є самоціллю, а відповідає
ідейно-художньому задумові. Якщо розташувати події в лінійній
послідовності, то постане історія формування молодої людини від
дитячих літ, школи й університету до вступу в партизанський загін
та смерті від хвороби в тюрмі. Але автор, використовуючи композиційні прийоми, відомі з роману «Смерть Артемйо Круса» мексиканця К. Фуентеса, створює циклічну оповідь, у якій про більшу
частину фактів читач дізнається з передсмертного марення Енріке
в камері. Марення, однак, може перериватися, наприклад, стрибком пацюка на тіло хворого, – і тоді читач повертається в похмурий світ тюремної камери, аби згодом знову перенестися в минуле.
Завдяки образові пацюка, що з’являється як на початку, так і наприкінці книжки, досягається не лише композиційна завершеність
тексту, але й у дещо несподіваний спосіб трагедія особистості набуває всесвітнього засягу. Якщо на перших сторінках ми читаємо:
“…пацюки позирають на мене своїми крихітними пацючими очицями та розбігаються на північ, на південь, на схід, на захід… [письмівка моя. – І.О.]”, то за кілька сторінок до кінця в протагоніста-оповідача
зринає думка: “За ідеальних умов від пари пацюків за три роки може
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зродитися 380 мільйонів приплоду, пацюки піднімуться в гори й
вип’ють усю воду з рік та морів, і пацюки розчавлять людей” [413,
с. 13, 330]. І насамкінець, коли герой помирає, щур угризається йому в рота, чим автор символічно позначає неможливість подальшої
оповіді – мови. Незважаючи на експліцитність політичних ідей
(а герой, як і Х. Ерауд, побував на Кубі, звідки повернувся з наміром
розпочати збройну бротьбу), у книзі на належному психологічному рівні відтворено й особисті переживання героя, в чиєму характері соціальні поривання поєднуються з екзистенційною печаллю.
Найславетнішим перуанським письменником другої половини
ХХ ст. та наймолодшим представником латиноамериканського “нового роману” став Марйо Варгас Льйоса (1936). Варгасу Льйосі вдалося багато в чому синтезувати основні риси творчості свого покоління. Письменник прагнув створювати романи, які, долаючи регіоналістські та тематичні рамки, відбивали б сутність, духовний
стан сучасної Перу. Проте етнокультурний та географічний чинники даються взнаки і в його творах. Події його книжок, написаних на
перуанському матеріалі, розгортаються, як правило, на півночі Перу, почасти в Сельві (сам письменник вважав ці регіони найважливішими для країни), а також у Лімі; натомість С’єрра довший час
була присутня в його творах лише окремими персонажами. Гірську
частину письменник знав гірше, сприймав трохи упереджено і,
хоча високо поціновував майстерність Х. М. Аргедаса, до недавнього
часу закидав йому архаїку та утопізм мислення [508], за що й сам і
досі наражається на критику багатьох перуанських інтелектуалів і
зарубіжних латиноамериканістів. Ця риса Варгаса Льйоси парадоксально підтверджує його ж думку про розчленованість національного існування, що є в його творчості наріжним каменем бачення
перуанських проблем. Зрештою, майстер акцентує не етнокультурний чинник, як Х. М. Аргедас, а моральний, подібно до Х. Р. Рібейро.
Можна сказати, що це відповідає розумінню художником самої
природи літератури, яка, на його думку, народжується з “падла” –
продукту розпаду суспільної системи та особистості, а письменник
у такий спосіб уподібнюється до стерв’ятника [512, с. 106]. Саме
з розпаду, як каже критик і письменник Х. Ортега, Варгас Льйоса і
створює свій художній світ [370, с. 25].
Таким був уже його перший роман «Місто і пси» (1962), що ви́кликав скандал у суспільстві, а до письменника-початківця притягнув континентальну увагу. Після виходу книжки тисячу примірників
було спалено в стінах військового коледжу «Леонсйо Прадо», який
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колись закінчив сам автор, а один із генералів заявив, що письменника підкуплено еквадорськими спецслужбами (з цією країною Перу
мала прикордонні конфлікти) задля дискредитації перуанської армії
[529, с. 13]. Роман розповів про фізичне насильство й калічення душ
у військовому навчальному закладі для підлітків, водночас трансполюючи оповідь на соціальну й духову ситуацію в усій країні [509].
Оцінюючи цю книжку з перспективи подальшого творчого шляху,
належить відзначити її показовість для світогляду й художнього
почерку Варгаса Льйоси: нещадний аналіз вад людського єства,
зумовлених аморальністю суспільства, приголомшлива відвертість
у показі читачеві порочності й жорстокості, ускладненість композиції,
за якої зміщення часових планів та поліфонія вимагають певного
інтелектуального зусилля для реконструкції зумисно розчленованої фабули. Така техніка, попри те, що письменник не використовував прийомів магічного реалізму, створює ілюзію зсуву реальності, відіграючи, за словами Ю. Покальчука, “роль ірреального елемента, каталізатора, який змінює все сприйняття твору” [53, с. 213].
Наступний роман «Зелений дім» (1966), незважаючи на локальну прив’язаність його подій (місто П’юра на півночі Перу та Сельва), набув континентального звучання завдяки проникливому відчуттю та вдалому втіленню в тексті визначальних для латиноамериканської літератури культурологічних ідей та художніх мотивів
на місцевому матеріалі. Сама назва мала знаковий характер, зважаючи на очевидну пов’язаність із характеристичним зеленим кольором, який у латиноамериканській літературі стійко асоціюється
з автохтонним первнем [див. 35, с. 163-165, 297]. А для перуанської літератури дуже важливим стало винесення в заголовок непересічного твору топосу “дім” (вдруге після книжки Мартіна Адана), що каталізувало подальше осмислення цього мотиву, оприявнюваного досі з різною інтенсивністю в М. Адана, С. Вальєхо,
С. Алегрії, С. Саласара Бонді.
Серед багатьох сюжетних ліній цього композиційно складного
роману є дві, що найбільшою мірою пояснюють назву книжки: це
життєвий шлях індіанської дівчини Боніфації, яка спочатку потрапила до місіонерської школи в Сельві, а пізніше перетворилася на
повію під прізвиськом Дикунка в місті П’юрі, та історія виникнення
в тому ж таки місті першого борделю й доля його господаря дона
Ансельмо. Тропічні ліси, де відбувається дія значної частини роману, очі Боніфації, колір будинку розпусти, який йому обрав хазяїн,
колір арфи, на якій він майстерно грав, поєднують латиноамериканську та іспанську (для іспанської культури характерні соро— 123 —

міцькі конотації зеленого) символіку цього кольору. Бордель, знаний у місті як «Зелений дім», є також і домівкою його власника, ба
більше – притулком для його дивного романтичного кохання до
колись врятованої ним сліпої дівчини. Це також центр, навколо
якого обертається життя багатьох персонажів, де вони збираються
для спілкування й незле почуваються. У такий спосіб п’юранський
«Зелений дім» розростається до символу життя цілого суспільства.
А якщо врахувати, що колір для свого закладу й арфи, грою на якій
він сам незрідка розважає відвідувачів, дон Ансельмо обрав під
впливом своїх колишніх мандрів по сельві (“…сельва таки дуже
гарна. Та я вже про неї забув, лише колір пам’ятаю, тому й пофарбував арфу в зелений колір” [5, с. 419]), та звернути увагу на зелену
барву емблематичної для поняття “дім” цифри чотири 47, репрезентованої чотирма підпорами головного приміщення будинку (“…це
був просторий салон з чотирма – також зеленими – стовпами, які
підтримували дах”, [5, с. 95]), то стане очевидною підсвідома, матрична обумовленість такої символіки як для персонажів, так,
імовірно, і для самого автора.
Як бачимо, Варгас Льйоса всіляко прагне наголосити, що цей
дім п’юранського й перуанського існування – несправжній, осквернений (у наступних творах письменника бордель ще не раз ставатиме композиційним осереддям), і винні в цьому несправедливий
соціум, цивілізація, колесо якої, за словами перекладача роману на
українську та автора післямови до нього Ю. Покальчука, проходить
по долях усіх героїв, розтрощуючи вщент їхні ілюзії та найкращі
сподівання [5, с. 430]. Наступ цивілізації та руйнування моральних
підвалин автор підкреслює й самою структурою роману, хоча й
складною, але чітко продуманою. До певної міри – це роман-подорож. Як влучно зазначив видатний мексиканський прозаїк Карлос
Фуентес: “«Зелений дім» – це історія мандрівки з монастиря в бордель” [276, с. 169]. Дія розпочинається в незайманій сельві, а закінчується в будинку розпусти, на першій же сторінці згадано засіб
пересування – човен, а на останній – таксі (вони навіть одне з перших і одне з останніх слів тексту). Дуже промовистим є й наголос
на такому визначальному ідентифікаційному чиннику, як мова,
47

Цікаво, що першим словом роману «Місто і пси» є “чотири” (мова йде про кості,
кинуті для жеребкування), а основна дія розгортається навколо чотирьох кадетів. Цифра чотири має специфічно андійський культурний смисл, зокрема, назва
імперії Інків Таввантінсую перекладається як “чотири сторони світу”, але про це
буде доцільніше повести мову в наступному розділі.
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оскільки на початку оповіді Боніфація вільно спілкується рідною
мовою племені, а наприкінці більше соромиться свого походження,
ніж “професії”: “І Молодий: я дуже люблю сумну музику: а які слова
у цих піснях, дуже поетичні? Ви ж розумієте їхню мову, так? І Дикунка: ні, я не розумію мови, – вона затнулася й опустила очі, – дикунів, знаю деякі слівця, бо часто чула їх, от і запам’ятала” [5, с. 371].
Взагалі, хоч і в цьому романі Варгас Льйоса майже не торкнувся
етнокультурних проблем Перу, пов’язаних з існуванням кількамільйонного кечуамовного індіанського населення в горах, він усе ж
виявив неабияку увагу до побуту нечисельних лісових племен, часто наголошуючи, зокрема, на тому, що герої – і то не тільки індіанці, а навіть представники влади – спілкуються місцевими мовами.
Але дистанційованість (попри щире співчуття), осторонність автора щодо цього світу таки дається взнаки на соціолінгвістичному
рівні: хоч він і пояснив читачеві, що манера лісових індіанців
спльовувати під час розмови є їхнім звичаєм підкреслювати правдивість слів, але стале нагадування про це й використання слова
“гарчати” та його синонімів для створення звукового колориту індіанських мов (наприклад: “Перекладач гарчить, виє, спльовує,
і Хум гарчить, виє, спльовує, б’є себе в груди…” [5, с. 56]) дещо
деформує зичливу поставу письменника.
Протягом тривалого часу, навіть у період симпатій до лівого руху, Варгас Льйоса не знаходив морального опертя для своїх персонажів. Зло – категорія тою чи іншою мірою притаманна всім його
героям, зокрема й індіанцям Сельви в «Зеленому домі». Іманентне
зло, власне кажучи, і є героєм його творів. Письменник не знає, як
його лікувати, але ставить перед собою завдання максимально
оголити його. Нагромадження пороку в романі «Розмова в кафе
“Собор”» (1969), за словами Сари Кастро Кларен з Каліфорнійського університету, уродженої перуанки, має за мету переповнити
читача огидою [171, с. 76]. Як і Ш. Бодлер, Варгас Льйоса гранично
відверто говорить про зло, аби кожен відкрив його в собі. Усвідомлення всеосяжності зла в книжках Варгаса Льйоси зростає з дивовижною постійністю, і відчуття приреченості посилюється від того,
що порочним є не так суспільство, як сама людина, що й створює
це суспільство. Через це, очевидно, письменник і робить подієвим
центром багатьох творів – «Розмови в кафе “Собор”» зокрема – будинок розпусти, адже туди людину тягне її природа. Тому розповідь у романі про соціально-політичну ситуацію й духовну атмосферу в Перу за диктатури М. Одрії (1948–1956) та дошукування
причин перуанських бід прозаїк цілком органічно поєднує з пока— 125 —

зом пороку, розпусти, збоченства, які можуть утягти в свій вир
навіть симпатичних авторові й читачеві персонажів [504].
У 70-х рр. починається поступовий відхід Варгаса Льйоси від лівої ідеї. Ще бувши студентом університету ім. Святого Марка, відомого лівими симпатіями студентів і викладачів, він активно співпрацював з комуністами, хоча вже тоді не погоджувався з вимогою
підпорядкування літературних поглядів партійній ідеології [404,
с. 19]. Література й стала вихідною точкою розриву письменника
з Кубою та СРСР у 1971 р. після того, як на Кубі зазнав політичної
нагінки поет-дисидент Еберто Паділья. Варгас Льйоса надіслав одного листа до кубинського уряду з відмовою зробити обіцяний візит, а другого, підписаного й іншими латиноамериканськими письменниками, до Ф. Кастро з вимогою переглянути ставлення до
інтелігенції та зробити Кубу справжньою моделлю соціалізму (письменник іще вважав себе прихильником кубинської революції).
У художньому плані один із перших кроків до розвінчання ідей
колективного порятунку можна помітити в романі загалом гумористичного звучання «Панталеон та відвідувачки» (1973), де в одній з побічних сюжетних ліній заторкнуто діяльність в Амазонії
фанатичної релігійної секти, яка самий пошук Спасителя здійснює
шляхом насильства й жорстокості, спотворюючи ідею смерті на
хресті розпинанням безневинних. Позірна композиційна непов’язаність цього фабульного відгалуження з провідною темою – спробою облаштування офіційного борделю у віддаленому військовому
гарнізоні – має в контексті творчості перуанського майстра глибинну інтенцію: наголошення на Апокаліпсисі, що відбувається
в людському єстві, і через це неминучому в соціумі [514].
Апокаліпсис і вибухне в романі «Війна кінця світу» (1981), написаному на бразильському матеріалі – історії наснаженого месіанською ідеологією селянського повстання в північно-східних штатах країни наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. Саме тоді, коли герої вдадуться до спроби колективного спасіння шляхом насильницьких дій на
ґрунті фанатичної віри, настають суцільний хаос і насильство,
яким годі шукати виправдання з будь-якого боку [511]. Цей роман
засвідчив повний розрив Варгаса Льйоси з лівою ідеєю.
У 1983 р. виникла полеміка з Ґюнтером Ґрасом. Німецький письменник стверджував, що комуністична система є найпридатнішою для економічно відсталих латиноамериканських країн. Таку
поставу Варгас Льйоса заперечував тезою про шкідливість для відсталих країн того, що є шкідливим і для країн розвинутих [404,
с. 19-20]. Уже наступного року з’являється роман «Історія Майти»,
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базований на перебігу перуанської ґерильї 50-х рр., де розкривається неспроможність інтелігенції в революції та розвінчується
партизанський міф. А 1987 р. на конґресі ПЕН-клубу (М. Варгас
Льйоса певний час був його президентом) відбулася ще одна знаменна суперечка з Ґ. Ґрасом. Німецький прозаїк виступив на захист
Ґ. Ґарсії Маркеса, якого Варгас Льйоса назвав “придворним” Ф. Кастро. Перуанець не зрікся тих слів, нагадавши, що раніше в тій же
манері висловився про Х. Л. Борхеса, коли той прийняв нагороду
від А. Піночета; поза тим перуанський літератор наголошував, що
високо цінує талант обох майстрів. Варгас Льйоса вважав, що за
всієї недосконалості демократії, наявної на той час у Перу (президентство представника реформаторського крила в АПРА А. Ґарсії
Переса), це – кращий варіант, ніж диктатури Х. Веласко Альварадо,
А. Піночета, Ф. Кастро або й та, що її збиралися встановити маоїсти
із «Сендеро луміносо». Пізніше Варгас Льйоса віддасть данину жанру власне антидиктаторського роману 48, видавши у 2000 р. «Свято
Козла» – книжку про диктатуру Р. Л. Трухільйо в Домініканській
Республіці в другій третині ХХ ст. Для поглядів автора буде вельми
прикметним змалювання, так би мовити, “диктатури в принципі”,
де не мають великого значення ідеологічні орієнтації, адже Трухільйо ворогував як із Кубою, так і зі США [510].
Таким чином, письменник повністю заперечує насильство як
можливу сходинку на шляху до добра, і під цим оглядом показовою
стала поява чи не першого в його творчості головного героя, цілком вільного від коєння зла, у романі «Розповідач» (1987). Водночас це був і перший для Варгаса Льйоси персонаж, який знаходить
для себе абсолютний моральний критерій в автохтонному складникові перуанського світу. Очевидно, на такому виборі прозаїка
позначилися зміни в перуанській літературі, відчутні з другої половини 70-х рр. та пов’язані з пожвавленням на новому витку індіхеністської, телуристичної та регіональної тематики (про це ще
буде докладніше сказано далі). Автор, позбавлений будь-яких ілюзій щодо можливості існування чистого душею героя в квазієвропеїзованому суспільстві, спроваджує його в джунґлі. Перуанець єв48

Надзвичайно важливий жанр латиноамериканської літератури, що має не лише
соціально-критичну спрямованість, але є також важливим інструментом художнього аналізу національно-ментальних основ та культурних підвалин латиноамериканського суспільства. До нього зверталися такі уславлені на світовому рівні
майстри, як М. А. Астур’яс, Ґ. Ґарсія Маркес, А. Карпент’єр, Р. Роа Бастос та інші.

— 127 —

рейського походження Саул Суратас вирушає у сельву, аби взяти
на себе одну з найважливіших функціональних ролей у приреченому на зникнення племені – правити за передавача інформації між
його окремими порозкиданими групами, і то виконуючи цю функцію на індіанській мові (цим письменник ніби злагіднює свої етичні
незграбності щодо індіанських мов, наявні в «Зеленому домі») [506].
То був також і черговий внесок до скарбниці розв’язань латиноамериканського бінома “варварство – цивілізація” – дещо нехарактерний, зазначмо, для Варгаса Льйоси, зорієнтованого більшою мірою
на європейську цивілізаційну модель.
У тому-таки 1987 р. письменник, спонукуваний моральним імперативом, занурюється у вир великої політики, вирішивши взяти
участь у президентських виборах 1990 року.
Ідеалізм Варгаса Льйоси-політика полягав, на думку багатьох,
в обстоюванні реальної свободи й демократії без застережень та
оглядань на специфіку Перу як країни “третього світу”. Письменник виступав проти подвійного стандарту, коли розвинуті країни
“з розумінням” ставляться до багатьох випадків порушень прав та
свобод у “третьому світі”, оскільки, мовляв, інакшим політико-економічним умовам повинні відповідати інакші розв’язання. Варгас
Льйоса, натомість, наполягав на думці, що після багатовікового політичного маразму латиноамериканські країни уже мають право
на демократію європейського зразка. Створивши й очоливши рух
«Лібертад» (Свобода), що увійшов до Демократичного Фронту, Варгас Льйоса відмовився від популізму у виборчій кампанії, пропонував проведення економічних реформ ліберального штибу, ґрунтуючи свої погляди на ідеях К. Поппера. Позиція письменника відбилася в його численних публіцистичних працях, зібраних у книжці
«Усупереч стихіям», третє видання якої вийшло 1990 року [503].
Вибори Варгас Льйоса програв і невдовзі почав гостро виступати проти президента А. Фухіморі, небезпідставно звинувачуючи
його у встановленні диктатури й навіть закликаючи світове співтовариство запровадити економічні санкції проти Перу (раніше він
вимагав того самого стосовно Чилі, Куби, Гаїті, Південно-Африканської Республіки). Уряд своєю чергою дорікав письменникові антипатріотизмом. Йому було висунуто звинувачення (розцінене ним
як брехливе) у тому, що він заборгував державі 4 млн. доларів.
У 1993 р. Варгас Льйоса на пропозицію самого короля прийняв іспанське підданство, був обраний членом Іспанської Королівської
академії мови.
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Того ж таки року вийшов і його роман «Літума в Андах».
Письменник нарешті наважився розгорнути події книжки в С’єррі.
Властиво, він ніколи не легковажив цієї частини Перу й висловлював щире захоплення доробком Х. М. Аргедаса (якому присвятив
виступ з нагоди свого обрання до Перуанської академії мови), але
доти не вважав себе здатним до втілення цієї проблематики:
Я не написав роману на селянську 49 тематику тому, що не маю
відповідного досвіду. Я – міська людина і все життя прожив у містах. Усе, що я пишу, завжди живиться особистим життєвим досвідом, і я відчуваю свою певну неповноцінність від незнання перуанського села чи його пізнання поганого, поверхового, на туристичний манір. Мені б хотілося мати такий досвід, осягнути цю
іншу Перу, яка є справді тою Перу, на якій оперті всі ми і коштом
якої, до певної міри, живе решта перуанців [503, с. 153].

Тепер же, як зазначив сам письменник, краще ознайомлення зі
С’єррою під час передвиборчої кампанії дало йому можливість
обрати цей регіон за місце романних подій [див. 404, с. 60].
«Літума в Андах» означив новий рівень роздумів над природою
насильства в Перу. Ця нова відповідь межувала вже з метафізикою.
Початок роману дає підстави припустити, що буде розгорнуто картину засудження дій «Сендеро луміносо», та виявляється, що злочини ліваків – то лише окремий прояв духа насильства, еманованого самими… духами гір. Потрібні людські жертви, щоб умилостивити їх та підтримати світопорядок, і жертви приносяться не тільки
сендеристами. Свідоме дотримання цього закону з боку деяких
персонажів подано автором як специфічну рису автохтонного мислення, але потрактовану в традиційному, ґрунтованому ще на ідеях Ф. Д. Сарм’єнто осмисленні опозиції “варварство – цивілізація”,
де “варварство” має від’ємний знак. Тепер, коли гори нарешті з’являються у Варгаса Льйоси як символ, вони виявляються чужими,
незрозумілими та неприйнятними для головного героя, вихідця
з Кости. Недаром у першому ж уступі тексту автор показує, що капрал Літума не розуміє кечуа (мовний бар’єр підкреслюється й далі), а наприкінці роману змальовує відчуття полегші у протагоніста, коли він отримує можливість покинути С’єрру.
Прихильник ліберальних цінностей та європейської моделі розвитку, Варгас Льйоса явно ідеологізує деякі складники латиноамериканської культурної матриці, надаючи їм негативної конотації.
49

У перуанському слововжитку поняття “селянин” та “індіанець” часто виступають
як синоніми.
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Тривалий час залишаючися осторонь від магічного реалізму, письменник уводить нарешті деякі його елементи (тему наввалізму 50
зокрема) у роман «Літума в Андах», але знов-таки з метою створення від’ємного силового поля; Варгас Льйоса й далі сприймає як
чужу собі автохтонну С’єрру [513]. Одвічна перуанська дихотомія
постає в його творах нерозв’язною, тоді як навіть трагічний Аргедас бачив шляхи її подолання.
Розчленованість перуанського буття, всевладдя зла в художньому світі Варгаса Льйоси проявляються й у вживанні з протилежним знаком деяких визначальних для перуанської літератури топосів. Андійський первень є загрозливим та згубним (така постава
майже відсутня в перуанській літературі принаймні вже з 30-х рр.).
Ріка – це дорога до лепрозорію в «Зеленому домі». Герої майже завжди відокремлені від природи або ж ті персонажі, які міцно пов’язані з природним середовищем, є чужими для автора й головних
героїв (назагал, місце пейзажів у всьому доробку майстра є досить
скромним). Собака може стати негативним символом (роман «Місто і пси») або причиною нещастя (повість «Щенята»).
Поряд із цим не можна не відзначити мимовільного, спричиненого сформованістю письменника в певній національній традиції,
оприявнення в його творах сюжето- й образотвірних мотивів, питомих для перуанського художнього мислення.
Навіть набуваючи іноді від’ємного знаку, собака відіграє роль прихованого структуротвірного механізму, що надає загострено соціальним текстам письменника трансцендентного виміру. Зокрема «Щенята» починаються згадкою про пірнання юнаків з трампліну, який слід
уважати за метафоричну іпостась мосту, а за чотири абзаци з’являється пес Юда, що приведе героя до смерті [6, с. 279-280] 51. У так само
далекому від культурологічних проблем романі «Розмова в кафе
“Собор”» поштовхом до бесіди двох знайомих у кафе, під час якої й
зроблено ретроспекцію життя країни та окремих персонажів, стають пошуки одним із них запропалого домашнього собаки; і в першому ж абзаці героєві лиже черевики якийсь вуличний пес. Потому протагоніст вирушає на пошуки улюбленця, який виявиться у собакарні,
що мало не міфологічно розташована біля Військового Мосту [504, 1,
c. 14]. Після порятунку тварини й почнеться чотиригодинна розмова у кафе, яка розгорне панораму життя країни під час диктатури.
Наввáль (nahual, з мови нáвватль) – у віруваннях багатьох індіанців звір-двійник
людини; чаклуни спроможні з власної волі перетворюватися на нього.
51 У перекладі абзаци структуровані інакше.
50
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У «Літумі в Андах», хоча герой почувається чужим у горах, щоразу в моменти роздумів чи прийняття ним рішень автор відзначає
(напевно, підсвідомо), як той сідає чи спирається на камінь (слово
“камінь” та його похідні – piedra, pedrón, pedrusco тощо трапляються 94 рази на 134 сторінках тексту). І все це – попри мовно-культурний бар’єр, накреслений для персонажа, та власну позитивістичну настроєність письменника.
Загалом беручи, поза романами Варгас Льйоса не цурався й історіософських розважань над проблемами країни. Як зауважила іспанка Консепсйон Реверте Берналь, він наголошував на цивілізаторській ролі інків у ході завоювання ними інших територій, але
гадав, що вони не спромоглися повністю викорінити там попередній культурний субстрат, зокрема племені уанка (історичні землі
якого примхою історії стали базою дій «Сендеро луміносо»), що й
зумовило на певний час підтримку населенням Центральної С’єрри
жорстокої партизанської війни, розв’язаної сендеристами [404,
с. 61]. Усе це певно, що свідчить про латентну дію андійського
культурного субстрату, який крізь віки пробивається на поверхню,
розбиваючи шкаралущу ізольованості, ба й упередженості щодо
автохтонного первня навіть у креолів-костеньо, і подекуди попри
їх усвідомлення та волю, про що ще буде далі.
Під стилістичним оглядом книжки Варгаса Льйоси – рідкісний
випадок прямого втілення світогляду письменника в самій формі
творів, у техніці письма. Дезінтегрованість, стан розчленованості
перуанського суспільства втілюється в конструкції романів, при
читанні котрих спершу виникає відчуття хаосу, незв’язності подій.
Ретельно розрахувавши конструкцію, автор потім дає можливість
пов’язати водно всі сюжетні ходи, проте квазіхаотична структура
на підсвідомому рівні вже створила враження розпаду, в якому перебувають суспільство та людина. Структурою творів Варгас Льйоса
спричинює й відчуття нерухомості часу: вправно перемішані минуле, теперішнє та майбутнє, з одного боку, дають читачеві уявлення
про незмінність перуанського хаосу, а з другого, підкреслюють
співіснування різних – від кам’яного віку до сучасності – епох у Перу (особливо яскраво в «Зеленому домі»). Натомість лінеарна побудова тексту характерна для романів не з перуанського життя –
«Війна кінця світу» та «Свято Козла», де події розгортаються, відповідно, в Бразилії та Домініканській Республіці.
Таким чином, у творчості М. Варгаса Льйоси явлені основні категорії, притаманні перуанському художньому мисленню, але дуже
часто – з від’ємним знаком, що надає ідеології автора відтінку по— 131 —

зитивізму, робить його найсуворішим критиком національної дійсності та визначає його місце в перуанській літературі.
На регіональному сільському матеріалі написано твори Франсіско
Вегаса Семінарйо (1904–1988), що вступив у літературу в 1946 р.,
опублікувавши збірку оповідань «Чіча, сонце й кров». Письменник,
якого можна визначити як пізнього телуриста, уникаючи поверхової мальовничості, наголошує на впливі природи на поведінкові
моделі персонажів, їхню підлеглість забобонам і міфам, обирає драматичні життєві ситуації. Але вартісність його книжок знижує одномірність оцінок, неглибокий аналіз внутрішнього життя героїв.
Герої Вегаса – метиси північного узбережжя, занурені в нелегке селянське життя. Це люди з міцними характерами, проте вражені неспівмірністю між тим, ким вони є, й тим, ким би хотіли бути. Успіх
мав роман «Тайта Йоверакé» (1956), герой якого входить у конфлікт із можновладцями. У книзі рясно і вдало використано народну
мову, автор не надуживає моралізаторських коментарів. Роман
«Зачарована земля» (1958), в якому відчутно вплив венесуельського прозаїка Р. Ґальєгоса, меншою мірою соціальний, ніж два попередні, відтворює характерну для латиноамериканського телуризму
ідею потягу освіченої людини з міського середовища до атмосфери
чаклунства, чуттєвості, ірреальності, до існування в якнайтіснішому контакті з природою. Вегас Семінарйо є також автором історичних романів про різні періоди історії Перу ХІХ ст.
З 1950-х рр. у перуанській прозі починає по-новому звучати
тема сельви. Зокрема, Артуро Ернáндес (1903–1970) намагається
сполучити екзотизм тематики з осмисленням ролі Амазонії в національно-культурному бутті. Ще 1942 року письменник видав вельми популярний згодом, навіть за кордоном, роман «Санґама» (на
його основі у США було знято фільм) – книжку, багату на роздуми
про роль Амазонії, але еклектичну, композиційно слабку, написану
в пригодницькому дусі [273]. Глибшим, хоча художньо теж не надто досконалим, виглядав роман «Бубінсана» (1960), в якому екзотизм поєднується зі спробою аналізу зіткнення різних цивілізаційних способів мислення.
Від екзотизму почав відходити відомий кінорежисер Армандо
Роблес Ґодой (1923–2010), поставивши в 1967 та 1970 рр. фільми
«У сельві немає зірок» та «Зелена стіна», а потім на їх основі написавши однойменні оповідання. У Роблеса Ґодоя сельва є ворожою
лише тій людині, яка приходить у неї з чорними задумами. Справж-
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ній ворог – це людська байдужість, що не дозволяє зарадити лихові, заподіяному несвідомою природою [419].
2.3.3. Поезія: скепсис і смуток

Розвиток перуанської поезії в другій половині ХХ ст. більшою
мірою різниться від попереднього періоду, ніж розвиток прози на
відповідних етапах. На відміну від 20–30-х рр., важко говорити про
специфіку жанрів та поетичних напрямків. Майже повністю відмовившись від традиційної метрики та рими, поети перейшли до верлібру, і, як наслідок, перуанська поезія стає одноманітнішою –
лише небагатьом авторам щастить виокремитися із загального хору.
З певною долею умовності можна говорити про поділ поезії на
соціально анґажовану та “герметичну”. Але прийоми, характерні
для соціальної та “чистої” поезії, взаємопроникають, автори, що
тяжіють здебільшого до одного зі спрямувань, віддають данину й
протилежному. Це, либонь, єдине, що зближує поезію 60–70-х рр. із
С. Вальєхо. Початок таким тенденціям було покладено ще в перехідні 40-і рр., коли в тон “чистих” поетів М. Морено Хімено, Ґ. Валькарселя, С. Саласара Бонді та інших починає просочуватись лексика насильства, краху, страждання. Тепер будь-який поет може і
звернутися до метафізичних роздумів, і використати прозаїзми,
розмовні звороти.
Соціальна поезія дедалі менше позначена мотивами революційного протесту. І хоча ще відчувається вплив сформованої в середині 40-х рр. групи з характерною назвою «Поети народу» (А. Ромуальдо, Ґ. Валькарсель, Х. Ґаррідо Малавер та інші – усі пов’язані
з АПРА), хоча на фестивалі поезії в Арекіпі 1954 р. Ромуальдо та
Валькарселя носили на руках, та все-таки в 60-х рр. з поразкою ґерильї прийшли розчарування, скептицизм, смуток, і соціальність
забарвилася розумінням недосконалості індивідуума. На зміну
поетичної мови вплинула також зміна зовнішніх орієнтирів. Якщо
в міжвоєнний період незаперечним було захоплення французькою
та іспанською поезією, то з кінця 50-х рр. різко посилюється вплив
поезії північноамериканської [205, с. 168].
Алехандро Ромуальдо (1926–2008) був у 50-і рр. найпомітнішим
поетом соціальної орієнтації. Він почав з поезії особистісного звучання, але вже в ранніх його речах проявилася підвищена експресивність образів, характерна для подальших творів. А. Ромуальдо
дав потужний поштовх “соціальній поезії” 50-х рр. збірками «Конкретна поезія» (1954) та «Екстраординарне видання» (1958). Саме
Ромуальдо особливо виразно провів межу поміж соціальною та
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“чистою” поезією, виступивши з полемічним сонетом, спрямованим проти М. Адана. Поет звертається як до першорядних проблем
і символів батьківщини (наприклад, до образу Тупака Амару 52),
так і до світової історії (Ґерніка, Хіросіма, В’єтнам), наполягаючи на
думці, що “чистота” мистецтва – це облуда та втеча. Для Ромуальдо, як і для значної частини латиноамериканських поетів, характерне поєднання лівої орієнтації зі зверненням до релігії. У його
поезії відчутні мотиви, які згодом визначатимуть літературу, пов’язану з “теологією звільнення” 53. Поезія А. Ромуальдо 50-х рр. часом хибувала на плакатність, але пізніше стає глибшою, поет намагається збагнути приховану динаміку історичних процесів.
З-поміж зрілих творів Ромуальдо вирізняється збірка «Рух і
мрія» (El movimiento y el sueño, 1971), де соціальна революція розуміється як перехід від необхідності до свободи, і головним суб’єктом цього процесу мають стати народи “третього світу”, символізовані на майже міфологічному рівні фігурою Че Ґевари. Автор роздумує також над науково-технічною революцією, яка допоможе
створенню планетарного братерства та земного щастя. Вельми показовим під цим оглядом є й вірш 1977 р. «Єдність», у якому відсутні будь-які політичні конотації, а ідею єдності символізує образ
каменю, такий питомий для перуанської художньої традиції: “єдність: урок каменю”. Це слово вжито у вірші одинадцять разів і асоціюється з ключовими для поезії поняттями “слова” та “співу”, адже
в автора “…слова | єднаються, наче камені. | Вірш: співочий мур” [432].
Останній образ, напевно, навіяно сприйняттям решток інкської
архітектури в «Глибоких ріках» Х. М. Аргедаса.
У буремні 60-і роки порушується герметичне усамітнення попередньої поезії Мартіна Адана, а єдина згадка про С’єрру в «Картонному домі» розгортається в просякнуті андійським світобаченням
образи поем «Розтиснута рука» (La mano desasida, 1964) та «Абсолютний камінь» (1966).
У «Розтиснутій руці» Мартін Адан, як зауважує Е. Нунєс, виявляє
“променисту виразність страдницької ідентифікації людини з каменем, глибинний анімізм нерухомої матерії, олюднення камінноТýпак Амáру І – останній спадковий Верховний Інка, продовжив опір конкісті у віддаленій гірській місцевості вже після підкорення іспанцями основних територій
держави Інків і був страчений у 1572 р.; Тупак Амару ІІ – Хосе Ґабрієль Кондорканкі (1740–1783), керівник потужного індіанського повстання в Перу та Болівії
в 1780–1783 рр., до якого долучилася й частина метисів та креолів, незадоволених іспанською адміністрацією, діяв під прибраним “спадковим” ім’ям.
53 Про це мова йтиме в розділі «Література Болівії».
52
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го” [358, с. 231]. Поема звернена до Мачу Пікчу – кам’яного містатвердині, останньої тверджі інків, яке стає духовною опорою й для
поета, що звертається до нього з благанням: “Спаси мене!” [80,
с. 122]. Фортеця Мачу Пікчу для Адана – і рух, і нерухомість, і життя, і небуття. Автор відчуває себе єдиним цілим з камінною цитаделлю: “Ти моє тіло, чи моє кохання?” [80, с. 123]; вона є чимось
найбільш реальним у цьому світі: “Ніщо не реальне, лише твій лик |
та скеля” [80, с. 134], – ба навіть стає – що природно для такого філологічного поета – його “граматикою” [ibid.]. Тому особистість митця
вже не вливається в камінного велета, а навпаки – вбирає його
в себе: “Я – більше, ніж ти, адже я створив тебе колись” [80, с. 132].
Трагічні 60-і роки, які для Перу стали одним із моментів найвищого напруження в дилемі набуття/втрати національного обличчя
(про це ще буде сказано нижче), відбилися в поемі проникливим
суб’єктивістським закликом до Щезнення, і цей заклик звернено
до камінного велета, який є настільки односутнісним поетові, що
не повинен існувати поза його свідомістю:
Вмираймо ж, бо вже час,
Час агонії та іронії. ‹…›
Вмираймо ж, бо нас облягає життя!
Впади зі мною
Та з Археологією й Філософією! [80, с. 127-128].

Таким чином, Мартін Адан, який почав свій творчий шлях з образу хисткої оселі, прийшовши після корпусу “герметичних” віршів
до самоідентифікації з національними символами, все-таки не в змозі
наділити несхитністю навіть мури гігантської фортеці. Факт із біографії поета підкреслює вже на особистісному рівні прагнення до
надійної домівки, здатної захистити від злигоднів життя: на сконі
віку письменник з власної волі оселився в приватній психіатричній
клініці та, перебуваючи на вільному режимі, міг покидати її,
а в разі потреби (під час нападів алкоголізму, що, втім, не становили жодної загрози для оточення) переховувався за її мурами.
Зрештою, смерть кам’яного міста не означає смерть каменю –
базового елементу андійської культури, безсмертного в принципі.
Тому спалахнулий на присмерку творчого шляху Адана телуричний
дух доконечно призводить до осмислення каменю як такого, як
універсальної субстанції, з якою односутнісна душа поета. В «Абсолютному камені» поет називає камінь “безмежним” [80, с. 152], своєю душею, себе самого – “людським каменем” [80, с. 149], бо “людина й камінь, ми – одноцілість” [80, с. 152]. Проте камінь усе-таки є
первинним, абсолютним, бо є “зримим для скелі ще до свого наро— 135 —

дження людиною” [80, с. 155]. І дещо несподівано, але закономірно
для перуанця-ґонґориста з каменем-абсолютом сполучається інший абсолют – троянда: вона п’ять разів згадується в поемі, іноді
перебуваючи в безпосередній текстовій сув’язі з каменем:
І що? не зійдеш і будеш
Трояндою єдиною і всякою,
Яку я уявляю, якщо торкаюсь.
А десь там вона інша, що аж переміняється на камінь? ‹…›
І розкривається троянда там внизу
І камінь розкривається вгорі [81, с. 168, 170] 54.

Хорхе Едуардо Еє́льсон (1924–2006) почав як жрець чистого поетичного слова, але в 60-і рр. свідомо руйнує попередній стиль експериментами, вдаючися вже не лише до лексичної або фонетичної,
але й до графічної гри з текстом. У збірках «Папір» (1960) та «Mutatis mutandis» (1967) відбувається критичний перегляд пройденого
шляху, який постає тут дорогою до розпачу, у ніщоту:
Чи, може, плакати маю
над холодною коловертю природи, мов над сліпим
порожнім, непотрібним телефоном зі знятою трубкою? ‹…›
що можу додати, опріч мовчання
і ще раз мовчання
і знову мовчання
самого мовчання? ‹…›
моє тіло й твоє тіло нащо потрібні
коли твоє тіло й моє тіло – то земля
земля плюс земля – наші діти
округла земля – теж земля
і все що існує на землі
земля земля земля земля земля [цит. за: 302, c. 138, 149, 156].

Катастрофізм буття, але висловлений іншою, навмисно приземленою мовою, зринає і в поезії Карлоса Хермана Бéльї (1927). Основні
його збірки – «Вірші» (1958), «О, Кібернетична феє!» (1962) [136],
«Нога на потилиці» (1964), «Секстини та інші вірші» (1970). Бельї
прагне обернути буденність на матеріал для поезії, постійно використовуючи прозаїзми та вульгаризми, образи потворного навколишнього світу, передає фізичний і моральний біль індивідуума
(за масштабністю присутності поетичного “я” в тексті це, очевидно, перший після Вальєхо поет), спричинений необхідністю існування у світі, вартості якого зруйновано. Показово, що у вірші «Від54

Ці рядки цитуються за електронним джерелом, оскільки в цитованій вище книзі
1976 року текст поеми «Абсолютний камінь» не повний.
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межування № 1» (Segregación № 1) постає характерний для перуанської літератури мотив неможливості володіння “домом”:
Я, мама, двоє моїх братів
та ще багато перуанчиків
копаємо яму глибоку-глибоку,
де ми ховаємось,
бо нагорі все має господаря, ‹…›
тож краще зануритись
углиб землі, ‹…›
і, червоні від сорому,
тільки й бажаєм, що зникнути
маціпусінькими клаптиками [135, с. 15-16].

У світі, відображеному Бельї, панує безмежна погорда людиною й
відчутно присмак сорому від приналежності до людського роду.
Людина страждає від неповноти, нецілісності свого “я”:
О, душе моя, наїжачена
тисячами розлючених будяків,
бо не зазнала свободи
розпоряджатися своїми днями
упродовж усього життя [135, с. 30].

У той же час Бельї притаманне ліричне відчування родинних зв’язків.
Родольфо Інострóсі (1941) – авторові збірок «Вовчий порадник»
(1965) та «Протиприродність» (1971) – теж притаманне сприйняття
руйнації та смерті як неодмінних рис буття. Своїми прийомами,
використанням графічних символів, підкресленим інтелектуалізмом
він близький до Еєльсона, а навмисною незграбністю, використанням прозаїзмів – до Бельї. Іностроса вивчав медицину та філософію, був прихильником Ф. Кастро, кілька років мешкав у Ґавані, потім поміняв стиль життя на богемний, близький до гіпі, й перебрався до Парижа. Своє осягнення світу Іностроса часто вибудовує
на суб’єктивному сприйнятті історичних і міфологічних осіб – Горацій, Христос, Жанна д’Арк, Авель – і бачить цей світ як рухомий
насильством, сліпотою та всевладною смертю:
Той, кому скоро в бій,
має позбутися тиші,
має обмацати собі руки та ноги,
має дуже боятися смерті.
Той, кому скоро в бій,
дзюрить, трохи їсть та цілує свою жінку, якщо її має.
«Горацій» [275, с. 48];
Мертвий, навстоячки, я вишу між місяцем і містом.
Феєричний мрець, я волаю з безодні
приречений вами на віки вічні.
«Авель» [275, с. 60-61].
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Марко Мартос (Marco Martos, 1942) у збірках «Наш дім» (1965)
та «Зошит скарг і насолод» (1969) ще більше посилив навмисний
прозаїзм Бельї, акцентуючи безумний стан суспільства та особистості. Його можна передати лише
мовою свинарні,
якою я розмовляю
навіть зі своєю жінкою, коли говорю про все це лайно;
я нічого не виграю, ображаючи, але виливаю душу, як божевільний,
як пес, що кусає так, для годиться [цит. за: 153, c. 27].

Поезія Хуана Охеди (Juan Ojeda, 1944–1974), що добровільно пішов із життя, зібрана в книжках «Звеличення мореплавців» (1966)
та «Елевсін» (1972) і теж рясніє мотивами руйнації: “здійснені
простори”, “кальцинована земля”, “мости, що ран завдають”, “мертві дерева”, “нігті гнилого дня”, “зламані крила”, “шкарубкі виразки”, “висохла криниця”, заражене повітря”, “темна епоха”, “затвердла слина реальності” [цит. за: 153, c. 52–53].
Вельми показовою є соціально-філософська та історіософська
поезія Вашінґтона Дельгадо (1927–2003). У 1955 р. в збірці з промовистою та значущою назвою «Форми відсутності» (Formas de la
ausencia) поет висловив відчуття неавтентичності – своєї власної
та навколишнього світу. Угорець М. Горані відзначив: “Прагнення
‘не бути тим, чим я є’ або бути ‘тим, чим ми ніколи не були’, побудувати світ ‘відсутності’, наповнений ідеально чистою ‘присутністю’,
бачити ніколи не бачені сни – це єдино можлива акція поета – страдника під тягарем жалюгідної та безпросвітної дійсності” [71, c. 327].
У збірці «Довічне заслання» (Destierro por vida, 1969) суть свого
місця в суспільстві поет передає через образ вигнання: “Я – в моїй
країні, | в моєму домі, в моїй кімнаті, в моїм вигнанні” («Пісня вигнання», Canción de destierro). У циклі «Історія Перу» поет наголошує на неможливості жити у власному домі, бо в ньому панує
смерть: “Мій дім – повний мерців, | тобто моя родина, моя країна”
(«Щоб жити завтра», Para vivir mañana). Причина цього – в самій
історичній долі Перу:
Раніше сонце сяяло
згори, знизу й зсередини ‹…›
Людина мала дім,
заняття, душу,
вагу й місце
серед людей.
Згодом прийшли інші люди,
що, хоча й мали серце, важили золото.
Вони нас навчили.
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Тепер живемо з тюрмами,
єпископами та солдатами. Тепер знаємо ‹…›,
що в якомусь куточку неба
всі ми рівні.
«Людська мудрість» (Sabiduría humana)

Зібравши у збірці «Розділений світ» (1970) усю свою лірику і заявивши у вірші «Globe trotter»: “Я йшов по пустелях усе життя | і ніколи не прийшов нікуди” [усі цитати за: 206, с. 205, 156, 157, 245],
Дельгадо майже відійшов від поетичної творчості та продовжив
викладацьку й літературно-дослідницьку діяльність.
Антонйо Сіснерос (1942–2012) для тлумачення сьогоднішнього
буття “великої країни, що ніколи не була моєю” [184, c. 55], бере історію Перу в іще ширшому засягу, наприклад, у поезіях «Черепи на
летовищі в Аякучо», «Паракас», «Тупак Амару на задньому плані»,
«Хроніка Ліми», але з лексикою поводиться набагато вільніше,
у чому близький до Бельї та Іностроси:
З води вийшли
люди з голубою кров’ю, що волочили свої бороди
й не стуляли
завидющих очей. Гендлярі хрестами
та горілкою
будували міста,
починаючи з храмів. ‹…›
Згодом ніхто в Перу
не міг кудись почвалати, не наступивши на мерця,
чи прилягти поряд зі збілілими сідлами або драговинами,
не потрапивши в одну постіль з якими-небудь
родичами, хворими на рак,
обсипаними павуками та скорпіонами,
мало хто пережив своїх коней [182, c. 26–27],

це – з вірша «Мертві конкістадори» зі збірки «Достеменні коментарі», назва якої є прозорим натяком на славетну працю Інки Ґарсіласо де ла Веги (див. с. 50, 51)]. Тож батьківщина заповнена мерцями, а Дім просто неможливо збудувати:
Великий морський змій на дворі
поклав свою голову, хвіст – на моєму ліжку.
Я знаю, що маю вбити його або збудувати
нове житло. Та я бачив,
як його дитинчата плазують
по всій цій країні, то й питаюся:
“Де ж його купити гарну ділянку,
для мого нового дому?”
«Два вірші про зоологію» (Dos sobre zoología) [183, c. 69].
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Основні збірки А. Сіснероса: «Вигнання» (1962), «Достеменні коментарі» (1964), «Церемоніальний спів до мурахоїда» (1968). Крім
англосаксонського впливу, на його поезії виразно позначилися й
особливості художньої мови Брехта.
Назагал, поезія цього періоду відбиває те саме відчуття дисгармонійності, несправжності національного та індивідуального буття, яке було явлене в прозі.
Синтезом настроїв поетів, що вступили в літературу в 60-і рр.,
стала спільна збірка «Нові» (Los Nuevos, 1967), до якої увійшли твори А. Сіснероса, К. Éндерсона, Р. Іностроси, М. Лауера, М. Мартоса,
Х. Ортеги. Для цієї збірки характерні (за винятком поезій К. Ендерсона) тон скепсису, розчарування, втоми, прагнення уникнути національних акцентів, очевидна напруженість у пошуку рівноваги
між “герметичною” та “дидактичною” стороною поезії, нехтування
поетичної техніки. М. Лауер так пояснив цю поставу: “Нас не цікавить Вальєхо, нам цікавий Мартін Адан”, а Р. Іностроса засвідчив:
“Стільки поетів зазнало почуття провини за те, що й далі пишуть
після смерті Ерауда. Не може бути й мови про захоплення поетичною технікою!” [цит. за: 315, с. 465].
Особлива, відмінна від поезії ровесників тональність притаманна Хав’єру Ераýдові 55 (1942–1963). Утім, як відзначала критика, самий факт загину застив його поезію від сучасників. Майже одночасна загибель поетів Х. Ерауда, Е. Тéльйо та Е. О’Хари в ґерильї
завдала сильного психологічного удару по свідомості поетів того
періоду. Ерауд, студент університету ім. Святого Марка, палкий
прихильник кубинської революції, побував на Кубі та в Москві,
а повернувшися, вступив до партизанської Армії національного
визволення. У травні 1963 р. з п’ятьма товаришами він переходить
болівійсько-перуанський кордон у сельві департаменту Мадре де
Дйос та гине, потрапивши в засідку. На смерть Ерауда з болем відгукнувся П. Неруда, щирий шанувальник його поезії.
Ерауд сповідував ліву ідеологію, але в його творчості немає політичної плакатності; не властиві йому й формальні мудрування.
Вірші Ерауда – філософічні, пантеїстичні та позначені раннім передчуттям смерті. Проте це передчуття – не трагічне, адже для
нього смерть є частиною існування: “Не бажаю нічого, крім життя,
нічого, крім смерті” [272, c. 201]; “Річ не в тім, що я хотів би | відда55

Прізвище французького походження Heraud іноді вимовляється в Перу як Ерó,
що й відобразилося в його транслітерації у деяких українських джерелах; але
більшість вимовляє його таки згідно з іспанською орфографією.
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литися від життя, | а в тім, що до смерті наблизитись маю” [272,
c. 116]. Під суто стилістичним, ба навіть синтаксичним кутом зору
не можна не завважити близькості цих фраз до визначального для
світогляду Ерауда рядка із С. Вальєхо: “Отже, не маю над смерть,
щоб життя своє виповісти” [499, с. 342]. У поезії Ерауда в гармонійному єднанні постають ріка, подорож, осінь (вона ж є й символом
смерті) та сама смерть. Його рішення вирушити в гори для партизанської боротьби пояснюється у вірші із зовсім не плакатною назвою «Нова мандрівка» (El nuevo viaje) не через ідеологеми, а радше як намагання особистості звільнитися:
Як важко прожити
серед тих міст і місць, ‹…›
де на станції часу
навіки
завмер відчай! ‹…›
Мені хотілося
впевнено ступати ‹…›
Це краще, і я пораджу:
вибратись якось
із шуму
і зустріти
неосяжні гори [65, с. 88-89].

Л. А. Санчес відзначив, що відчуття смерті в Ерауда подібне до відчуття Святого Августина або Франсіско де Кеведо: наголошувано
не на житті, що веде до смерті, а на смерті як частині існування;
народитися – значить почати вмирати, а смерть – це всього лише
прибуття [449, с. 166].
Одним із небагатьох поетів, який продовжив індіхеністську традицію в 50–60-і рр., був Марйо Флор’ян (1917–1989). Його перша
збірка побачила світ іще 1938 року. Флор’ян працює з різними
формами: додержується чіткої метрики й рими, пише верлібром,
білим віршем, зрідка на кечуа. В індіхеністській поезії М. Флор’ян
посідає особливе місце: хоч він і не цурається соціальних та регіоналістських тем, домінує в нього все-таки колорит індіанської народної поезії. У ній немає етнографізму – навпаки, сильно звучить
лірико-філософська нота, характерна для доколумбової поезії, талановито переосмислена сучасною людиною:
Смуток в Андах – безмежний.
Уламок вічності, море туги…
Смуток живе, зростає, мовчить.
Цебенить із серця, землі, голосу,
із світла, часу, злиднів, душі…
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Поруч самотності, поряд із тінню,
– корінь правічного дерева –
встромив, поширив силу свою
набагато раніше, ніж людина прийшла…
І смуток пішов до людини,
і людина пішла до нього,
і їхні душі
– допливи бозна-якої мети – з’єднались.
«Андійський смуток» (Tristeza andina) [240, c. 37–38].

Інколи можна говорити навіть про кечуанську поезію, написану поіспанському (вірші «Гори – згори», «Не стало червоного маку», так
звані “гімни”). Водночас у віршах Флор’яна можна подибати класичний іспанський синтаксис, він використовує форми староіспанської та
староґалісійської поезії. Його схильність до лексичного розмаїття та
музикальності може бути як спадком іспано-американського модернізму, так і кечуанської поетичної традиції.
Поезії Флор’яна притаманний своєрідний історизм. На відміну від
більшості індіхеністських поетів, він прагне зазирнути глибше за звичне
джерело тем – період владарювання інків. Наголошуючи, що історія
йде руч-об-руч із поезією, М. Флор’ян зауважував: “Прикро, що ми не
знаємо нашої історії. Я опублікував поему «Ода докерамічній людині»,
і ніхто її не розуміє, нікому вона не подобається. Чому? – Тому що історія
наша позостається невідомою. Ми – країна майже без пам’яті” [377, с. 58].
М. Флор’ян займався також історико-філологічними пошуками, продовжуючи лінію досліджень Х. М. Аргедаса. Його не раз було премійовано на різноманітних літературних конкурсах, і не раз він опинявся за ґратами за демократичні переконання. Основні його книжки: «Урпі» (1945),
«Андійський хуглар» (1951), «Поезія» (1954), «Жива природа» (1954),
«Пісня Ольянтай-Тамбо» (1966). Роман «Мітімае» був явно слабким
під художнім оглядом. А в 1972 році побачила світ поема «Аяр Качі повернувся в Анті зі своєю пращею з нервів», про яку йтиметься далі.

2.4. Літературний розвиток у 70–80-і роки
2.4.1. Суспільні зміни: голос регіонів
На межі 70-х рр. у перуанському суспільстві відбуваються події,
які в черговий раз гойднули маятник перуанського літературного
процесу – централізм/регіоналізм – у бік останньго. Причиною стали
непослідовна політика генерала Х. Веласко Альварадо в індіанському
питанні, а потім усунення його від влади колишніми соратниками
та зведення нанівець деяких проґресивних реформ, перемога на
виборах раніше поваленого Ф. Белаунде Террі, початок із 80-х рр.
затяжної кривавої епопеї маоїстської ґерильї «Сендеро луміносо».
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У літературі знову зростає роль провінції, пожвавлюються телуристичні та індіхеністські тенденції. Услід за Аргедасом письменники звертаються до міфів, прагнучи за їх допомогою витлумачити
ірраціональність соціально-політичної дійсності.
Тема землі й села як вихідна точка для побудови письменником
свого художнього світу знову почала привертати увагу майстрів
слова з кінця 60-х рр., коли довкола часопису «Наррасйон» згуртувалися М. Ґут’єррес, А. Ґальвес Ронсерос, Ґ. Мартінес. Зі сторінок
цього журналу Мігель Ґут’єррес проповідував новий тип оповіді,
зіпертий на документи та усні свідчення, найтісніше пов’язаний
з етнографією та соціологією. Його роман «Стара ящірка повзе
геть» (1969) подав перший зразок такої прози. У 1975 р. з’явилася
збірка оповідань А. Ґальвеса Ронсероса (1932) «Монолог із пітьми»,
в якій драматизм подій і символіка в поєднанні з народним гумором демонструють, як самі пригноблені відтворюють поведінкову
модель гнобителів, як відбувається озлоблення дітей проти фальшивого світу дорослих.
2.4.2. Проза
У 70-х рр. у перуанській літературі виразно відчувається потяг
до жанру “свідчення” (testimonio) 56, що найяскравіше виявилося
в творчості Ґ. Мартінеса та М. Скорси. У романі «Пісня сирени» (1976)
Ґрегорйо Мартінеса (1942) змальоване життя мулатів і негрів південного узбережжя. В основі роману – реальні люди та події, розказані так само реальним 82-річним селянином Канделарйо Наварро.
Суть життя, побаченого очима Канделарйо, полягає в постійному
протистоянні маргінального народного суспільства та культури
різним типам панування, а поразка одних володарів у боротьбі
проти інших означає для селян тільки ще більший визиск. Неодноразово у книзі звучить расова мотивація суперечностей, яка, проте,
не перетворюється на расизм. Сама мова героя-оповідача стає немовби основним персонажем твору.
Найбільший резонанс у Перу та за його межами в ці роки здобув
Мануель Скорса (1928–1984), який написав яскраві художні твори
на основі реальних фактів, документальних та усних свідчень, а також власних вражень від трагічних подій. Скорса брав активну
56

Цей документально-літературний жанр невимушеної оповіді пересічної людини
про реальні події або про власне життя на історично важливому відтинку часу
розквіт у латиноамериканській літературі в другій пол. ХХ ст.
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участь у громадському житті як прихильник лівої ідеї, хоча зневірився в провідних лівих партіях. Іще під час навчання у військовому коледжі «Леонсйо Прадо» він вступив до АПРА, з якої згодом вийшов, розчарувавшись у керівництві, що відступало в ті моменти,
коли сам Скорса, двічі очолюючи боївки в 1948 р., даремно чекав
наказу до дії. Потрапивши до в’язниці після приходу до влади генерала Одрії, Скорса зазнав і особистого удару: вмираючи від нападу
астми, він не одержав допомоги від лікаря, теж арештанта-априста,
котрий дотримувався іншої політичної лінії в партії. Письменник
остаточно розірвав з АПРА 1953 року, коли, перебуваючи на еміграції в Мексиці, опублікував лист-памфлет «Ґуд бай, містере Ая».
Повернувшися з еміграції після падіння диктатури Одрії, Скорса
зумів організувати видавництво «Популіброс перуанос», спрямоване на видання дешевих книжок перуанських авторів, – письменником рухало бажання ознайомити масового читача з рідною літературою, оскільки, як він сам зазначав, навіть книжки Аргедаса не купувалися через неприступні ціни. Коли з 50-х рр. індіанські селяни
центральної С’єрри почали боротьбу проти захоплення громадських земель компанією «Серро де Паско Корпорейшн», письменник став активним учасником подій: у 1960–61-му роках він забезпечував політичну та інформаційну підтримку селянського руху.
Події цих років лягли в основу його славетних романів, написаних
у Парижі під час чергової еміграції.
М. Скорса почав як поет, випустивши декілька збірок. Але всесвітню славу йому приніс цикл із п’яти романів-балад (як визначив
жанр сам автор) під загальною назвою «Мовчазна війна» (Guerra silenciosa): «Жалобний марш за селищем Ранкас» (1970), «Ґарабомбоневидимець» (1976), «Безсонний вершник» (1977), «Пісня про Агапіто Роблеса» (1977), «Могила блискавки» (1979) [454–458]. Книжки
мали величезний розголос, були перекладені на 40 мов (такого не
досяг тоді навіть М. Варгас Льйоса). Вони справили й прямий вплив
на громадське життя. У 1971 році було звільнено з ув’язнення Ектора
Чакона, одного з героїв пенталогії, який фігурував у ній під власним
ім’ям. А в 1978 р. один субпрефект, впізнавши у книжках себе, подав
на письменника позов на 500.000 доларів, який суд не задовольнив. Перегодом, 1983 р. група партизанів із «Сендеро луміносо»
стратила жорстоку поміщицю, зображену в творі. Етнографи повідомляли про випадки вшанування Ґарабомбо як “хірка” – духа-оборонця громади, а ще в іншому селищі мешканці стверджували існування магічних пончо, вишитих вигаданою героїнею [457, с. 259261]. Варгас Льйоса, очевидно, заздрячи популярності Скорси, на— 144 —

звав проявом несмаку його книжки, де “…навіть коми та знаки наголосу виглядають вульгарно” [505, с. 201]. Але, хоча твори Скорси
й містять художні прорахунки, цей закид у цілому несправедливий.
У пенталогії якнайширше використано міфи й народне “магічне”
мислення. Магія допомагає індіанцям у їхній боротьбі, але в остаточному підсумку Скорса не дає своїм героям можливості перемогти
за допомогою магії. Попри окремі тактичні перемоги, селяни врешті-решт програють. У перших чотирьох романах письменник іще не
робить висновків про згубність магічного мислення, але в останній
книзі ця думка звучить виразно. У середині оповіді Реміхйо Вільєна,
один з індіанських ватажків, побачивши себе й багатьох своїх товаришів витканими на пончо доньї Аняди, здатних провіщати майбутнє, вигукує: “Я не малюнок, доньє Анядо!” [458, с. 119]. Реміхйо,
незважаючи на пошанування цих пончо серед селян, відчуває їхню
згубну силу, оскільки вони, крім усього іншого, не дають достеменної відповіді – фантасмагоричні мінливі вишивки можна витлумачити по-різному. Реміхйо спалює пончо й на запитання навіщо,
адже, мовляв, “на цьому тканні – майбутнє”, відповідає: “Саме тому
я їх і спалив! Я хочу не майбутнього з минулого, а майбутнього
з майбуття. Того, яке я оберу своїм власним болем та помилками. ‹…›
Ми – люди, а не тіні, виткані тінню” [458, с. 202]. Та вже запізно: повіривши чудесному знаменню, явленому вві сні одному з героїв,
частина громад виступила раніше від узгодженого строку, й індіанців було розбито. Скорсу, таким чином, цікавить міф не як “керівництво до дії”, а як символ. У цьому ж таки дусі витлумачено й міф
про Пар’якаку, зродженого з п’яти яєць, але повинного з’єднатися,
та записаний ще Аргедасом подібний міф про Інкаррі.
Оригінальною рисою пенталогії є її сміхова основа. У Скорси дуже багато ігрового, карнавального, “несерйозного”. Раніше карнавальні елементи з’явилися в «Лисі верховинському та Лисі низовому» Аргедаса, але так широко сміховий первень іще не був присутній в індіхенізмі та й у літературі Перу загалом. Гама сміхових
відтінків розлога: від простакуватого сільського гумору, коли один
з персонажів розбирає вві сні віщування, читаючи букви на цівці
своєї сечі, до гумору чорного, як у випадку з офіційним повідомленням про смерть групи сільських активістів від колективного
інфаркту. У тексті постійно присутня й словесна буфонада.
Скорса відчував своє слабке знання мовної реальності світу
С’єрри. У Аргедаса етнопсихолінгвістичні моменти відіграють
смислотвірну роль, йому внутрішньо необхідно зробити соціолінгвістичну ситуацію часткою художнього світу. Скорса погано знав
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кечуа, про що шкодував, та поступово письменникові ставало дедалі ясніше, що без урахування лінгвістичного чинника відображення напруженої ситуації в С’єррі буде неповним. Тому з’являється
епізод з ангелом, що проповідує на кечуа та втрачає свій ангельський спокій при звуках іспанської мови; індіанці слухають радіопередачі з Куби на кечуа, поліція засилає в повстанське середовище кечуамовних агентів тощо.
Останній твір Скорси «Нерухомий танець» (La danza inmóvil, 1983)
заторкнув тему діяльності «Сендеро луміносо», але був написаний
в іншому стильовому ключі, як соціально-психологічний роман з контрапунктом двох сюжетних ліній – любовної та політичної – та трагічною розв’язкою обох. М. Скорса загинув у авіакатастрофі під Мадрідом. Жертвами цієї катастрофи стали також уругвайський літературознавець А. Рама та мексиканський драматург Х. Ібаргуенґойт’я.
Тенденцію до розширення магічного струменю в перуанській
прозі засвідчує й творчість Е. Рівери Мартінеса (1933). Після першої
повісті «Одноріг» (1963) він у 70-х рр. написав повісті «Відвідувач»
(1974) та «Амару» (1976) індіхеністського змісту. Е. Ґонсалес В’яня
(1941) видав збірку «Битва Феліпе в будинку з голубами» (Batalla
de Felipe en la casa de las palomas, 1970), книжку з містико-фантастичними елементами, в якій відтворення народного “магічного”
бачення позначене впливом сюрреалізму та середньовічної літератури. Оповідання збірки не мають чіткого фабульного стрижня,
відбивають імпресіоністично-оніричне сприйняття життєвих реалій, подекуди із соціальним підложжям (образ диктатора М. Одрії,
партизанські дії тощо). У 1979 р. письменник випустив книжку
«Кажи, Cампедро, скликай чаклунів!», де на основі бесід із сільським
чаклуном прагне поновити в правах народний спосіб мислення.
У цьому Ґонсалесові В’яні ніби вторує Сесар Кáльво (1940). Відомий раніше як поет, 1981 р. він видав роман «Три половини Іно
Моксо та інші чаклуни Амазонії». С. Кальво створив, нарешті, роман про сельву, позбавлений поверхового етнографізму та регіоналізму. Історичну долю Перу оцінено тут з точки зору лісових племен, акцентовано їхні давні зв’язки з кечуамовною С’єррою, зокрема
побутування й серед них віри в Інкаррі, та необхідність зміни історико-географічної орієнтації (буквально: “…ми повертаємо Куско
лицем до Сельви” [158, с. 81]) поряд із затятим небажанням прийняти європеїзовану цивілізаційну модель. Таке культурологічне
бачення автор здійснив через механізми народної культури,
основним з яких у книзі є куріння галюциногенних трав. Саме воно
уможливлює також і героям-неіндіанцям проникнення в глиб пе— 146 —

руанської історії та пізнання справдешньої національної сутності
країни. При цьому автор часто навмисно стирає грань між реальністю та галюцинацією. Як з’ясовується наприкінці оповіді, коли
герої повертаються у реальність, навіть свої переміщення в географічному просторі вони здійснювали, не рушаючи з місця.
Провідний символ книжки – три береги ріки – сприймається і як
осягання незвичайних сутностей, і як “три половини” Перу: Сельва,
С’єрра та Коста. З огляду на постійний “соціолінгвістичний акцент”
перуанської літератури вельми показовим є наголос на мовній
проблемі. Мова кечуа сприймається як лінгвістичний символ єдності всіх перуанців з їхнім етнічним субстратом. Хоча мова кечуа
поширена переважно в С’єррі, частина племен Сельви повністю або
частково теж перейшла на неї, використовуючи її як мову-посередницю у зносинах зі світом іноетнічних сусідів. І саме в Сельві
герой-оповідач, який на початку скрушно зізнається в незнанні
кечуа (“вони розмовляли на кечуа, яку я ніколи не знатиму” [158,
с. 83]), починає в галюциногенному сні розуміти цю мову, говорити
нею, і то ясно усвідомлюючи перебіг цих змін: “Втрачена мова
струмує з барабана індіанців бора. І я бачу, що знаю ці слова, це повітря індіанців кечуа…” [158, с. 242]. Таке змалювання активізації
підсвідомого, генетичної пам’яті в романі є ніби художньою ілюстрацією досліджень у царині лінгвістики змінених станів свідомості. Можливо, ця книжка є й полемічною реплікою до творів К. Кастанеди, оскільки в перуанського автора магія – це засіб здобуття
культурного, а не езотеричного знання. Роман Кальво чи не більшою мірою, ніж тексти, створені на матеріалі життя Кости та С’єрри і в яких присутня апеляція до інкського минулого, є також спробою штучного конструювання спільної національної давнини, адже
добре відомо – і це можна побачити на будь-якій історичній карті, –
що зона теперішньої перуанської Амазонії аж ніяк не входила в межі держави інків. Більше того, Е. Калеро дель Мар звертає увагу, що
ще в 40-х рр. у шкільних підручниках історії з метою “полегшення”
трансформації досить відмінних територій і груп населення в єдину націю зумисно применшувано кількість дрібніших етнічних
груп у доіспанський період [156, с. 64]. Роман містить також чимало виразів на мовах лісових племен і глосарій.
Як уважав Л. Валькарсель у розвідці «Шлях перуанської культури» (1945), конкіста призвела до культурно-географічної переорієнтації перуанського населення в бік узбережжя, на захід [495, с. 85].
Хоча в доколумбовій Перу культурні центри узбережжя справді
грали помітну роль, більшість населення все-таки мешкала в гір— 147 —

ських долинах та була зорієнтована на схід – Монтаню (тропічні
схили Андів) та Сельву, звідки походили основні сільськогосподарські культури й міграційні потоки ворожих інкам племен.
Тому в перуанській національній свідомості шок від конкісти обтяжується ще й ефектом раптової просторової переорієнтації “фасаду” (слово Л. Е. Валькарселя) культурного континууму. Поява роману С. Кальво дозволяє констатувати новий напрямок в еволюції
етнокультурної орієнтації перуанців.
У 1986 р. з’явилася повість Хульйо Ортеги (1942) «Прощавай,
Аякучо». Ортега, відомий як поет, драматург, літературний критик,
перший переосмислив у трагікомічній фарсовій манері дику реальність Перу початку 80-х рр. і перший звернувся до травестії міфу.
Головний герой, ні в чому не винний індіанець Альфонсо Кáнепа,
від особи якого ведеться оповідь, гине під час проведення військами акції проти «Сендеро луміносо». Покалічений вибухом геройтруп вилізає з братської могили, аби віднайти запропащені руку та
ногу, а згодом вирушає до Ліми вимагати від президента, щоб той
дав військовим вказівку повернути його кінцівки, адже в могилі
слід лежати цілим. Серія бурлескних, абсурдних пригод та зустрічей Канепи дає авторові можливість висловити присмачені чорним гумором дошкульні міркування про життя країни без небезпеки впасти в політичну риторику. Фантастична зустріч із президентом результату не дала, але Канепа знаходить супокій у пантеоні,
де спочивають гадані останки Пісарро. Непотрібні йому для цілості
власного тіла кості й череп конкістадора герой пропонує випадковому знайомому продати із зиском, а сам укладається до гробівця.
Останні фрази звучать символічно: “Я вже знайшов їх, і відтепер
моє тіло – ціле. Мій голос пролунав, як чужий, у широкому гробівці. Я почув сам себе у відлунні й зрозумів, що година моя близька.
І я повстану на цій землі, мов стовп із каменю й вогню” [368, с. 65].
Пригоди Альфонсо – це переосмислення та травестія міфу про
Інкаррі, герой якого має відновити своє тіло та змінити перебіг історії. І тут в Ортеги наявні як карнавально-сміхове потрактування,
так і звернення до первісної грізної сутності міфу. Але переважає
все-таки травестія, що є дуже посутнім, адже коли якийсь елемент
культури піддано травестуванню, це свідчить про його достатню
закоріненість у національному мисленні. Таким чином, через тридцять літ після знайдення, міф про Інкаррі цілком усталився в художньому мисленні неіндіанської інтелігенції. Очевидно, це перший історіософський кечуанський міф із такою долею.
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Особливе місце в літературному процесі 70–80-х рр. належить
Альфредо Брайсу 57 Еченіке (1939). Усі перуанські прозаїки, хто
торкався соціальних тем, тією чи іншою мірою тяжіли до викривального тону (виняток становив «Картонний дім» М. Адана з його
скепсисом, іронією та зануренням у стихію мови). Брайс Еченіке не
відмовляється від соціальних референцій, але усуває будь-яку політичну риторику, а соціальну критику забарвлює тоном іронії та
розумінням того, що в основі буттєвих конфліктів лежить недосконалість людської натури. Зберігаючи фабульність оповіді, він перетворює художній текст на зону гри стилем, словом, синтаксисом,
чисто мовним гумором.
Романом, що приніс авторові популярність, став «Світ для Хульюса» (1970). У цій книзі через історію сприйняття хлопчиком великого світу та входження в нього відтворено широку панораму життя вищої перуанської буржуазії. Погляд на цей клас, запропонований Брайсом Еченіке, не мав аналогів у перуанській літературі.
Коли книжка вийшла, критики заговорили про призабутого «Герцоґа» Х. Д’єс-Кансеко, бо те саме середовище, ті самі звички й розваги (мовні англіцизми, відвідування «Кантрі-клубу» тощо) унаочнювали зв’язок між обома книжками. А. Брайс Еченіке з притаманним йому гумором відзначив з цього приводу: “Гадаю, що є лише
один перуанський роман, що вплинув на «Світ для Хульюса», це –
«Герцоґ». Та річ у тім, що я його ще не читав” (ці слова навів Томас
Ескахадільйо в передмові до роману «Герцоґ» [212, с. 7]). Проте
зв’язок між двома книжками, безумовно, існує, іноді навіть на рівні
стилістичних засобів, хоча, назагал, зла памфлетність Д’єс-Кансеко
зовсім не властива Брайсові, який радше керується принципом
“зрозуміти – значить простити”.
Автор, добрий знавець описуваного світу, не приховує свого
двоїстого ставлення до нього: він іронізує аж до сарказму, але й
знаходить багато симпатичного, кумедного в людях, які оточували
його з дитинства і, взагалі-то, любили його. Так само на іронію й на
симпатію заслуговують герої з нижчих верств – домашні слуги, що,
як і їхні господарі, мають цілий комплекс звичайних людських чеснот і вад. Та попри постійний комізм ситуацій, гумор і вибачливість щодо слабкостей, автор повсякчас проводить думку про те,
що світ, у який вступає його чутливий і щирий герой, – це світ роз57

На протилежність прізвищу Х. Ерауда, це прізвище (англійського походження
(Bryce) меншістю вимовляється відповідно до іспанського написання як Брісе,
а більшість передає англійське правило прочитання.
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чарувань та облудних настанов, і, живучи в ньому, він доконечно
втратить свою наївність.
«Світ для Хульюса» – поліфонічний роман. Автор постійно змінює точки спостереження, ототожнюючи себе з різними персонажами, переймаючи їхні мовні звороти, нібито солідаризуючися з їхнім баченням, а затим повертаючись на власну позицію. Більшу
частину подій показано очима Хульюса, та це аж ніяк не погляд лише дитини: паралельно, майстерно вмонтований у межах того самого уступу, ба навіть фрази, це ще й іронічний погляд дорослої
людини, задивленої у власне минуле. Утім, роман не в усьому автобіографічний, тому оповідь провадиться і про події, свідком яких
Хульюс не є, – саме вони створюють панорамність загальної картини.
Брайс Еченіке, безумовно, користується уроками М. Пруста та
французького “нового роману”, проте нова оповідна техніка не ускладнює композиції, оповідь розвивається лінеарно, хоч і з численними сюжетними відгалуженнями, події та персонажі змінюються,
немов у калейдоскопі, але блискуче володіння різними мовними
стилями та витончений гумор не дають знизитися читацькому інтересу. У книзі буквально панує сміхова, незрідка бурлескна стихія,
але вона є не народно-сміховою, а лінгвістичною, – Брайс Еченіке,
як ніхто інший, вміє побачити смішне й створити комічний ефект
на будь-якому граматичному рівні мови: “Ах, так! була до того ще й
гойдалочка з висячим стільчиком для знямай цього супчику,
Хуліто (іноді навіть Хульюсіто), одну ложечку за твою маму, другу
за Сінтіту, ще одну за твого брата Бобісіто і далі в тій самій послідовності, але ніколи за твого татуся, бо татусь помер від раку” [150,
с. 29]. Подеколи письменник починає жартувати на рівні суфіксації
та вживаючи різні частини мови в невластивій їм синтаксичній
функції, що важко відтворити в перекладі.
У 1977 р. Брайс Еченіке опублікував роман «Страсті за святим
Педро Бальбуеною, який був Стільки разів Педро й який ніколи не
міг нікому відмовити». Це книжка про вірність ідеальному коханню
та неможливість його втілення в житті. Героєм виступає письменник палко й ніжно закоханий у жінку, якої давно вже немає на світі
й яку він побачив на старому фото. Протагоніст, визначений автором як міфоман, живе у створеному ним самим світі, змішує його
з дійсністю, постійно сподіваючись відшукати в різноманітних реальних жінках образ вигаданої Софі та страждаючи, коли реальність у черговий раз не витримує порівняння з ідеалом. Історію
свого неймовірного кохання Педро збирається описати в книзі, але
не може цього зробити, бо змушений визнати, що це кохання –
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плід уяви, хоча, з другого боку, будучи вигадкою, воно не є неправдою особисто для нього. Бідою й чеснотою душевно розірваного
Педро є його проникливість та добрість, він завжди допомагає
влаштувати життя іншим і ніколи не може зарадити самому собі.
Роздвоєння особистості призводить його до божевілля. Але це
також розповідь про перуанське єство, оскільки герой, стикаючися
з жінками різних національностей та культур у різних країнах, виявляє, згідно з автором, свою перуанську сутність, яка й підносить
його, і призводить до постійних невдач. У такий спосіб Брайс Еченіке творчо синтезує та розвиває проблему латиноамериканця за
кордоном, заторкнуту С. Саласаром Бонді, та проблему перебування героя в стані перманентного краху в Х. Р. Рібейро. Безумовно новим явищем стало поглиблене відтворення історії любовного почуття, що, взагалі, не властиво літературі Перу (а багато в чому й
усій латиноамериканській; серед першорядних письменників виняток становить хіба що Ґарсія Маркес), де кохання частіше пов’язується з насильством або несамовитістю, забарвлюється “мачізмом”.
Відкривши для себе новий художній материк, А. Брайс Еченіке
знову вирушає на пошуки, створюючи дилогію «Бортовий журнал
плавання у вольтерівському фотелі» (Cuaderno de navegación en un
sillón Voltaire): «Перебільшене життя Мартіна Романі» (1981) та
«Чоловік, який говорив про Октавію де Кадіс» (1985). Провівши героя через любовні невдачі та розрив із дружиною, автор ставить
його на межу нервового зриву, уникнути якого допомагає студентка Мартіна Романі в Нантері – Октавія (в Нантері мешкав і сам прозаїк). Але цей любовний зв’язок не зможе закінчитися шлюбом,
адже герой – письменник-початківець і до того ж латиноамериканець, тимчасом як героїня – представниця вищої європейської
аристократії. Так чи так, їхнє знайомство триває двадцять літ. За
цей час Октавія двічі виходить заміж, а Мартін дедалі глибше й болючіше переживає своє почуття, безугавно розповідаючи про нього всякому охочому його слухати. Історія закінчиться обопільним
розумінням того, що герої любили все життя недосягненні ідеали,
а для Мартіна ще й самогубством – фактом двічі значущим для системи “перебільшень” у тексті: по-перше, це самогубство героя, від
особи якого ведеться оповідь, а по-друге, після смерті герой потрапляє на небеса й протягом ще трьох сторінок веде свою мову.
Чергову любовну поразку героя Брайса Еченіке зумовлено не
лише тим, що за всього багатства його натури в ньому відсутній
твердий життєвий стрижень, але й тим, що він – надто вже латиноамериканець за своєю вдачею. Більша частина подій першої книж— 151 —

ки й усі події другої відбуваються, в Європі, зокрема в Парижі, й автор услід за С. Саласаром Бонді та Х. Р. Рібейро наполягає, що для
латиноамериканців Париж і Європа загалом – аж ніяк не “свято”.
І це пов’язано не лише з побутовими проблемами, але і з внутрішньою нецілісністю. Кохання постає останнім прихистком душі, і якщо людина не в змозі знайти себе навіть у любовному почутті, значить, у неї немає справжнього єства. Герої «Страстей за святим
Педро…» та дилогії живуть таким же неістинним життям, як і герої
соціально загостреніших «Недільних геніїв» Рібейро та «Невиразних портретів» Савалети.
На посилення враження про нецілісність протагоніста дилогії
значною мірою працює й інтертекстуальність, зокрема авторський
інтертекст. Як точки духовної опори Мартіну потрібні персонажі
Сервантеса, Піо Барохи, Гемінґвея, Пруста, але такими ніколи не
стають персонажі перуанських авторів. Натомість як персонаж
з’являється письменник А. Брайс Еченіке, якого письменник-невдаха Мартін Романя недолюблює. Герой, щоправда, позитивно
ставиться до Х. Р. Рібейро, теж епізодично присутнього, але пам’ятаймо, що він багато писав саме про поразку латиноамериканця
в Європі. А справжньою точкою відліку стає Вальєхо, цитати з якого рефреном проходять по всій дилогії; ба більше, рядок з його вірша «Чорний камінь на білому камені» (Piedra negra sobre una piedra
blanca): “В Парижі я помру під шум дощу…” 58 [20, с. 180], що набув
уселатиноамериканського резонансу, є одним з епіграфів до першої книжки, а в другій останніми словами Мартіна “на цьому світі” є
рядок із «Чорних герольдів»: “Бувають у житті удари такі сильні…
Я не знаю!” [147, с. 469]. Зважаючи на те, що Х. М. Аргедас у посмертно
виданому романі написав фразу “Вальєхо був початком і кінцем” [109,
с. 287], не говорячи вже про загальну пошану й безліч найрізноманітніших праць про Вальєхо, можна стверджувати, що великий поет не лише перетворився на один із символів перуанської самобутності, але й на модель осмислення долі перуанця поза межами
батьківщини. А в такий спосіб “нецілісність” самого поета, про яку
вже йшлося, стає одною з посутніх ознак перуанської самобутності.
У Брайса Еченіке нецілісність самосвідомості взагалі проявляється в надзвичайно цікавий спосіб. Окрім того, що його персонаж
намагається розірвати з батьківщиною, на що накладається також
його розрив з дружиною-перуанкою, він і відкрито проголошує свою
58

Цей вірш перекладали Д. Павличко та С. Борщевський; подаю рядок у перекладі
С. Борщевського, який уважаю досконалішим.
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відокремленість від Перу на рівні символів, коли відповідає знайомому, що так, він перуанець, але “жодного разу не грав на кені” [149,
с. 350], а в іншому місці заявляє “срав я на національний пейзаж” [149,
с. 401] (згадаймо Вальєхове: “Допекли мені кондори!”, див. с. 86).
Проте перуанське та – ширше – латиноамериканське єство лишається непозбутнім. У моменти психічного розладу Мартінові
кілька разів увижається, ніби його переслідує чоловік із величезним, як банановий лист, вухом, у чому важко не побачити з’явлений
із підсвідомості образ інкського можновладця, адже в доколумбовій Перу вища каста й верховний інка зокрема мали за звичай розтягувати вуха спеціальними сережками. Ніби матеріалізовану
з мрії кохану, роман з якою стає основою другої книжки, герой
уперше зустрічає на пляжі в іспанському Кадісі й охрещує Октавія
де Кадіс (“з Кадіса”; хоча вона, як виявиться під кінець книжки, навіть ім’я має інше), а саме з Кадіса вирушив у другу подорож Колумб, і потім звідти відправлялися численні експедиції конкістадорів; в одному епізоді імена мореплавця та коханої буквально з’єднуються в розподіленему між обома закоханими, реченні:
– Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 р., мавши
три каравели – “Пінту”, “Ніню” та “Санта Марію”, Октавіє…
– Де Кадіс, – докинула вона з дивана в напрямку вольтерівського
фотеля [147, с. 148].

Тому неможливість шлюбу з Октавією і самогубство героя – це неповернення “з плавання”; недарма й назва дилогії містить слова
«Бортовий журнал плавання…».
Письменник не знав С’єрри, усіляко уникав пов’язаних із нею
тем, ба навіть відверто висловлював несприйняття змін, які сталися в Лімі у другій половині ХХ ст., коли її заповнили маси мігрантів
з гір. Мешкаючи з 1964 р. в Європі й відвідуючи батьківщину вряди-годи, Брайс видав 1993 р. книжку нарисів «Дозвіл на проживання (Антиспогади)», де вмістив такі саркастичні рядки:
Я виїхав з Ліми, де ніколи в жодному місці не міг навчитися мови кечуа, а тепер повертаюсь у Ліму, яка стала головним кечуамовним містом країни. ‹…› Я – представник тої Ліми, що пахла «Ярдлі» краще, ніж
Європейський Союз, і якою сьогодні карколомно ганяють бозна які
маршрутки, що приїздять із кварталів, яких я не знаю та прямують
до кварталів, яких не спізнаю ніколи. Отаке, мій любий Інко Ґарсіласо: зринувши, селюк із верховини не пахне «Ярдлі», а пахне як лайно. Але це й є те, що зветься перуанізація Перу” [цит. за: 307, с. 91].

Але прозаїк, очевидно, “перуанізований” трохи більше, ніж сам
би міг помислити. І чи не найбільше перуанська та – ширше – ан— 153 —

дійська художня матриця проявляється у майже нав’язливій присутності в оповіді собак.
У романі «Страсті за Святим Педро Бальбуеною…» вельми показовою є дивна, на перший погляд, особливість героя: роз’їжджаючи
по різних країнах і містах, він возить із собою важкеньку бронзову
статуетку собаки. З цією статуеткою він вряди-годи балакає, звіряючи їй душу. У його мріях про майбутній роман, що так і не буде
написаний, вона постає живим псом; присутня вона і в останньому
уступі твору. Але в цій маленькій манії важко не побачити перуанської символіки пса-проводиря; парадигма андійського мислення
дається взнаки у “знятому” вигляді.
У першій частині дилогії слово пес або собачі прізвиська вживаються 115 разів, тобто в середньому на щоп’ятій сторінці. І це не
випадкові згадки чи гумористичний ресурс, – вони уможливлюють
символічну інтерпретацію. Через двадцять сторінок після початку
оповіді протагоніст покидає батьківську домівку “почуваючися
жахливо й чуючи в останній раз собаче гарчання” [149, с. 31]. Згодом він не хоче женитися, “…не діставши перед тим холодильника
та чудового пса, такого як ті, що були в домі батьків, ‹…› холодильника для неї та пса для мене, ‹…› як весело мати пса, що стрибав би
з трампліна в басейн, як у домі батьків” [149, с. 154-155]. Згадка
про трамплін (=міст) повториться ще двічі, будучи до того ж один
раз пов’язаною з бажанням мати сина: “…я ніколи не хотів мати сина, не маючи пса, що стрибав би в басейн з трампліна” [149, с. 183].
У романі з’являється також літнє французьке подружжя Дельво та
їхня улюблениця Беті: “Це була їх остання собачка, за їхніми розрахунками вона мала б їх прежити” [149, с. 207]; Беті помирає, від
укусу іншого собаки, і незабаром умирають старенькі. І останній
вузол цієї незримої провідної нитки, що нею є образ собаки, зав’язується на останній сторінці роману, коли протагоніст-оповідач
жартома повторює фразу: “я не міг одружитися, не діставши перед
тим пса” [149, с. 575]. У другому романі дилогії, певно, що слабшому художньо, було б недоречним вишукувати фрази з таким же
знаковим наповненням та символічністю, проте частотність присутності собак в оповіді навіть зростає – вони згадуються в середньому на щочетвертій сторінці.
Безперечно, мотив собаки у творах А. Брайса Еченіке зумовлений і його власною симпатією до цих тварин, про яку він якось
розповів у інтерв’ю, але форма, в якій це втілюється в його текстах,
більше змушує думати про дію андійської культурної матриці.
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2.4.3. Поезія
У перуанській поезії 1970-х рр. визначальними є дві різноспрямовані тенденції.
Значній частині авторів притаманне відчуття загубленості в сучасному світі, озлість проти чинного порядку речей і разом із тим
відсутність ідеологічних настанов, характерних для індіхеністів
1920-х рр. або марксистськи зорієнтованих “поетів народу” 1940-х рр.,
хоча ліві симпатії переважають; у таких поетів помітні відсутність
регіональної прив’язаності та дух космополітизму, який, проте, не
може зарадити душевній і духовій роздвоєності.
Відчуття неприкаяності й несталості національного буття з подиву гідною одностайністю передається в осмисленні різними поетами топосу “дім”. Соня Лус Каррільйо (1948) у збірці «Без власного
імені» (Sin nombre propio, 1973) пише: “…я мешкаю в чужім домі, |
а люди йдуть, | сміються, лаються”; Ф. Ґамбетта (1947) у збірці
«Епіграми та епітафії» (Epigramas y epitafios, 1975):
Коли твій дім зачинений,
плюють на двері.
Коли відчиниш,
плюють всередину.
Так було завжди;

та в збірці «Зруйнований дім» (Casa derruida, 1977): “Зруйнований
дім: | живе тіло зі здертою шкірою | та віддане забуттю”; А. Сільйóніс (1944) у збірці «Після просування деякий час на схід» (Después
de caminar cierto tiempo hacia el Este, 1971): “Паразити в моїм домі: | я відчув хробака у кишці, | який гриз ночами” [все цит. за: 153,
c. 180, 252–253, 258]; А. Санчес Леон (1947) у книзі «Слід равлика»
(1977): “Знову ходиш туди-сюди, повертаєшся до цієї кімнати, | яку
вкриває сміття, стискає її, облягає” [451, c. 65].
Якщо взяти до уваги, що таке сприйняття топосу дому простежувалося в поезії двох попередніх десятиліть; якщо врахувати символічні алюзії назв «Картонний дім» М. Адана та «Зелений дім»
М. Варгаса Льйоси, якщо згадати відчуття втрати домівки, розлите
по всій поезії Вальєхо (хоч би: “Пустка в домівці без галасу, | без новин, без дитинства, без зелені” [499, с. 70] у циклі «Пісні домашнього вогнища» зі збірки «Чорні герольди»); якщо, нарешті, взяти до
уваги знакові слова Л. Е. Валькарселя, коли він каже про хибність сучасної просторової орієнтації країни: “загарбники штурмували перуанську фортецю через потайні двері” [495, с. 85], то можна стверджувати, що таке відчуття – один із найяскравіших, у підсвідомості закорінених проявів несправжності, хисткості національного існування.
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Об’єднанням, яке багато в чому сконцентрувало основні риси
поезії 70-х рр. та наробило чимало шуму, хоча й не протрималося
довго в гурті, була група «Година нуль» (Hora Cero; її учасники виводили свою назву від оповідання Е. Конґрайнса «Ліма, година
нуль», але слід пам’ятати, що ще в № 14 «Амавти» за 1928 р. було
опубліковано сюрреалістичний вірш А. Ідальго з назвою «Година
нуль»). Ядро склали шестеро поетів, найвідоміші з яких Е. Верáстегі та Х. Піментéль. Центр групи був у Лімі, хоч її секції існували й
в інших містах. З 1973 р. представники групи почали працювати
нарізно. Але 1977 р. ще молодші поети підхопили це найменування, хоча їхнє художнє кредо здавалося “старим” не відповідним до
проголошених ними принципів. Утім, про серйозний поетичний
маніфест чи справді художні принципи групи говорити не випадало.
Ця “інтегральна поезія” (за їхнім же означенням [див. 153, с. 85]) полягала у приголомшливо-скандальному обуренні дійсністю, вираженому зумисним поєднанням пишномовних фраз і лайки, в притаманному й іншим течіям латиноамериканської “розмовної” поезії
перетворенні прозаїчної, буденної мови на основний виражальний
засіб, зокрема й на синтаксичному рівні. При тому оголена соціальність підкреслювалася лозунговістю фраз, цитатами, як-от, наприклад, у Е. Верастегі з Леніна, Маркса, Мар’ятегі, Рози Люксембурґ.
Проте поряд із настроями поетів, що мешкають у зруйнованому
“перуанському домі”, простежується й інша, нехай менш помітна
тенденція – прагнення сполучити потяг до вкоріненості із сучасними реаліями.
У збірці «Про життя та смерть на Матадеро» (1973) Рубена Урбісагáстегі Альварадо (1945), уродженця Центральної С’єрри, з’являється,
зазначає М. Мартос, вже не розгублений провінціал, сповнений туги
за батьківщиною поміж неонових вогнів, а горянин, націлений на збереження своєї самобутності у великому місті [308, 2, с. 105]. Це нагадує
позицію Аргедаса в деяких його кечуамовних віршах (про які далі).
Якщо в попередній період індіхеністська традиція втрачала значення, то тепер ці мотиви знов посилюються, увиразнюється міфопоетичний первень, бо індіхенізм завжди апелював до телуричної
закоріненості. М. Флор’ян у 1972 р. публікує поему з п’ятнадцяти
розділів «Аяр Качі повернувся до краю Анті зі своєю пращею з нервів»
(Ayar Kachi ha vuelto al Anti con su warak’a de nervios), пройняту месіанськими мотивами. Богатир-напівбог Аяр Качі, прокинувшись
від віковічного сну, йде по країні та скрізь чує відлуння передсмертних стогонів. Він питається в мертвих та вмирущих, але не
може збагнути причину нещасть. Аяр Качі вирушає на пошуки жи— 156 —

вих, й один старий пояснює йому весь перебіг історії. Тоді Аяр Качі
усвідомлює, що це він винен у беззахисності свого народу, жбурляє
з пращі величезний камінь, і в країні відновлюються порядок та мир.
Інакше звучить звертання до міфу в Тульйо Мори (1948) у збірці
«Міфологія» (1978). Для нього андійські боги та духи важливі,
оскільки допомагають поетові розв’язати його особисті суперечності (любовні й родинні) та соціальні проблеми (зокрема, міста й
села). Світ андійських повір’їв – це можливість порятуватися від
задушливої столиці. А для Енріке Росаса (Enrique Rosas, 1948) у вірші «Повернення Ікумарі в кечуанському пророцтві» (El retorno de
Ikumari en la profesía quechua) з книжки «Вперті боги» (Los dioses
testarudos, 1973) повторна поява божества пов’язана із запереченням
Апокаліпсису та насилля, адже Ікумарі прийде, щоб
…запобігти пришестю страшного суду;
битися з вершниками апокаліпсису;
судити богів біля стін ‹…›
проповідувати революцію в тональності уайно;
стримати криваву ненажерливість ешафотів [цит. за: 153, с. 133].

Індіхеністські вірші в цей період пишуть також В. Домінґес Кондесо, Б. Торрес Сальседо, Ф. А. Рівера Аларкон, Х. Манярі Бельтран.
Література автохтонними мовами не мала у ХХ ст. належного
резонансу, хоча гурт цікавих поетів писав мовами кечуа та аймара
(авторська проза практично відсутня). Це пов’язано не лише з мовним бар’єром для половини перуанців, неуніфікованістю численних діалектів кечуа (лінгвісти навіть виокремлюють дві істотно
відмінні мови кечуа) та неписьменністю самих індіанців, – навіть
іспаномовна перуанська література через високі ціни на книжки
часом бувала погано відома в себе на батьківщині. Парадокс полягає в тому, що поезія на кечуа краще знана серед лінгвістів та етнологів за рубежем, ніж серед тих, хто цією мовою розмовляє. Ба й самі кечуанські поети, які добре володіють іспанською, незрідка
принципово не бажають подавати іспанських підрядників чи власних іспаномовних версій. Х. Нор’єга називає це утопічною спробою
протистояти західному світові, змушуючи його (щодо лінгвістів-інтелектуалів ця спроба є слушною) вивчати мову кечуа, так само як
західний світ нав’язує індіанцям свою (іспанську в цьому разі) мову й світогляд [355, с. 85].
Іншим парадоксом літератури на кечуа до 70-х рр. було те, що
створювалася вона переважно не етнічними кечуа, а представниками освіченої креоло-метиської людності С’єрри. Найвідомішим
письменником цього ґатунку тривалий час був Андрес Аленкастре
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Ґут’єррес (Andrés Alencastre Gutiérrez, 1909–1984), член Перуанської академії мови кечуа, який писав під псевдонімом Кільку Уаракка
(Kil(l)ku Warak’a). Він звертався до громадянських, соціальних, навіть
революційних тем (хоч був великим землевласником), а також до
пейзажної та інтимної лірики. Аленкастре користувався “класичною”,
літературизованою кечуа, що звучала пишномовно й малозрозуміло
навіть для сучасних носіїв мови. У художній системі він так само не
виходив за межі норм усної творчості та нечисленних інтелектуалів,
що писали мовою кечуа від часів конкісти. Його твори мають радше історико-літературне, культуртреґерське та лінгвістичне значення, ніж власне художню вартість. Серед основних книжок поета
збірки «Квітуча пісня» (Taki parwa, 1955), «Плодоносна пісня» (Taki
ruru, 1964). Парадоксально трагічною була смерть письменника,
який загинув під час бунту індіанців через земельні суперечки.
Університетський викладач, філософ і лінгвіст Сесар Ґуард’я
Майорга (César Guardia Mayorga, 1906–1983), що писав під псевдонімом Кусі Павкар, за висловом В. Зємскова, “розширив тематичний і філософський діапазон кечуанської поезії, прилучив її до
сучасного потрактування загальнолюдських тем життя, кохання,
смерті” [31, c. 30]. У його поезії поєднуються світоглядні риси традиційної кечуанської літератури з впливом сучасної європейської
філософії; відбувається й переосмислення деяких традиційних кечуанських образів – наприклад, рослина кока, що має важливе ритуальне значення й відіграє роль “порадника”, у поета стає “сліпим
листочком”, якому автор із сумом каже: “…ти, як і я, нічого не знаєш” [383, c. 35]. Ясна мова Ґуард’ї Майорги наближена до сучасної
норми. Найважливішими у творчості поета є збірки «Пісня серця»
(Sonqup jarawinin, 1961), «Поезія кечуа» (1975).
Принципово новим словом у перуанській літературі стали сім
віршів Х. М. Аргедаса, які за життя автора побачили світ лише в періодиці. Відійшовши від традиційної метрики, використовуючи
верлібр, він, поряд з образами, опертими на традиційні кечуанські
символи, створює нові, співзвучні поетиці авангардизму. Аргедас
здійснює прорив до сучасної тематики: наплив індіанців у міста,
розцінюваний як свого роду “реконкіста”, образ Тупака Амару як
символ сучасного індіанського опору, органічне поєднання кечуанського образу світу та технічної цивілізації, а поряд із цим моральна вищість кечуанської традиції над “західним” знанням, В’єтнам
як символ перемоги над “Заходом”. Британець Вільям Роу підкреслює, що в текстах Аргедаса відбувається важливе для розвитку мови
розширення семантики традиційних лексем-символів: приміром,
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у вірші «Кубі» у словосполученні “серцевина нового світу” в кечуанському оригіналі вжито слово Qosqo, яке, перекладене іспанською,
звучить як centro vital (життєве осердя), але в дійсності є топонімом Куско (колишня столиця інків) [403, c. 266–267]. Це слово
означає, за одною з версій, “пуп світу”, а місто відіграє якнайважливішу історико-символічну роль у перуанській культурі. Отже,
Куба – це “Куско нового світу (mosoq mundupa Qosqon)” [116, c. 46].
У цілому ж, Аргедас, не пориваючи з традицією, пише мовою,
якою може говорити сучасний кечуанський інтелігент. Він не боїться, коли треба, вставляти й засвоєні сучасною кечуа іспанські
слова, – наприклад, “небо” передається іспанським cielo та власне
кечуанським hanan pacha, які мають різне конотативне значення.
М. Лінгард уважає, що Аргедас фактично створив літературну мову, водночас і штучну до певної міри (як і кожна літературна мова),
і глибоко закорінену в народній говірці; він використовував
морфологію “класичного” регіону Куско, фонетику діалекту чанка,
звичну для себе, і лексику, взяту з усієї території поширення так
званої мови кечуа А/ІІ (тобто від Аргентини до Колумбії, за винятком перуанської північно-центральної С’єрри) [403, c. 286].
Х. М. Аргедас і почасти С. Ґуард’я Майорга дали поштовх принциповим змінам у сучасній літературі на кечуа. З-поміж поетів,
у творчості яких відчутно новий імпульс, вирізняються Діда Агірре
(1953), Е. Нінаманґо Малькі (1948), І. Уамáн Манріке (1959), В. Уртадо де Мендоса (1944). Ці письменники мають кечуанське коріння, але їхню творчість не можна окреслити як традиційно-сільську,
оскільки вона пов’язана з життям індіанських мігрантів до міста
(й на ті самі верстви в першу чергу ж і зорієнтована). Кечуанська
усна та писемна традиції поєднуються в них із сучасною поетичною мовою. Найяскравішою особливістю цієї поезії є роздуми над
місцем народу кечуа в сучасному світі та пошук духовних підвалин
для його виживання як етносу.
Індіанець у В. Уртадо де Мендоси – це людина непримиренна до
несправедливості й водночас свідома свого народу як найавтентичнішої частини перуанської нації: він шукає опертя в традиції,
але осягає доіспанські міфи з позицій сучасності. Діда Агірре передбачає соціально-космічний катаклізм як відповідь на постійне
гноблення. Людина мусить відновити єднання з матір’ю-землею.
Однак немає апеляції до вищих сил, адже сам людський колектив,
споріднений з природою, космосом, і буде цією силою. Найважливішою опорною точкою в поетеси є образ “дикого каменю” [цит. за:
403, c. 293], глибоко закорінений у кечуанській традиції. Е. Нінаманґо
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Малькі асоціює вищу силу з горами – надзвичайної ваги елементом кечуанської світобудови – та з душами предків. Спираючись на
цю силу, загартована стражданням людина породить “незнаного
бога” [цит. за: 403, с. 127]. І. Уаман Манріке шукає опертя в Інкаррі
й також звертається до ідеї катаклізму, але в нього вона втілюється на абстрактнішому рівні, поет інколи навіть абстрагується від
андійської конкретики.
Наполегливе обстоювання соціальних прав і художніх можливостей мови кечуа дало результат, що мав світовий резонанс:
у 2004 р. Лідія Корнехо Ендара видала переклад «Маленького
принца», а 2005 р. з’явився переклад «Дон Кіхота», здійснений
Деметрйо Тýпаком Юпанкі, – урочиста презентація цього видання
відбулася в Домі Америки в Мадриді у 2006 р.
Мовою аймара пише Хосе Луїс Аяла (1944), чиє поетичне мислення
плине приблизно в тому ж річищі. Збірка його віршів «Пача Мама»
з паралельним іспанським перекладом була видана 1986 р. спочатку
в Італії (за сприяння філологів-ентузіастів) і того ж таки року перевидана в Перу. Аяла уникає фольклорно-етнографічних мотивів,
у філософській та інтимній ліриці незрідка користується досить
оригінальними, незужитими образами (“Ніч накладає на себе руки
на урвищах | та в моїх жилах” [124, с. 37]). Його вірші подекуди хибують на інвективність і викривальність, але основним при цьому стає
не так соціальний, як культурологічний акцент: “Прощаю кривди й
образи | але не цей Устрій | який заповзявся знищити моє культурне
єство” [124, с. 87]. Через це на інтимному рівні домівка завжди є
прихистком, до якого ліричний герой постійно прагне, й тішиться,
що має його; але тільки-но автор виходить за межі внутрішнього
світу, як з’являється загроза зруйнування дому ворожими силами.
Індіанець Аяла не потерпає від метиської роздвоєності, але відчуває загрозу втрати самобутності, і, що характерно для перуанської
літературної традиції, ця загроза осмислюється в категоріях мови:
Я загубив слово
і ніколи
не напишу його знову. ‹…›
Я загубив своє ім’я
і ніколи більше
ніколи не знатиму, як мене звали [124, с. 41].

Безсилля мови в осягненні світу, проголошене Вальєхо на початку
епохи, відлунює наприкінці століття ще деталізованішими “граматичними” образами:
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Скликаю слова,
збираю дієслова, фрази, метафори.
Ядуха цього трибу життя
діймає, знищує, травмує.
Переписую, правлю, скиглю, згортаюсь клубком,
добираю прикметники.
Чи є глузд жити далі,
якщо не з’являються морфеми? [124, с. 39].

Ці поети ввійшли в літературу в 1970–80-і рр., тож притаманні їм
телуризм, космізм, ствердження автохтонних вартостей збігаються
з тенденціями, помітними в цей же період в іспаномовному перуанському письменстві.

2.5. Підсумки
Як зазначив А. Корнехо Полар, з кінця ХІХ ст. розвиток перуанської літератури “складається, іноді приховано або по дотичній, на
витворення образу та проєкту нації” [307, с. 27]. Попри те, що дискусії про перуанську національну сутність наприкінці ХХ ст. не
вщухали й питання лишалось відкритим [див., наприклад, 346], саме література, не даючи остаточної формули, оприявнювала матеріал, тенденції, конкретні риси перуанської культурної самобутності. Літературний процес справдив передбачення Хосе Ур’єля
Ґарсії, активного учасника дискусій 20-х рр., який у праці «Новий
індіанець» писав: “Духового об’єднання Перу буде досягнено не
знищенням важливих імпульсів з кожної історичної зони, а посиленням їх та наданням їм автономії. “Село”, “провінція” та “місто”,
як і С’єрра, Коста та Монтаня – нехай кожне виконає свою роль, як
це велять могутні Анди” [цит. за: 352, с. 165]. За 60 років проаналізованого періоду на літературну арену вийшли – і тематикою, і авторами – три основні макрорегіони країни. Але, ніби згідно з Ур’єлем
Ґарсією, спільним знаменником, точкою відліку є саме гірський регіон (“як це велять могутні Анди”), андійський автохтонний культурний первень, з міфологією включно, до якого звертаються навіть письменники походженням не горяни і який може бути матрично присутній попри волю авторів. Загальноперуанським стає
навіть символічне сприйняття міфу про Інкаррі, зміст якого містить певну “загрозу” для “білих”. Так само й мова кечуа відіграє
символіко-інтеграційну роль (навіть тоді, коли письменники не
володіють нею добре чи й узагалі) для всіх регіонів країни.
Натомість традиційна культура Кости, Ліми зокрема, попри неабияку літературну активність та розмаїття, не сприймається як
націотвірне ядро, як це ще було на зламі ХІХ–ХХ ст. Навпаки, коло— 161 —

сальна міграція гірських селян до столиці на початковому етапі
сприяє розмиванню традиційного узбережного “креолізму”, втраті
“обличчя” (що відбивається і на рівні зовнішнього вигляду та доль
персонажів), але також і нівелюванню автохтонного єства мігрантів;
усе це робить константу хисткого дому наскрізною в усі десятиліття. Оскільки образ дому є універсальною метафорою батьківщини,
то й зміцнення хисткого дому в перуанському випадку природньо
пов’язується з інтеграцією окремих її частин. Назва роману Аргедаса «Уся кров», що в оригіналі має форму множини, стала емблематичною в сучасних перуанських культурфілософських дискусіях.
Та з кінця 80-х рр. уже йдеться про “завоювання” Ліми мігрантами,
про з’явлення “нової, андійської Ліми” (una nueva Lima andina) [255,
с. 9], міста, яке за чисельністю тепер більше за все сільське населення країни і де твориться значна кількість культурної продукції
на регіональній та автохтонній матричній основі; приміром, 1989-го
року вийшов доброго художнього рівня роман К. Хари Хіменеса
(Cronwell Jara Jiménez, 1949) «Шибениця для коня» (Patíbulo para
un caballo), присвячений боротьбі мігрантів у Лімі за виживання та
зростанню почуття побратимства між прибульцями з різних регіонів [307, с. 120-134].
Ці процеси тягнуть за собою небезпеку розмивання питомої індіанської культури в горах, але й змушують решту країни дедалі
більше солідаризуватися з автохтонними цінностями на символічному рівні: принаймні, це засвідчують літературні тексти. Нецілісність і багатовекторність перуанського духовного й культурного
існування є одним із проявів культурної самобутності країни, і така картина цілком узгоджується з бароковим етосом Б. Ечеверрії
та андійським філософським принципом взаємодоповнюваності.
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Розділ 3
ЛІТЕРАТУРА БОЛІВІЇ
3.1. Етнокультурні, географічні та соціальні умови
Історія Болівії в ХХ столітті складалася вельми драматично. Не
оговтавшись від поразки в Тихоокеанській війні з Чилі (1879–
1884), що призвела до втрати узбережжя, Болівія у війні 1902 р.
відступила Бразилії область Акре, а в 1932–1935 рр. у Чакській війні
зазнала розгрому від економічно так само, як і вона, слабкого Парагваю і знову мала відчутні територіальні втрати. Наслідком цього країна залишилася без понад третини території й у подальшому
так і не змогла повернути собі виходу до моря міжнародно-правовим шляхом. Відчуття безсилля й фатальної приреченості багато
в чому визначило національну свідомість, перетворившись на такий собі комплекс, а слово “море” стало символом усіх політичних
та духовних поривань нації.
Землі, втрачені Болівією (узбережжя, джунґлі, тропічні рівнини), були майже не пов’язані з гірською її частиною, що складала
лише третину країни, але зосереджувала близько 80% усього населення. Найрозлогіший за площею департамент Санта Крус, розташований на сході, допіру в 1954 р. був з’єднаний автошляхами з гірською частиною [36, с. 57]. Тож у свідомості болівійців ще в першій
третині ХХ ст. не зміцніло відчуття національної єдності, а сутність
болівійства співвідносилася насамперед із верховиною (Альтіплано).
Значення Альтіплано для духовного та господарчого життя країни – величезне. Там зародилася одна з найдавніших культур Америки – Тіауанако, археологічні пам’ятки якої вражають величчю.
Високогірне плато є місцем розселення двох найчисельніших корінних народів Болівії (та й Америки загалом) – кечуа та аймáра.
Тут-таки зосереджені й невичерпні підземні запаси, які дають сировину для єдиної розвинутої промислової галузі країни – гірничої.
Індіанці становлять до 70% чисельності населення Болівії, і автохтонний субстрат болівійського народу та культури виглядає
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складнішим за перуанський. Найчисленнішим після кечуа індіанським етносом Болівії є аймара, які мешкають головно саме на її
території. Близькі до кечуа звичаєво, аймара, однак, є носіями архаїчнішої культурної традиції. Їхня національна психологія більш
етноцентрична, з аймараського середовища виходили й виходять
радикальніші діячі індіанських рухів, з аймара походить і президент
Ево Моралес. Незрідка болівійці змішаного походження саме в культурі аймара вбачають національний символ. У сусідніх державах
болівійців інколи називають колья – за однією з назв аймара та території теперішньої Болівії доби її перебування в імперії інків (коли
вона іменувалася Кольясую). У самій же Болівії словом колья часто
означують усіх мешканців Альтіплано ті, хто живе в інших регіонах.
Болівійські культурфілософські шукання, як і перуанські, зазнали потужного поштовху після поразки в Тихоокеанській війні. Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. виявив три основні позиції в оцінці
стану та перспектив розвитку болівійської нації. Ґабрієль Рене Морено (1836–1908), спонуканий воєнною поразкою, висунув теорію,
яка доводила зверхність білої раси та неповноцінність індіанської,
нібито не здатної до сприйняття демократії та “цивілізації”, а тому
приреченої скніти в невігластві й рабстві. Найгіршим різновидом
людей історик уважав метисів, убачаючи саме в них причину деґрадації країни. Більшою об’єктивністю та зваженістю відзначалася книжка Альсідеса Аргедаса (1879–1946) «Хворий народ» (1909),
що набула континентального звучання. Хоча А. Аргедас також уважав білих расою життєздатнішою за індіанців, проте заразом він
визнавав, що пороки останніх аж ніяк не вроджені, а набуті за час
багатовічного гноблення, і ця раса є гідною співчуття та допомоги.
Але його оцінка метисів була явно негативною: біда країни в тому,
що вони зайняли ключові пости в державі. Апологетичною щодо
автохтонного чинника стала книга Франса Тамайо «Створення національної педагогіки» (1910). На думку Ф. Тамайо, саме індіанець
є виразником болівійської сутності й запорукою великого майбуття
країни. Нижчим порівняно з ним креолові та метисові належить
“індіанізуватися”, тобто сприйняти індіанську шкалу вартостей.
Детальніше погляди А. Аргедаса та Ф. Тамайо були висвітлені в першому розділі. Завдяки їхній позиції необхідність звернення до автохтонного складника нації стане аж так очевидною, що навіть
друга воєнна катастрофа – поразка від Парагваю – не породить
помітних антиіндіанських концепцій на взір поглядів Ґ. Р. Морено,
а лише дасть поштовх розквітові філософського напрямку “містики землі” та індіхенізму.
— 164 —

Певний традиціоналізм і консерватизм болівійського національного мислення сприяв тому, що література досить довго не
виявляла структурного розмаїття, характерного для деяких сусідів
по континенту. Навіть сам її духовно-емоційний настрій відзначався напрочуд однорідною мотивною структурою. Драматична історія країни спричинилась до того, що етапи літературного розвитку
Болівії у ХХ ст. визначалися радше історичними подіями та суспільними змінами, ніж мистецькими чинниками.
Після завершення епохи модернізму чітко вирізняються три періоди розвитку болівійської літератури. У першому, який тривав
до середини 30-х років, проза розвивається в річищі раннього латиноамериканського реалізму, а поезія залишається під впливом
модерністських взірців. Другий період починається з закінченням
війни за Чако, після поразки в якій література стало звертається до
осмислення національно-культурної сутності країни. Проза в цей
час виявила риси досить зрілого реалізму, а поезія з великим запізненням заговорила мовою, близькою до авангардистської. Формальним кінцем цього періоду можна вважати 1964 рік, коли було
призупинено процес реформ, розпочатих буржуазно-демократичною
революцією 1952 року. Третій період позначено різким посиленням
настроїв розпачу та безвиході внаслідок безугавних ударів жорстокої історичної долі. Проза набуває манери письма, характерної для
нового латиноамериканського роману, а поезія виявляє тенденції
до герметизму та метафоричності. Допіру на межі 1970–80-х років
у болівійській літературі намітяться риси, які засвідчать про початок
подолання комплексу поразки та пом’якшення трагічного звучання.
3.2. Присмерк модернізму
Сповільненість літературного процесу в першій половині століття сприяла тому, що фігура Франса Тамайо (1879–1956), активно присутнього в літературі та політиці від доби модернізму, залишалася точкою відліку для творчих кіл країни і в аналізований період. Як від Ільїмані, найвеличнішої гори Болівії, від нього можна
було віддалятися, але втратити з ока було неможливо. Через це належить подати бодай стислу характеристику творчості Ф. Тамайо
на попередньому літературному етапі.
Ф. Тамайо починав у річищі романтичної традиції. У 1898 р. він
випустив збірку віршів «Оди», що складалася з двох циклів. Перший,
історичний, містив оди на традиційну тематику конкісти та інкської імперії («Атауальпа в полоні», «Місто Сонця»), де автор змальовує зіткнення світів та проклинає Іспанію. Другий, філософ— 165 —

ський («Ідеал», «Царство Боже»), потрактовує всесвіт як арену одвічної боротьби сил творення та руйнації, стверджує первинність
духа, зверхність віри над розумом. Але романтичний доробок
поета не привернув до себе ширшої уваги, тривалий час він був
відомий насамперед як критик і публіцист.
Тамайо уславився як лірик континентального масштабу в 1917 р.,
коли вийшов один із найвизначніших творів іспано-американського модернізму – велика драматична поема «Прометеїда, або
Океаніди» (La Prometheida o las Oceánidas). Поема містить 4165
віршів і написана у формі грецької трагедії з додержанням класичного правила трьох єдностей. Стиль поеми робить її одним з найвіртуозніших зразків іспаномовної лірики: звукопис, гра слів,
внутрішня рима на тлі білого вірша, власний звукописний код для
кожного персонажа, неологізми (переважно на основі класичних
мов), сміливі переінакшення іспанського синтаксису.
Автор використав персонажі грецької міфології, але вибудував
оригінальний сюжет. Океаніда Психея, прийшовши до скелі, до
якої колись було прикуто Прометея, і не змігши дізнатися від богів,
де той перебуває тепер, помирає з його ім’ям на устах, і в ту саму
мить на скелі з’являється тінь титана. Ф. Тамайо розвиває дуже
важливу для болівійської літератури тенденцію, закладену старшим від нього модерністом Рікардо Хаймесом Фрейре (1866–1933), –
тему жертвопринесення, що згодом, як далі побачимо, перетвориться на національну константу, вийшовши за межі суто модерністського кліше. Але, як зазначає А. Кофман, “…якщо Хаймес Фрейре
будує свою поетику на основі міфологем жертвопринесення та помсти, Тамайо розробляє сув’язну з міфологемою жертви тему поривання до недосяжного” [23, Кн. 3, с. 459]. Прагнення Психеї побачити Прометея можна трактувати двоїсто: як одвічне прагнення
людини дізнатися про майбутнє і так само одвічне бажання подолати смерть. А служіння істині та прагнення до безсмертя в Тамайо
невідривні від непідвладного свідомості потягу до самопожертви,
що його він, “…подібно до Хаймеса Фрейре, розуміє як прилучення
до божистого верху, до ідеалу” [ibidem, с. 460].
Та ще важливіше відзначити, що звернення Ф. Тамайо до античного сюжету лише на позір не містило в собі нічого болівійського.
Велич Кавказьких гір, образ титана, жертовність і смерть виявляться напрочуд суголосними головним мотивам болівійської літератури ХХ ст. Франс Тамайо, шукаючи, як і всі іспано-американські модерністи, свого в чужому, сублімує національну трагедію:
океаніда Психея, що має бути інтерпретована як алегорія моря,
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прагне побачити прикутого Прометея, а це – гірська Болівія. Тамайо
ніби передбачив марність майбутніх спроб повернути узбережжя,
висловивши водночас крихку надію та наголосивши на єдності моря та гір. Очевидно саме його твір підказав назву праці марксистського економіста Р. Руїса Ґонсалеса «Болівія: Андійський Прометей» (1961), у якій автор писав, зокрема, таке: “Цей Андійський
Прометей, закутий у власних горах протягом 300 колоніальних літ
за те, що віддавав плоди своїх надр без жодної міри, ще не розбив
насправді своїх кайданів” [436, с. 65]; назва цієї праці стала штампом в оцінці історичної долі Болівії.
І в 1920–40-х рр. не змінивши творчої манери, Ф. Тамайо залишався останнім великим представником іспано-американського
модернізму. Але класицистично зорієнтована форма його творів
виявилася наповненою ідеями, які в болівійській літературі та
філософії стали виразно відчутні допіру з середини 1930-х років.
Назви основних збірок поета цього періоду – «Нові рубаї» (Nuevos rubáyát, 1927), «Скерцо» (Scherzos, 1932), «Грецькі епіграми»
(Epigramas griegos, 1945) – відбивають прагнення Тамайо переосмислювати класичну спадщину. Ці книжки сповнені роздумів
про сутність життя та смерті, про підвалини людського буття, але
водночас у них присутня виражена в модерністській формі етнофілософія письменника. Ще 1924 р. в «Приказках» Тамайо написав:
“Біль, не перетворений на джерело енергії, – це хвороба” [477,
с. 179]. Цей вислів чітко віддзеркалює поетове бачення історичної
проблеми Болівії, яка зазнає поразок і не здатна до зосередження
духових та матеріальних сил. У збірці «Нові рубаї» воля та енергія
подані як ядро людської особистості. З іншого боку, людина невіддільна від природи, а особливість ліричного героя-болівійця полягає
у відчутті гір як іще тривкішого первня світобудови, ніж сама земля:
Величні скелі, подвиг із граніту,
ви – наче нерухомий чвал гір.
Ви не проминете, хоч би й земля проминула.
Я вічно вас ношу в собі [477, с. 236].

Ідея сприйняття людиною енергії від довкілля як необхідної
умови повноти особистісного та національного існування, започаткована у «Створенні національної педагогіки» (1910), набуває дальшого розвитку в «Скерцо». Як зазначає Клара Ферруфіно Льяч, з енергії постає мислення та мова, а мислення, за Тамайо, це не що інше,
як розмова з природною енергією [237, с. 91]. Телуризм поета являє
загострене відчуття мови, адже в «Скерцо повітря» (№7) первісним
є звук, він священний, він – “жива світлоносна глина” [цит. за: 237,
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с. 89], первовічна субстанція, з якої родяться світи. У сороковому
скерцо ритм названо архітектором, що, мов палаци, вибудовує
в просторі симфонії. Тамайо ніби ілюструє висловлену ним раніше
думку про віддзеркалення світобудови в структурі мови. А завершальним акордом звучать написані гекзаметром «Грецькі епіграми», з класичної форми яких поет користається, аби підкреслити
нерозривний зв’язок свого телуризму зі стародавньою філософською
традицією: “Плоть рас замішана й створена з землі. | ‹…› | Ґрунт володіє й править своїм плодом. Земля – це людина” [ibidem, с. 99].
Присмерк болівійського модернізму породив іще одну могутню
фігуру, чиє значення для розвитку болівійської, ба навіть усієї
латиноамериканської прози могло б виявитися не меншим, ніж
значення Ф. Тамайо для поезії, якби інакше склалася творча доля.
Артуро Борда (1883–1953) був відомий як маляр, хоча живопис
його оцінено допіру по смерті. А проза, уривками друкована в пресі
між 1902 та 1925 рр., залишалася незнаною ширшому загалу аж до
1966 р., коли була видана завдяки турботі його брата Ектора. Однак і
до сьогодні спадщина А. Борди майже не ввійшла в поле зору дослідників болівійської літератури. Можливо, на заваді тут став обсяг
єдиного виданого твору письменника: книга, названа «Шаленець»,
складається з трьох томів зі спільною пагінацією в 1658 сторінок.
До 1921 р. А. Борда поєднував творчу діяльність із політичною
роботою в лівих профспілках, з 1899 р. він постійно друкувався
в пресі Ла Паса. Але з 1921 р. Борда на 30 років випадає з громадського й мистецького життя: його захопила круговерть богеми.
Допіру 1943 р. з допомогою брата він повертається до живопису.
Не виключено, що в той період він і далі працював зі словом. Про
особисте життя майстра відомо лише, що з 1935 по 1945 рр. він був
закоханий у якусь черницю. За життя Борда здійснив 13 персональних виставок у Ла Пасі й одну в Буенос Айресі.
«Шаленець» – це твір, жанрову приналежність якого визначити
неможливо. У ньому поєднуються філософська та лірична проза,
притчі, публіцистика, драматизовані діалоги, непоодинокі віршовані вкраплення. Ліричний герой іменує себе не інакше, як Шаленець; так називають його й інші, і божевілля періодично декларується протягом усього тексту фразами на кшталт: “Боже мій! чим
більше я себе аналізую, тим більше себе страхаюся” [143, с. 75], “Розум замість безуму – ті самі вериги” [143, с. 263]. Все, що протагоніст переказує, відбувається з ним переважно вві сні, забутті, видіннях. Він постійно переповідає чужі листи, щоденники, що випадково потрапили йому до рук, статті. Діапазон тем надзвичайно
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широкий: інтимні переживання, пошуки ідеалу, сутність мистецтва, політико-економічні проблеми (зокрема й вихід до моря), сенс
людського існування та доля людства, морально-етичні проблеми,
індіанське питання, культурна самобутність Болівії, теософія. Ці теми
перетікають одна в одну, обриваються, поновлюються, а їх варіації
суперечать одна одній. Сам оповідач каже, що не уявляє собі структуру книги, що він мислить суперечливо й підвладний демонові багатослів’я, а часом навіть вдається до самоіронії: “І в такий спосіб я
знищую мою попередню арґументацію” [143, с. 78]. До твору Борди
цілком достосовні відзначені Ю. Ґіріним риси модерністського мислення, як-от свідомий еклектизм, неорганічність, принципова суперечливість, надзвичайна внутрішня напруженість [23, Кн. 3, с. 35].
Попри багатовимірність структури, у книзі можна виділити чотири мотиви роздумів, з якими так чи інакше сполучаються всі епізоди: ідеал у коханні (духовному й плотському), смисл та значення
мистецтва, доля Болівії та – ширше – Америки, доля людства. Дві
останні теми потребують пильнішої уваги, оскільки заповідають
деякі ідеї, з’явлені в пізнішій філософській та художній літературі,
та накреслюють низку констант, характерних для болівійського
художнього мислення в ХХ ст.
Письменник приголомшений катастрофою Першої світової війни.
Найбільшу відповідальність за неї, на його думку, несе Європа, але
й кривава вакханалія Мексиканської революції – цілком закономірний вираз іспаноамериканського духа. Найгірше в Америці походить від Іспанії, і якби індіанці знищили сучасне авторові покоління,
було б тільки краще. Автор, однак, бачить від’ємні риси і в індіанській расі: покірливість, заскнілість. А один з героїв твору – робітник, – проповідуючи потребу викорінити упослідження за будьяку ціну, пристає на обидві альтернативи: або індіанці вимордують своїх володарів, або буде винищена індіанська раса. Та все ж
віра в прийдешнє Америки з індіанською основою переважає. Індіанські народи від Аляски до Землі Вогнів уже повертаються на історичну арену, несучи гармонію, втілену в їхній музиці – “класичній музиці, що передувала будь-якій класиці” 59 [143, с. 1626].
Автор-оповідач – напевне креол, але йому дозволено прилучитися
до таємниці індіанців. Він потрапляє до їх священного утаєного
міста, де дізнається про підготовлюване всеамериканське індіанське повстання. Характерно, що місто інків, вимислене А. Бордою,
59

Згадаймо, що тотожне відчуття андійської музики значно пізніше з’явилося і в перуанця Х. М. Аргедаса.
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розташовано не в сельві, згідно з поширеними легендами (про
Пайтіті 60), а в надрах гори Ільїмані – однієї з найвеличніших вершин Америки, міфічної прабатьківщини аймара.
У цьому епізоді проглядає властиве латиноамериканській літературі сприйняття печери як прихистку носіїв “справжності”, а допущення туди героя є актом духовної ініціації, адже в параметрах
латиноамериканської художньої свідомості, як зазначав А. Кофман,
усяке заглиблення в землю є чином самоосягнення [35, с. 296]. Далі
буде показано, що підземелля, заглиблення в землю є одним із
провідних мотивів болівійської літератури та культури взагалі.
Паралельно відбувається подана у фантасмагоричних тонах духовно-психічна еволюція протагоніста, який із Шаленця перетворюється на Руйнівника, призначеного для безмежного розкріпачення волі та тотального знищення прогнилого світу. Його появу
вітають голоси Цезаря, Аттіли, Наполеона, Карла Великого, Вільгельма ІІ, а голоси Достоєвського, Бурже, Турґенєва відзначають,
що він не випадково народився “…поміж хворого народу, сам хворий
на понуре збайдужіння раси, у вік, не менше хворий на обриду” [143,
с. 1551]. У Борди можна легко відчути багато паралелей до філософії
Ф. Ніцше, та про прямий вплив говорити важко: невідомо, чи був
він знайомий із творами німецького філософа, прізвище якого
згадується лише раз [143, с. 1515].
За А. Бордою, болівійські самозневага, самодошкуляння та брак
амбіцій походять від випадкового відкриття Америки, легкого завоювання імперії інків, колоніального рабства. З перших сторінок
твору й спочатку поза соціологічним контекстом читач натрапляє
на постійно підкреслювану, обернену на психічний комплекс рису
протагоніста: він – небажана дитина, народжена внаслідок невдалої спроби аборту, віддана згодом до притулку й приречена на вічне “абортивне тавро” [143, с. 395, 530]. Він – підкидьок, бо не знає
“ані своїх батьків, ані своєї землі” [143, с. 974]. Це самовідчуття, що
є типовим латиноамериканським комплексом, з конечністю переходить і на націю, історія та форми існування якої дозволяють авторові назвати її словом aborto [143, с. 620, 1255], яке в іспанській
має ще два значення – “передчасні пологи” та “виродок”.
Утім, говорити про песимізм Артуро Борди таки не можна. Його
роздуми – це своєрідне поєднання ідей А. Аргедаса та Ф. Тамайо.
Якщо людина може взяти реванш протягом відведених їй 60–80
60

Пайтіті – легендарне місто в сельві, яке нібито заснували вцілілі під час конкісти знатні інки.
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років, уважає Борда, то для народів такі періоди вимірюються віками,
а для рас – цивілізаційними циклами. Індіанці – основа болівійської
нації, вони плідні, як цілинна земля, їм належить лише дати сучасну
освіту, для чого дітей слід посилати до Європи (тут А. Борда розходиться з Ф. Тамайо, який вважав, що індіанця належить навчати
тільки через механізми його культури). Слід, нарешті, навчитися
бути внутрішньо вільними, і такий народ ніхто не назве хворим
або народом-чóло (термін “чоло”, що означує андійський різновид
метиса, у Борди звучить негативно й розростається до масштабів
політико-психологічного явища). Та оскільки автор обумовив право
суперечити самому собі, тут можна подибати й контроверсійні пасажі.
Клубок суперечностей і нагромадження проблем розв’язано підсумковими роздумами письменника. По-перше, у Шаленці-Руйнівникові під впливом, зокрема, краєвиду Андів починає брати гору
його третя іпостась – Мистецтво. Тому Моноліти промовляють:
…пам’ятай, що в тобі наш дух,
дух каменю,
каменю, стужавілого
у спогляданні та роздумі
над початком та призначенням
краси і правди
у руках справжніх і великих поетів...
Ми – світло і правда, обернені в камінь,
а ти, Шаленцю, о сине наш,
ти – камінь, обернений на чуття
та мисль Америки;
тож готуйся у спокої,
адже тобі новий труд доля призначає,
який завершити ти мусиш
Перемогою Мистецтва
на самісінькому шпилі Ільїмані [143, с. 1597].

Енергія руйнівника неправедного світу також зазнає змін – голоси
Атауальпи, Монтесуми та Кавполікана 61 проказують:
…ти не мусиш
підбивати збройно
Іберію чи Альбіон,
бо ж ти підеш у світ
для звільнення
свідомості [143, с. 1598].
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Кавполікан – вождь чилійських індіанців мапуче (аравканів), керівник боротьби
проти іспанців у ХVІ ст.

— 171 —

По-друге, тут актуалізується присутня латентно впродовж книги
фігура Жінки-матері, відчуваної автором як паралель до Пачамами –
андійської богині землі й плодючості. “Мені здається, – писав Борда
дещо раніше, – що раси й народи прикметні більше своїми жінками
(всупереч мінливості моди), ніж чоловіками, завдяки силі землі,
яка проявляється в їхній душі та дусі” [143, с. 905]. Жінка-мати – вища
за всіх Збавителів, Визволителів та Спасителів. Вона – перша в тріаді Мати-Учитель-Митець, вищій трійці на землі, яка є віддзеркаленням космічної божественної трійці – Мудрості, Любові та Сили.
Артуро Борда йшов шляхом оригінальним і незалежним, але в магістральному для ХХ століття напрямку осмислення болівійської та
латиноамериканської сутності. Як стане очевидним у подальшому,
низка увиразнених у «Шаленці» образів-символів: камінь, гора, печера, абортивність існування, жінка, – випередили художнє мислення пізніших письменників, хоча твір залишався майже невідомим.
До середини 1930-х рр. літературний процес у Болівії відставав
у розвитку порівняно із сусідніми країнами – Чилі, Аргентиною, Перу,
а також Мексикою, які завжди були орієнтиром для болівійської
творчої інтелігенції. Поезія, наче зачарована сяйвом Ф. Тамайо та
Р. Хаймеса Фрейре, видозмінювалася аж надто повільно, зостаючись
назагал і далі в річищі модернізму. Проза, хоча й розширивши дещо
тематичний діапазон, може бути схарактеризована, як і в попередні
два десятиліття, у категоріях раннього латиноамериканського реалізму з явною костумбристською та публіцистичною забарвленістю.
Найпомітнішим, але нетривалим явищем того періоду стала діяльність групи творчої інтелігенції під назвою «Подвиг варварів»
(Gesta bárbara), що виникла в Потосí 1918 р. До об’єднання увійшли
А. Аларкон, Ґ. Рейнольдс, Рауль Хаймес Фрейре (молодший брат видатного модерніста), Х. А. Арсе, пізніше долучилися помітний критик і прозаїк К. Медінаселі та перуанський іммігрант Ґ. Чурата.
Назва містить очевидну алюзію до титулів книжок «Варварська
Касталія» Рікардо Хаймеса Фрейре та «Варварські сторінки»
Х. Мендоси – прозаїка-реаліста попереднього етапу, про чий філософський доробок іще йтиметься далі. «Подвиг варварів» організував Перший салон національного живопису, різноманітні конференції. Творчі шляхи учасників були в подальшому різними, але діяльність групи надала імпульсу зародженій тоді й розквітлій дещо
пізніше філософії “містики землі”, а вже в середині століття були
спроби нової генерації зорганізуватися під тією ж назвою.
Болівійська критика того часу досить об’єктивно оцінювала стан
прози. К. Медінаселі зазначав, що твори болівійських авторів варті
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чогось хіба як соціологічний документ, а не як твори мистецтва, й наголошував на відсутності справді національного роману, де б відтворювався життєвий і питомо болівійський характер. Але це, на його
думку, пов’язано з тим, що й у дійсності національний тип відсутній,
а національне життя – фрагментарне [див. 367, с. 21]. Цей присуд
К. Медінаселі поділяв і А. Ґузмáн, наголошуючи ще й на стилістичній
недбалості болівійських авторів, ба навіть на їхньому незнанні граматики [264, с. 56-57].
У цей період вирізняється роман «Авкакалью» (1930) В. Ібанєса
(1883–1934), загиблого на Чакській війні. У ньому автор, уже відомий
болівійському читачеві з історико-легендарного роману «Чачапума» (1919), знову звертається до індіанської тематики і створює
побудовану на переказах і забобонах аймара оповідь про нещастя
індіанської родини, що потрапила під вплив злих сил. Як і для попереднього твору, для цієї книжки характерні паралельні діалоги
на аймара та іспанській. Тим часом А. Аларкон після квазіісторичного роману «Двір Яввара Уáкака» (1915) публікує роман «Колись»
(1935), де відтворює звичаї колоніального міста Потосі, що зросло
на срібних покладах, та імітує мову ХVІІ століття.
Соціально-критичній тематиці присвячено єдиний роман поета
й драматурга Хосе Агірре Ачá (1877–1941), сина видатного романіста
ХІХ ст. Натанієля Агірре, під назвою «Платонія» (1923). Стилістично
вправно написаний, цей роман в узагальненому вигляді зображує
сутність латиноамериканських псевдодемократій. Його дія відбувається у вигаданій державі Платонія, персонажі наділені алегоричними грецькими йменнями, а місця дії – так само алегоричними назвами. Енріке Фінот (1891–1952), що визнавав себе за учня
Ґ. Р. Морено, створює характерний тенденційністю та публіцистичністю роман «Чоло Порталес» (1926), в якому зображення політичних інтриг править за ілюстрацію ідеї необхідності зберегти владу
в руках креольської аристократії та важливості європейської еміграції заради підтримання порядку в країні репаних індіанців та
амбіційних і безпринципних метисів.
Необхідно згадати й Трістана Марофа (Tristán Marof, справжнє
ім’я – Ґуставо Наварро, 1896–1979). Т. Мароф протягом тривалого
часу був активним пропагандистом соціалістичної ідеї, близьким
до троцькізму. Провівши значну частину життя за кордоном як
консул і як політемігрант, беручи участь у міжнародному робітничому русі, письменник у багатьох творах поєднував внутрішні
проблеми країни з міжнародною політикою або й повністю переносив дію за рубіж, часто вдавався до сатири та памфлетності.
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Т. Мароф посідав помітне місце і в публіцистиці. Раніше від
Х. К. Мар’ятегі, хоча й без його глибини, він звернув увагу на імперію інків як модель майбутнього комуністичного суспільства, підкреслюючи освіченість і доброчесність їхньої диктатури. Письменникові була близька “чорна легенда” про Іспанію 62, а в індіанському
населенні він убачав єдину надію нації. Найяскравіше такі погляди
відбилися в праці «Справедливість Інки» (1926). Марофові належить
також фраза, яка згодом стала програмовою для лівого болівійського націоналізму: “Землі – народові, шахти – державі” [215, с. 297].
3.3. Література середини століття: від війни в Чако до
60-х років
3.3.1. Чакська війна та її наслідки
Посутні зміни в політиці та суспільній думці Болівії настали допіру після поразки у війні з Парагваєм (1932–1935) за багаті на
нафту (як гадалося) райони в природній області Північне Чако, що
призвела до територіальних утрат. Для зміцнення національної самосвідомості болівійців ця війна зробила навіть більше, ніж війна
за незалежність. По-перше, з усією гостротою постала проблема
національно-територіальної єдності країни: Північне Чако – тропічні рівнини, вкриті невеликими лісами й чагарниками й небагаті
на питну воду, – кардинально відрізняється від Альтіплано та гірських долин, і Парагвай виграв війну значною мірою завдяки більшій пристосованості своїх солдатів до таких кліматичних умов.
По-друге, третя поспіль військова поразка показала, що відповідальність несуть політичні керівники та вище армійське командування, а не індіанці, які складали більшість рядових, – навпаки,
б’ючись в абсолютно чужому для себе кліматичному регіоні, кечуа
та аймара стійко зносили воєнні випробування, обтяжені бездарністю генералітету та кричущою безгосподарністю, тож оцінка расово-етнічного чинника була протилежна тій, що домінувала по
Тихоокеанській війні. Після війни за Чако навіть порушувалося питання про надання мові аймара статусу національної, адже, на думку деяких інтелектуалів, міцніший бойовий дух парагвайських солдатів був пов’язаний з більшою національною згуртованістю й чіткішою самосвідомістю [267, с. 1], – справді-бо, у цій країні, попри
62

Один із панівних стереотипів іспаноамериканських студій, згідно з яким відкриття та завоювання Америки розглядається виключно як негативне явище;
протилежний стереотип – “рожева легенда”.
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те, що більшість населення не має чітко виражених індіанських антропологічних рис, на той час лише 5% людності не володіли мовою ґуаранí, а з решти половина розмовляла тільки на ґуарані, тоді
як друга половина були білінгвами. У цім зв’язку Х. Мендоса підводив історіософську базу під осмислення суті війни в Чако, мовляв,
ще в доіспанські часи індіанці ґуарані (“напівголі варвари”) з парагвайських рівнин прагнули піднятися в гори по тамтешні багатства, а гірські індіанці спускалися, аби дати їм відсіч [337, с. 160-164].
Після завершення Чакської війни суспільно-політичні процеси
в Болівії набули значної динаміки, у діяльності багатьох урядів почав проявлятися націоналістичний та антиолігархічний характер.
Це б уло властиво президентам-військовим Х. Д. Торо та Х. Бушу, чиє
урядування (1936–1939) окреслюють термінами “соціалістичний
мілітаризм” та “державний соціалізм”. Саме тоді було експропрійовано північноамериканську нафтовидобувну компанію «Стандард
ойл» та заборонено використання безоплатної праці індіанців [63,
c. 13–16; 73, с. 52–53; 74, с. 71–73]. Антинортеамериканізм і прагнення
обмежити владу гірничорудних магнатів характеризували й діяльність іще одного президента-військового – Ґ. Вільярроеля (1943–
1946). У цей період оформився й лівий спектр болівійської політики: 1940 р. було створено недовговічну Ліву революційну партію,
1941 р. – Націоналістичний революційний рух (НРР), а 1950 р. – Комуністичну партію. НРР, очолюваний Віктором Пасом Естенсоро,
об’єднавши представників дрібної та середньої буржуазії, інтелігенції, робітничого класу, частини селянства, перетворився на одну з найбільших партій країни. У внутрішній політиці програма
НРР нагадувала тези ранньої АПРА, але болівійська партія не мала
претензій на латиноамериканський масштаб. Завважмо принагідно, що болівійська інтелектуальна еліта взагалі визнавала близькою собі діяльність багатьох перуанських митців і політиків, зокрема й Мар’ятегі та Аї де ла Торре. НРР брав участь в уряді Ґ. Вільярроеля, а пізніше став провідною силою революції 1952 р., яка була
кульмінацією змін у суспільній думці після Чакської війни й фактично знаменувала входження Болівії в сучасність. У країні було
запроваджено загальне виборче право, націоналізовано гірничі
підприємства трьох “цинових баронів” – С. Патіньо, М. Гохшильда
та Е. Арамайо, раніше геть непідконтрольних, відбулася аграрна
реформа, що означало ліквідацію мало не феодальної системи
землеволодіння та піднесення етнічної свідомості індіанського
селянства. Проте на початку 1960-х рр. демократичний потенціал
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революції вичерпався, а розклáд політичних та фінансових сил
загальмував поступальний рух Болівії.
3.3.2. Філософія “містики землі”
Чакська війна прискорила розквіт народженого ще в попереднє
десятиліття найяскравішого явища болівійської суспільної думки,
названого філософом Ґ. Франковічем “містика землі” [243, с. 31].
Ствердившись у 1930–40-і рр., ця течія відіграватиме важливу роль
і в другій половині століття. Не випадково в той самий час були створені Болівійський інститут соціології (1941) та філософсько-філологічний факультет в університеті ім. Святого Андрія в Ла Пасі (1944).
Коріння цієї течії – у теорії Е. Вільяміля де Ради, філософії Ф. Тамайо та в трохи пізніших працях О. Шпенґлера й Г. Кайзерлінґа.
Її розробляли Х. Мендоса, Р. Пруденсйо, Ф. Д’єс де Медіна, почасти
Ґ. Франковіч. Ідучи в річищі характерного для латиноамериканської філософії телуризму, ідеологи “містики землі” стверджували
категоричну обумовленість етнокультурного розвитку країни геоприродним чинником та, на відміну від А. Аргедаса й подібно до
Ф. Тамайо, вбачали в цьому запоруку майбутніх звершень нації.
Раніше й ґрунтовніше за інших такі ідеї висловив науковецьприродничник і письменник Хайме Мендоса (1874–1936).
У працях 1920–30-х рр., зокрема в творі «Географічний чинник
у формуванні болівійської нації» (1925), а особливо в книзі «Болівійський масив» (1935), Мендоса стверджував, що Болівія, центром
географічного та культурного тяжіння якої є нагір’я, в усі епохи
свого існування – Тіауанако, Кольясую 63, авдієнсія Чаркас, Верхнє
Перу 64 – була єдиним цілим, і її межі по здобутті незалежності стали
логічним наслідком історичного розвитку [337, с. 218-222]. План
маршала А. Санта Круса, який спонукав Болівара об’єднати Болівію
та Перу, тому й не вдався, що сама географія була проти. Ба більше,
автор прагне довести й природно-географічну єдність різнорідної
під цим оглядом країни: Андійський масив є осереддям усіх – і втрачених також – болівійських територій, що тяжіють до нього. Велич
природи коли-небудь обов’язково перейде й на людей, які досі
просто не набули стану гармонії з довкіллям. Цього, однак, досягли
індіанці – достеменне ядро нації. Болівія здобуде велич, поверне
вихід до моря, досягне біологічного (sic!) проґресу. Природа зробить своє діло, Болівійський масив “і в прийдешньому виконувати63
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Під такою назвою територія сучасної Болівії входила до імперії Інків.
Адміністративні назви періоду колонії.
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ме свою трансцендентну роль. Навіть коли сьогоднішні болівійці
не можуть відгукнутися як належить на його глибинний поклик,
він зуміє знайти найпридатніші елементи для побудови справжньої нації, нації майбутнього” [337, с. 16]. Тверезо ставлячись до
едемічних пошукувань Вільяміля де Ради, Мендоса тим не менше
покликається на нього задля обґрунтування своєї “геологічної” інтерпретації величі Болівії, коли згадує другу найвищу гору Болівії –
Ільямпу, назва якої етимологічно пов’язана зі словом світло: “Саме
на Ільямпу ‹…› Вільяміль де Рада розташовує справжній Олімп – андійський Олімп, чиєю дрібною та дещо звироднілою подобою заледве є Олімп грецький” [337, с. 74]. Природне середовище, на думку Мендоси, змінило характер навіть іспанців на цих землях, змушуючи їх ще за часів Колонії повставати проти короля, та зумовило
один із ключових образів-символів майбутньої болівійської культури, адже поети доби Тіауанако “не оспівували дерево, вони оспівували камінь” [337, с. 14]. Можна додати й такий яскравий факт:
у давнину Тіауанако мало назву Тайпікала, що мовою аймара означає “серединний камінь” [11, с. 317]. Книга «Болівійський масив»
з’явилася в рік поразки в Чакській війні й була покликана додати
оптимізму зневіреній нації.
У ще яскравішій формі подібні ідеї були викладені в творі літературознавця й письменника Фернандо Д’єса де Медіни (1908–1990)
«Найхама: Вступ до андійської міфології» (1950). Ф. Д’єс де Медіна
був організатором політико-культурологічного гуртка «Пачакуті»,
що існував з 1948-го по 1951 р. і чимало ідей якого стали вихідною
точкою ідеології болівійської революції 1952 р., коли письменник і
одержав за цей твір щойно запроваджену Національну премію.
«Найхама» являє собою щось середнє між філософським есеєм і художньою прозою, багатою на афоризми та рими, з вільною структурою тексту: її, власне кажучи, єдиний персонаж Найхама, чиє ім’я
на аймара означає приблизно “як я”, мандрує по горах та розмірковує над болівійською сутністю.
Незважаючи на підзаголовок, книга є очевидною спробою конструювання національної свідомості. Ще на початку Найхама відповідає собі на питання: “Та чи ж були насправді андійські діяння
(gesta andina)? – Якщо були – віднайду їхній слід. А якщо ні – так само” [216, с. 12-13]. І пошук цього сліду Найхама спрямовує в непомисленну глибину віків – у доінкські часи, що суперечить офіційній думці, згідно з якою до Манко Капака (легендарного засновника інкської династії) був “один непроникний морок”; за це він
одержує “нуль” з історії в університеті. Подібно до Тамайо та Мен— 177 —

доси, основу болівійської нації Д’єс де Медіна вбачає в індіанцеві.
Отож із трьох складників болівійського народу індіанцеві в книзі
приділено головну увагу, метисові – деяку, білому – жодної, його
лише названо. Щоправда, “індіанець – це духовна позиція, а не расове єство” [216, с. 54], креолам та метисам слід навчитися індіанського світосприйняття. З книги стає зрозуміло, що й сам Найхама –
не індіанець за кров’ю.
Спільну для андійських “телуристів” засаду єдності індіанця з природою Д’єс де Медіна пов’язує з роллю мови на взір того, як телуризм
“філологізувався” у віршах Ф. Тамайо. Індіанець та його довкілля
нерозривні в одній з найістотніших національних ознак – мові. Мова
аймара панує в топонімії, і це, як вважає автор, – надійний шлях,
аби зануритися в міфологічні часи та збудити поетичне відчуття
світу. Обожнювач природи, індіанець є “часткою космічного радіння,
екстазу імен. Він утаємничений в езотеричну науку слів, він відкрив
вартість володіння, відтворювального генія іменування; тому, називаючи частини краєвиду, він поновно творить світ” [216, с. 53].
На противагу християнинові, для мешканця Андів спочатку була
земля – “Пача”. Краєвид визначає все, в Андах навіть християнська
душа повертається до стародавньої теогонії. Андійський пейзаж –
наслідок споконвічної боротьби землі та моря, в якій деміурга моря
було подолано й він лише вимолив у переможця дозвіл залишити
свій слід – озеро Тітікака. Звертання до крайобразу гір дає авторовіНайхамі можливість розв’язати два дуже важливі питання. Пейзажем
він пояснює роз’єднаність болівійців, але й вихід із неї підказано
тим-таки пейзажем – “поряд з одною горою завжди є інша гора” [216,
с. 20]. Сама відокремленість індіанця від національного життя символізується однією з чотирьох найвищих вершин Болівії – Сахамою,
віддаленою від решти трьох: споглядаючи її та розмірковуючи про
індіанця, Найхама промовляє, мало не цитуючи Коран: “Я піду до
тебе, якщо ти не можеш прийти до мене!” [216, с. 166].
Гори й людина – спільносутнісні: “Людина постає зі скелі: скеля –
це людина”; “Душі з граніту. Граніт душ” [216, с. 106]. “Камінь – це
послання землі людині”, камінь з’єднує світи світла та тьми, “камінь – це космічний синтез, опора Ака-Пача 65” [216, с. 187-188].
Утім, прагнучи віддалитися від Старого Світу, автор усе-таки одного
разу вдається до Біблії, наче для додання вагомості своїм розумуванням: розмірковуючи про сутність гір, він цитує 121 (120) псалом
Давида: “Очі мої підводжу я на гори: звідки прийде моя допомога?”.
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Ака-Пача – серединний світ, у якому перебувають живі люди.
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Філософський антиєвропеїзм, притаманний іделогам національної самобутності, наявний і в Д’єса де Медіни: “Шукаємо блідих відблисків призахідного світила, не помічаючи, що андійське
сонце випромінює правду, силу й красу” [216, с. 185], – але характерно для Болівії, що така тенденція зберігається (і не в нього одного) навіть у середині ХХ ст., коли в інших країнах регіону вона
вже втратила на силі й не викликáла жвавого інтересу. Питоменність, “угрузлість” автора посилюється ще й тим, що Найхама не
бажає покидати свою землю та мандрувати: “скам’яніле море Альтіплано, люди й речі просякнуті несамовитою незмінністю землі;
ніщо не хоче мінятися, ніщо не кличе в подорож” [216, с. 145]. І для
автора це – похвальна риса його землі.
Символом такої постійності є прямокутник. Своє інтегральне
розуміння природи болівійські індіанці відтворили в ортогональному
стилі, у цьому – високий рівень їхнього інтелекту, адже прямокутник – не просто фігура, а “архетипний прямокутник мудрості” [216,
с. 138]. Не випадково у зв’язку з цим у книзі не раз з’являється
цифра “4”: коли письменник розмірковує над сутністю суперечок
про тотожність понять кечуа/інки та аймара/колья (самоназва
аймара), для нього “один” це “два”, а “два” це “чотири”, і все є єдиним – своєрідне “діалектичне унедійснення”; так само й чотири
найвищі гори він сприймає як символ Болівії. І воістину завершальним акордом цього гімну незмінності звучить заключне питання до символічної Гори: “Чи ж побачу я нову зорю? – Забудь про
перемогу й поразку. Пача не вимірює свою ходу. Будь! Результат не
важливий” [216, с. 189].
У тому ж напрямку мислив і Роберто Пруденсйо (1908–1975) – філософ та мистецтвознавець, засновник журналу «Кольясуйо». Окремої книжки він не видав, а найпомітнішою його працею є «Значення
та спадщина Кольясуйо» (1939). Згідно з Р. Пруденсйо, пейзаж моделює людину, а душа – це стан пейзажу. Культура є лише формальним виразом телуричного первня, універсальної культури не існує,
культур стільки же, скільки пейзажів. Гора – це поривання землі до
підкорення неба, це земля, яка прагне втекти сама від себе в буремній жазі завоювання. Як перуанець Х. Ур’єль Ґарсія вів мову про “нового індіанця”, так і Р. Пруденсйо пише про “нового колья”, яким мусять
стати креол та індіанізований метис, аби виконати своє історичне
призначення – почати новий культурний цикл [див. 243, с. 91-92].
Зваженішою є позиція Ґільєрмо Франковіча (1901–1990). Висловлюючи підперту “телуристичними” міркуваннями віру в прийдешність Болівії, зокрема, індіанської раси, філософ в «Ідолах Бекона»
— 179 —

(1938) виступає як проти сліпого наслідування Європи, яка здійснює політику інтелектуального та економічного імперіалізму, так і
проти скрайнього націоналізму. У праці «Пачамама. Діалог про
майбутнє культури в Болівії» (1942) Ґ. Франковіч твердить, що місце
знекровленої війною Європи займе “...наша Америка. Ця індіанська
Америка, в якої ще цнотлива душа і яка відкриває стільки можливостей” [244, с. 13], як це передбачали Шпенґлер та Кайзерлінґ (зауважмо принагідно, що словосполучення “наша Америка” закорінене
в однойменному, 1891 року, культурфілософському есеї Хосе Марті).
В унісон з В. Аєю де ла Торре болівійський мислитель пише: “Якщо
ритм нашого існування відмінний від ритму старих країн світу, чому ж має збігатися ритм нашої духовності?” [244, с. 13]. Однак партикуляризм у Франковіча не є перепоною для універсалізму: “Лише
культури глибоко національні досягають універсальності” [244, с. 58].
Ідеалом було б, якби “кожен народ вніс свої особливі ‹…› і через те
доповнювальні ноти. Відмінності замість розділяти людей зроблять
їх солідарними в новій грандіозній універсальній гармонії” [244, с. 23].
Константи й образи світогляду “містиків землі” означилися раніше, ніж основи художнього відтворення дійсності на новому етапі
розвитку болівійської літератури або, щонайменше, збіглися з ними в часі. Але, на відміну від філософів, у письменників дуже зрідка
проявлявся оптимізм. Своє діло робила не стільки географія, скільки історія, і комплекс поразки, погибелі міцно сидів у суспільній
свідомості; болівійці залишалися “хворим народом”, хоча й дещо
в іншому смислі, ніж це тлумачив А. Аргедас.
3.3.3. “Література про Чако”

Література Чакської війни мала два цікаві прецеденти. За п’ять
років до конфлікту, в 1927 р., А. Бельмонте Пооль видає роман
«Гарматне м’ясо» – цілком пересічний під художнім оглядом, але
присвячений на тоді ще вигаданій війні з Парагваєм саме через Чако,
в якій Болівія зазнає́ поразки, внаслідок чого настає зміна уряду, – що
згодом трапилося і в дійсності. А 1933 р., коли війна щойно розпочалася, з’являється перший і єдиний роман на виправдання необхідності тої війни – «Вогненні обрії», написаний Ґ. А. Отеро, консулом в Іспанії, який у війні участі не брав. Решта книжок за тональністю були близькі до творів Золя, Барбюса, Ремарка, роману Мексиканської революції. Та для болівійських письменників це був не лише
соціальний протест, а й момент національного самоусвідомлення.
Література про війну в Чако створювалася як безпосередніми
учасниками бойових дій, так і тими, хто на фронт не потрапив. Зро— 180 —

зуміло, що особистий досвід не був гарантією літературної якості,
та все ж він допомагав уникнути надуманості сюжету. Найпомітнішою книжкою, що з’явилася з-під пера ветеранів війни, була збірка
оповідань Августо Сéспедеса (1904–1997) «Кров метисів» (1936).
Це – яскраві замальовки фронтового життя та повні сарказму й гіркоти описи подій у тилу. Найкращим, безумовно, стало оповідання
«Колодязь» (El pozo). Стримана фабула – риття колодязя групою
саперів у пошуках води для своєї частини – обертається мало не
містичною картиною занурення людини в глиб землі в нерівній
боротьбі з нею (“Ми йшли у глиб планети, у геологічну епоху, де
мешкає морок” [178, c. 31]). І то не тільки людина проникає в землю, а й земля проникає в неї. У такій ситуації в протагоніста знову
зринає дитячий страх перед тунелем, який він, “вражений майже
сексуальним утіленням таїни землі” [178, c. 26], колись мав перейти, – нижче ще буде підкреслено значення цього архетипного для
болівійської літератури символу. Оповідання «Шестеро загиблих»
(Seis muertos en campaña) дає імпульс для появи в творчості інших
болівійських письменників характерного для андійського мислення паралелізму людини й собаки: щоб повідати про героїчну
смерть товариша, якого довго не могли добити вороги, оповідачеві
необхідно спочатку навести епізод із дитинства, коли загиблому
ніяк не вдавалося заподіяти смерть шолудивому псу. Привертає
увагу й оповідання «Чудо» (El milagro), де відтворено загальне для
літератури Чакської війни відчуття нестерпної спраги як неодмінної супутниці бойових дій.
На значний резонанс здобулася й книжка Хесуса Лари «Репете 66,
щоденник людини, що пішла на Чакську війну» (Repete, diario de un
hombre que fue a la guerra del Chaco, 1937). Спочатку роман було
премійовано муніципалітетом Ла Паса, та 1938 р. його заборонив
уряд. Автора навіть викликав на дуель один полковник, упізнавши
себе в книзі. Написаний індіанцем із походження, роман змалював
страждання індіанців, безсовісно використаних як гарматне м’ясо,
не спроможних збагнути, за які ідеали мали гинути. Оповідь містить
справжні імена політиків і військових, а наприкінці наведено підтверджене підписами свідчення однополчан про правдивість викладеного, що зближує твір із дещо пізнішим жанром “свідчення”.
Трагедія індіанця-аймара, не свідомого достеменно навіть таких понять, як “батьківщина” та “війна”, зображена в книзі К. Кортеса «Раби й переможені» (1939). Тяжку недолю військовополонених
змалювали, спізнавши полон на власному досвіді, А. Ґузман у романі «Бранець» (1937) та Н. Мар’яка у «Принесених у жертву” (1941).
66

Одне з презирливих прізвиськ індіанців у Болівії (від спотвор. ісп. repite – повтори).
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Найкращою з книжок, створених письменниками – не фронтовиками, став «Вогняний потоп» (1935) Оскара Серруто, який виказав художнє чуття й такт у підході до воєнної теми. Це твір не про
фронт, а про те, щó означала ця війна для нації та як під її впливом
почало формуватися нове покоління. Головний герой – інтелігент
Маврісйо Санта Крус записується добровольцем до армії, та потрапляє не на фронт, а на придушення заворушень індіанців. Так
починається входження молодої людини в національну дійсність.
У книзі зображено мілітаристичний чад у тилу, із сарказмом описано поведінку вищих верств суспільства, з обуренням мовиться про
внутрішню війну супроти частини свого народу – індіанців; сама ж
війна в Чако подана в листах із фронту друга протагоніста. Незгодні з рішенням командира розстріляти полонених бунтівників-індіанців, Маврісйо разом із товаришем допомагають їм урятуватися,
за що потрапляють під арешт і мають бути засуджені. Втікши, друзі під прибраними іменами працюють шахтарями на циновій рудні.
Знаменно, що любовне почуття до дівчини свого кола у Маврісйо
позосталося не зреалізованим, натомість на шахті він знаходить
вірну супутницю-індіанку. Через відмову господарів ужити належних заходів для порятунку завалених у вибої гірників починається
страйк, під час придушення якого протагоніст гине.
Війна з Парагваєм викликає в автора та його героїв роздуми про
найбільшу національну травму – втрату моря. Характерним є діалог: “Слухай-но, якби в нас було море, все було б інакше. – Та ми б
його, либонь, знову втратили”. На думку співрозмовників, Болівія
потерпає від комплексу меншовартості, та це якраз і пов’язано з розташуванням країни, “закоркованої в своїх горах”. Але подібно до
телуристів (хоча без екзальтації) Маврісйо вважає, що великі культури виникають у горах, здатних формувати цілісні натури, а не на
розімлілому узбережжі. Та все ж, міркує він далі, море – це “провідник цивілізації”, воно необхідне для нації, як для ендокринних
залоз дитини, воно створює “духовий клімат” [173, с. 70].
Загалом книжка стала помітним явищем зрілого болівійського
реалізму, забарвленого яскравими авангардистськими пасажами,
притаманними поезії Серруто, про яку ще йтиметься далі: “Альтіплано палало. Його шкура старої пуми, зсушена вже й сонцем, тріскотіла, перетворюючись на попіл, спливаючи димом кольору відчаю. Поміж лизнями полум’я метлялися тіні індіанців, здіймаючи
смолоскипи ненависті й розкидаючи пригорщі крику” [173, с. 70-81].
«Вогняний потоп» не лише повідав про чергову національну катас— 182 —

трофу, але й накреслив теми, що стануть пізніше провідними в болівійській прозі – індіанську та шахтарську.
Слабшими художньо були романи Л. Торо Рамальйо (1898–1950)
«Чако» (1936) і «Кутімунку (Вони повернулись)» (Cutimuncu (Han
vuelto), 1940). Та якщо перший хибує ще й на надмірну грубість та
соромітність у зображенні солдатського життя, то в другому зроблено цікаву спробу поєднати воєнну проблематику з осмисленням
індіанської основи нації. Герой, повернувшися з полону (“кутімунку”
означає на кечуа “вони повернулись”), зазнає нещастя в особистому житті, починає пиячити й поступово втрачає здоровий глузд.
Але Монтеро – один із небагатьох ветеранів, кого турбує доля країни; натомість решту затяг вир повсякденності та ницих розваг.
Мандруючи по Альтіплано, він у природі та історії країни шукає запоруку її порятунку. Насамкінець герой божеволіє, марячи химерою відродження імперії інків [221, с. 250].
Роздумами над християнськими ідеалами, прагненням підкреслити силу віри в провидіння на війні позначено опублікований 1967 р.,
але написаний ще до 1940 р. роман А. Кости ду Рельса «Озеро Н 3».
ІІІ.3.4. Повоєнна проза
“Чакська література” започаткувала новий етап розвитку художнього слова. Вона відкрила інший рівень розважань над болівійською сутністю, накресливши низку нових або слабко акцентованих раніше тем. Через це “поколінням Чако” в болівійському літературознавстві заведено називати не лише авторів творів про
війну, але й усіх, хто, пойнятий соціальним та моральним протестом, увійшов до літератури у перші повоєнні роки.
У пошуку літераторами болівійської сутності тепер увиразнилася нова спрямованість. Носієм болівійського первня в багатьох творах стали болівійський метис та вся андійська глибинка, проте, на
відміну від “чолізму” перуанця Х. Варальяноса, в болівійців відсутні
нотки “метиської зверхності” щодо індіанця. Персонаж змішаного
походження є цінним саме своїми індіанськими рисами, наголошується його володіння мовами кечуа або аймара, і єдина вартісна
риса, успадкована від білого, – то життєва активність, почуття
внутрішньої свободи.
Найяскравіше ці погляди відобразив Карлос Медінаселі (1899–
1949). Учасник «Подвигу варварів», критик і університетський викладач, К. Медінаселі втілив у собі відчуття безвиході, характерне
для багатьох інтелектуалів після поразки. “Країна дуже великих
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гір і дуже маленьких людей” [цит. за: 538, с. 28], – таким був його
суворий присуд Болівії. Та не менш суворо він судив і самого себе,
“похмуру душу Заходу”, загублену серед могутніх гір Америки, “у чомусь росіянина, на зразок росіян Достоєвського”, людину, неспроможну подолати “космічний розлад” між своєю душею та довколишнім світом [див. 208, с. 90-93]. Відчуття життєвого безсилля
свого покоління Медінаселі передавав фразою на кечуа “chaupi
punchaupi tutayarka” – “серед білого дня споночіло”, викарбуваною
на могилі маршала Сукре 67. А винуватив він у цьому європейські
риси болівійського життя, запроваджену бельгійську систему освіти, проти якої виступав ще Ф. Тамайо, ба й самий принцип університетської освіти (“Клятий університет!” [335, с. 23]). По смерті коханої, яскравого типу болівійської чоли, яка, за словами друзів,
була його добрим генієм, Медінаселі провадив богемне життя і
врешті-решт укоротив собі віку.
Єдиний виданий тоді роман письменника «Часканяв’ї» (1947;
в перекладі з кечуа – «Осяйні очі») мав стати ніби дороговказом
людям складу самого Медінаселі. Головний герой Адольфо, мешканець провінційного містечка, особа з університетською освітою та
відчуттям даремності свого існування, “…був ‘кінцем раси’, людиною,
що народилася вже втомленою від життя своїх предків” [335, с. 52].
Та й чого ж можна сподіватися від молоді, що захоплюється Бодлером, Верленом, Шопенгауером і Ніцше? Заради самої розваги
Адольфо почав упадати за неосвіченою, але гордовитою чолою
Клавдіною на прізвисько Часканяв’ї, в яку згодом по-справжньому
закохується, що поглиблює його внутрішній розлад, – адже на той
час Адольфо вже одружений.
Клавдіна – повна протилежність Адольфо, вона є органічною
в довколишньому пейзажі, вона відчуває свою зверхність і владу
над “цивілізованим” Адольфо. “У черговий раз матерія перемагала
дух, кров – ідею”, – зазначає автор [335, с. 271]. Та Клавдіна має ще
й “материнську душу”, вона симпатизує Адольфо. При цьому автор
постійно підкреслює, що Клавдіна часто розмовляє на кечуа (в момент хвилювання або щирого спілкування), та подає її фрази в двох –
іспанському й кечуанському – варіантах. У цьому теж, за автор67

Сукре Антонйо Хосе де (1795–1830) – маршал, один із керівників боротьби за незалежність американських колоній Іспанії; відіграв видатну роль у створенні
республіки Болівія, президентом якої був у 1826–1828 рр.; загинув на території
сучасного Еквадору.
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ським задумом, полягає один з аспектів цілісності вдачі героїні, і це
додає їй ще більше чарівності, – один із чоловіків містечка зазначає, що вона навіть “сміється на кечуа” [335, с. 304]. Утім, не сама
Клавдіна посідає такі якості, у Сан Хав’єрі взагалі панує “матріархальний касікізм” 68 чол, які навіть мають політичний вплив, чим
невдоволені “пристойні” сеньйорити.
Покинувши дружину заради гордовитої Клавдіни, Адольфо,
проте, не відчуває своєї спорідненості з напівсільським оточенням.
“Існує космічний розлад між моєю душею та навколишнім краєвидом” [335, с. 319], – вкладає автор до уст героя власне світовідчуття.
Але такі роздуми перериваються одного разу, коли Клавдіна, зайшовши до кімнати, закликає чоловіка до реальних справ, до прози життя: “Ось твої штани. Одягайся мерщій, Адольфо!” [335, с. 320].
Адольфо йде до хліву, чує запах гною – запах життя, бачить Клавдіну – частку природного життя – за доїнням, помічає раптом, що вона вагітна, та відчуває нарешті й себе часткою середовища. Згодом
у розмові з другом, що повернувся з великого міста, де йому не
надто добре ведеться, Адольфо відмовляється посилати дітей до
школи, аби не зіпсувати їх.
Водночас із твором К. Медінаселі з’являється роман Антонйо Діаса
Вільяміля (1897–1948) «Світ його очей» (1948; завершений у 1946 р.)
з напрочуд схожою ідеєю. Юна чола Домітіла (Домі) здобуває непогану освіту й навчається “пристойних” манер у коледжі, бо її мати,
базарна перекупка, прагне, щоб дочка змогла піднестися над своїм
колом та перестала бути “чолітою”. Однак, попри свою чарівність і
гарні манери, дівчина й надалі зазнає зневаги в креольському середовищі. Автор, до речі, підкреслює, що привабливістю героїня
зобов’язана саме своїм індіанським рисам, а метиське в ній (ніби
вторуючи думці Тамайо) – “дух боротьби” [209, с. 226]. Походження
Домі є причиною її любовних невдач та подальшої душевної кризи,
з якої вона виходить завдяки рішенню присвятити себе справі навчання індіанців сільської громади. У дівчині прокидається дух раси,
раптом виявляється, що вона володіє мовою аймара, сприймає як
рідну індіанську музику, і саме ця музика у вирішальну мить допомагає їй подолати спокусу повернутися до Ла Паса з закоханим у неї
лікарем Хоакіном (подібну роль музика відіграє в перуанця Х. М. Аргедаса). До всього, саме Хоакін і залишиться з Домі в індіанській гро68

У сучасній іспанській мові запозичене з індіанських мов слово cacique (вождь)
означає також впливову на місцевому рівні людину.
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маді. Роман завершується символічною сценою: русявий син Хоакіна
від першого шлюбу крокує в товаристві двох індіанських дівчаток.
Обидві книжки, попри певну тенденційність, банальність деяких сюжетних ходів, схематизм і передбачуваність фабули (в першого з героїв у потрібний момент помирає дружина, а високоморальність другого не заплямована адюльтером завдяки від’їзду
аморальної та байдужої до Болівії жінки-француженки), якнайточніше відбили пошуки теми та героя свого часу й досі поціновуються як базові для розуміння болівійських проблем. Опріч задекларованого звертання до рідної землі та індіанського підґрунтя як необхідної умови відродження особистості та суспільства, у них означився розвиток важливої універсалії, що стала характерною рисою
болівійської літератури та була відчута ще А. Бордою: носієм телуричного первня та національного єства є жінка.
Ці два романи несли в собі заряд прихованої полеміки з популярним оповіданням шанованого прозаїка та драматурга Адольфо
Кости ду Рельса (1891–1980) «Міскі-сімі» (на кечуа – «Солоденькі
вуста»), перший варіант якого з’явився ще 1921 р., а 1948 р. воно
вийшло у збірці «Чаклунство золота». За аналогічних обставин вплив
чоли на головного героя є згубним, він морально псується, втрачає
талант. Висновок автора – не менш декларативний, але зі зворотним
знаком: “Телурична доля є завжди трагічною” [196, с. 221]. Бувши сином француза та проживши із семи до дев’ятнадцяти років у Франції,
письменник так само й в інших книжках – «Зачаровані землі» (1940),
«Анди не вірять у Бога» (1973) – зображував телуричний первень як
найважливішу рису болівійської сутності, але поціновував його радше
несхвально. Краєвид є величним, але Анди “змагаються з Богом за
долю людини”, “Анди нас гнітять. Кидають виклик Творцеві. Тут
доводиться вибирати між Богом і Мамоною” [197, с. 8, 28]. Такий
“антителуризм” поєднувався в Кости ду Рельса зі щирим патріотизмом. Письменник творив переважно французькою, але більшість
текстів потім сам же й перекладав. Його драми мали успіх у Франції,
де він був нагороджений Орденом Почесного легіону. Коли Академія французької мови збиралася вшанувати його премією, доконечною умовою одержання якої було прийняття французького
громадянства, письменник відмовився, бо вважав себе болівійцем.
Однак “антителуризм” А. Кости ду Рельса був єдиним у своєму
роді. Ідеї, подібні до висловлених К. Медінаселі та А. Діасом Вільямілем, характерні також для творів Ф. Авіли та П. Діаса Мачікао.

— 186 —

Відображення власне індіанської теми в болівійській літературі
має певну специфіку. Відсоток індіанського населення в Болівії є
вищим, ніж у Перу чи Еквадорі – близько 70%, і хоча Болівія теж
має регіональні відмінності, виразний поділ на “індіанську” та
“креоло-метиську” зони тут відсутній. Тому індіанець тією або іншою мірою є дійовою особою у більшості творів. А щодо зображення індіанця у найхарактерніших для нього сільських умовах, то
у зв’язку зі сповільненістю соціальних процесів у країні та загальним відставанням літератури, болівійський індіхенізм аж до 70-х рр.
являв собою поєднання реалістичних, натуралістичних та костумбристських рис.
Найпомітнішою фігурою цього періоду був Хесус Лара (1898–
1980). Він увіходив до гуртка молодих інтелектуалів з оточення
Ф.Тамайо. Саме Тамайо написав передмову до його поетичної збірки «Пісні цикади». Після Чакської війни, наслідком якої став уже
згаданий роман «Репете», Х. Лара поринає в дослідження культури,
літератури та історії кечуа, активно обстоює права індіанців.
У 1943 р. з’являється найвдаліший під композиційно-стилістичним оглядом роман Лари «Сурумі». Оповідь тут виходить за рамки
традиційного опису індіанця в сільському середовищі. Головний
герой Уáскар Пума здобуває освіту в коледжі, проходить війну,
керує в Кочабамбі організацією ветеранів, базованою на комуністичних ідеях, і нарешті разом із коханою жінкою з вищого світу, що
заради нього покинула чоловіка, вирушає до рідного села піднімати індіанців на боротьбу за свої права. Усім твором письменник
прагне показати, що індіанець і поза звичним середовищем виявляє найкращі якості, має більший життєвий імпульс, ніж креол.
Ця ідея підсилюється любовною інтригою, коли батько протагоніста та й він сам, будучи слугами, стають коханцями своїх господинь –
матері й доньки відповідно (досить прямолінійне порівняння чоловічої снаги явно не на користь білого, який “рухається з млявістю
черв’яка”, тоді як індіанець – “буря м’язів” [300, с. 45]). Лара підкреслює також, що господині вільно спілкуються на кечуа, а лінія
Вінвели – Уáскара є, по суті, дзеркальним варіантом любовного дуету в «Часканяв’ї» (роман Лари вийшов, однак, раніше). Але цікаво,
що в цій книзі покрийма відчувається зверхність жіночого первня.
Символом і маяком для Уаскара протягом усієї оповіді є його мати
Сурумі, яку, нібито померлу, герой на якийсь час втрачає, але віднаходить наприкінці роману, здобуваючи в такий спосіб підтримку
і матері, і коханої.
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Доля індіанської жінки стала основою роману «Невільниця» (Yanakuna 69, 1952). Письменник знову виводить оповідь поза межі села, а Уайру, головну героїню, яка через злигодні та втрати приходить до конечності бунту хоч би й ціною життя, робить символом
трагедії, ба й незламності народу. Характерним для Лари є те, що
героїня не любить, коли її називають “чолітою”, адже вона “імілья”,
індіанська дівчина, й пишається цим, – позиція врозріз із поширеною практикою самопіднесення етнорасовими щаблями в багатьох
латиноамериканських країнах. У цьому творі автор також наголошує на активному вживанні мови кечуа всіма групами населення,
аж до курйозних випадків, як-от коли розбагатіла чола, що ані слова не говорить іспанською, лає на кечуа служницю “бидлом індіанським” [44, с. 76]. Книзі шкодять, однак, надмірне соціологізування
та затягнутість оповіді, в чому вона програє попередньому романові.
Наступні романи – трилогію «Явварнінчіх», «Сінчікай», «Льяльїйпача» (1959, 1962, 1965; на кечуа – «Наша кров», «Мужність»,
«Час перемагати»), присвячено зростанню колективної свідомості
в індіанських громадах, їхній боротьбі за землю під комуністичними гаслами, аж до перемоги індіанців в одному з регіонів та організації власних збройних формувань. Жіночі образи знов посідають
значне місце, жінки беруть участь у боротьбі нарівні з чоловіками,
подекуди переважаючи їх у стійкості. Оптимістичний настрій трилогії багато в чому зобов’язаний перемозі революції 1952 р., у якій
виразною була лівоцентристська спрямованість. Телуричний первень для циклу загалом не характерний; у ньому відчутне поєднання ідеї “інкського комунізму” з марксистською доктриною. Трилогію можна вважати типовим зразком “соціалістичного реалізму”
на латиноамериканському ґрунті. Стилістичні прорахунки попередніх книжок тут іще більше увиразнилися, романи надмірно соціологізовані, внутрішні конфлікти героїв відсутні; «Невільниця»,
а надто ж «Сурумі» виглядали значно психологічнішими. Утім, і сам
автор критикував згодом цей свій цикл.
У 1969 р. Х. Лара вийшов із компартії через незгоду з осудженням
нею методів боротьби Че Ґевари. На позицію письменника вплинула й участь у ґерільї його зятя, який потім загинув. Цим подіям
присвячено основану на особистих враженнях збірку оповідань
«Нянкаввасý» (1969). Х. Лара був одним із найбільших знавців
культури кечуа, йому належить чимало праць про кечуанську істо-
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рію, літературу та мову. На кечуа автор написав і поетичну збірку
«Араввій, Араввіку» (1927).
Традиційніший погляд на проблему індіанця-селянина втілено
в романах Х. Ф. Костаса Аргедаса «Сонце сідало» (1940), Р. Ботельйо
Ґосальвеса «Альтіплано» (1945) та в оповіданнях П. Діаса Мачікао.
Нову тему – тернисту путь учителя в індіанській громаді – заторкує
А. Ґільєн Пінто в романі «Утама» (1945). Характерною є повість Ґ. Пачеко Бельйота «Отаві Хамілька» (1966) – оповідь про долю індіанської жінки, яка, зокрема, стає причиною любовних страждань багатого креола, який через неї збивається зі звичного життєвого шляху.
Особливістю індіхеністської літератури в Болівії є й те, що вона
на значну міру зливається з “шахтарською прозою”. Широке висвітлення шахтарської теми пов’язане з існуванням у країні колосальних підземних багатств, які складають майже єдину статтю
експорту й основу єдиної розвинутої промислової галузі. Більшість
численних переворотів у Болівії мали успіх, якщо організаторам
удавалося прихилити на свій бік гірників. Основну масу шахтарів
складають індіанці, яких іще за колоніальної доби гнали під землю
і які в ХХ ст. теж масово приходили на шахти з села, зберігаючи свої
звичаї. Болівія дає рідкісний приклад активного використання потенціалу індіанських мов у промисловості: більша частина гірничих термінів походить із мов кечуа та аймара. Тому шахтарська
проза доконечно ставала ще й індіхеністською.
Шахтарська праця з плином віків обросла легендами та забобонами. Міфологічного виміру набула й сама ідея “Шахти”, – всі приходили туди з мрією наскладати грошей та повернутися, але всі
залишалися назавжди або гинули. Шахта ставала міфом, химерою.
Міф шахти усталився в його негативному аспекті. Тому яскраво
виражена соціальна спрямованість “шахтарського роману” мала
глибшу основу. Крім того, для індіанця проникнення в землю на
таку глибину становило гріх, насильство. Наклавшись на індіанські вірування, християнство засоціювало підземелля ще й з пеклом. У понятті шахти актуалізувався архетип печери, хтонічного
первня. Таке уявлення про підземелля досить міцно вкорінилося
в художній свідомості болівійців та виявилося навіть не у власне
“шахтарських” творах, як-от в уже розглянутому оповіданні А. Сеспедеса «Колодязь» або у згаданому романі А. Кости ду Рельса «Анди не вірять у Бога», де геологорозвідники ділять життя між горами та будинком розпусти, причому якщо надра їх невідворотно
ваблять, то в борделі вони переважно філософствують із тамтешніми
мешканками. Та попри згубність праці під землею, не відправити
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когось на шахту для індіанської сім’ї було неможливим, – людей гнала
з села економічна ситуація. Тому болівієць почувався приреченим
на порушення табу. В літературі втілення таких рис світогляду відбувалося поступово й стало відчутним, починаючи з 1940-х років.
Один із найкращих творів цього періоду – повість «Канчаміна»
(1956), написана у співавторстві журналістами Віктором Уго Вільєгасом і Марйо Ґузманом Асп’ясу. Блискуча за стилем, книжка становить рідкісний для болівійської прози того часу приклад єдності
художнього задуму та його втілення.
Декілька опорних образів, постійно присутніх у тяжких роздумах протагоніста-оповідача – прихильного до шахтарів крамаря, –
є лейтмотивом оповіді й перетворюються на символи. Шахтарі
йдуть під землю, “зникаючи” в отворі шахти, вирушають “назустріч
своїй смерті” [523, с. 39], під землею стираються поняття простору
й часу, там смердить світло, бо його дає карбід, знаковими стають
самі слова “всередину”, “всередині” (adentro, en el interior). Але й на
поверхні виникає відчуття перебування в підземеллі: небо майже
постійно захмарене, йде дощ, оповідачеві здається, ніби все рухається “всередині величезного колодязя” [523, с. 69], а в рідкісні миті
чистого неба воно справляє враження скам’янілого, та й сам оповідач
почувається каменем, загубленим на рівнині. Паралелізм поверхні
та підземелля посилює відчуття вологи: у шахті – це особлива
брудна рудка “копахіра”, на поверхні – безугавний дощ, мряка,
сльота, туман, що осідає на вусах і бороді. Наче собака-провідник
душі по замогильному світу з кечуанського повір’я (див. розділ
«Література Перу»), героя повсюди супроводжує його пес Часка,
якому передається стан хазяїна: буквально – щойно починається
пересування оповідача в просторі, він згадує собаку. І лише псу та
паперові відкривається біль героя: “Я кричу правду, лише коли
розмовляю з моїм псом. Або коли пишу” [523, с. 115]. Собака з’являється на першій же сторінці, а останні слова повісті – “Часка гарчить”.
На кілька мов було перекладено роман Фернандо Раміреса
Веларде «Шахти скорботи» (1947), який, проте, художньо поступається «Канчаміні». В основі досить фрагментарної фабули – доля
матері й доньки, працівниць на шахті. Головний наголос зроблено
на соціальній експлуатації, але присутнє й міфологічне забарвлення: “Шахта! Черево підкореної людиною землі, яка мститься тепер
тій людині запекло й невблаганно” [399, с. 162]. Як і Х. Лара, автор
постійно вказує на використання персонажами мов кечуа та аймара.
З жанром “шахтарської прози” споріднений і роман «Метал диявола» (1946) Августо Сéспедеса, який довший час перебував у ке— 190 —

рівництві партії НРР – провідної сили в революції 1952 р., а потому
на дипломатичних постах. “Підземну” символіку назви роману підкріплено ще двома-трьома “телуристичними” пасажами щодо порушення табу, але основу оповіді складає романізована та подана
у викривальному, подекуди памфлетному дусі біографія “цинового
короля” Болівії Сімона Патіньо, виведеного в книзі під ім’ям Сенон
Омонте. Критика була настільки гострою, що, коли люди Патіньо
ще до публікації дізналися про сюжет, Сеспедесу було запропоновано продати рукопис за великі гроші, на що письменник відповів,
мовляв, якщо їх так цікавить книжка, нехай краще куплять увесь
наклад, коли вона вийде друком [див. 104, с. 68]. Неможливо, проте, не помітити, що Омонте, за всієї дошкульності критики, показаний і як людина, що певною мірою уславила Болівію: у нього, чоло,
що замолоду навіть іспанську знав погано, запобігає ласки еліта
США та Європи, він оженив сина з родичкою іспанського короля й
може дозволити собі не знати іноземних мов, – якщо комусь треба,
нехай розмовляє з ним по-іспанському.
Війна в Чако спонукала письменників звернути свій погляд і до
інших регіонів країни. Так у літературу ввійшла тема сельви.
Боротьбу людини з джунґлями змалював, зокрема, Х. Б. Коїмбра.
У пригодницькому дусі писав англійською мовою осілий у США
Д. де Перейра, що сам перекладав себе й на іспанську. Чимало характерних рис болівійського художнього мислення було вдало втілено і в романі Рауля Ботельйо Ґосáльвеса (1917–2004) «Кока» (1941).
«Кока» являє собою модифікацію теми зіткнення людини з сельвою. Спустошений Чакською війною та особистими проблемами,
герой-інтелігент зазнає поразки тому, що прийшов у світ незайманої природи з егоїстичною метою – намити золота й повернутися.
Тягар полишених у місті проблем не дає Áльваро психологічної
можливості сповна віддатися новому оточенню. Символом сельви
є Марія Бóа, зеленоока цнотливиця, якій коряться змії і яка живе
в постійному контакті з рікою. Марія – втілення еротизму природи
цього регіону, “вологого лона землі, розвогненої шпарини, що у млосному розкошуванні віддається коханню сонця” [144, с. 97]. Унаочнюються й хтонічні алюзії: змії, “розвогнена шпарина”, пересування героя вниз – із плоскогір’я в низину джунґлів.
Однак Альваро недовго тішиться щастям кохання з Марією. Знеохочений до невибагливого лісного життя, він повертається до Ла
Паса та одружується з кузиною. Їхня дитина народжується недоношеною та помирає. Знов у тузі, Альваро вдається до жування коки,
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що згубно діє на його психіку 70. В ньому оживають спогади про
сельву та Марію. Повернення доконечно стає трагічним, адже він
уже зруйнував та зрадив незайманий природний світ. Марія стала
коханкою північноамериканця, а на образному рівні автор підкреслює, що вона облишила щоденне ходіння до ріки, і ріка “вже не
одержувала священних приносин її тіла” [144, с. 187] (згадаймо, що
занедбання щоденного миття в річці є ознакою розбещення і в оповіданні пе-руанця В. Ґарсії Кальдерона «Історії про канібалів»).
Альваро під дією коки (автор акцентує однаковість кольору рослини й очей жінки) втрачає глузд і кидається в ріку: “кока” – останнє
його слово. Зіткнення світу природи та цивілізації призвело до
обопільного зруйнування.
3.3.5. Повоєнна поезія
Прикметною рисою літературного процесу в Болівії, окрім сповільненості, є й неструктурованість – літературні напрямки не були яскраво виражені (що підтверджує й відсутність літературних маніфестів) і становили радше тенденції в творчості окремих майстрів
слова. Та якщо проза з другої половини 1930-х до кінця 1960-х рр.
розвивалася загалом у рамках реалістичної системи і її майже не
торкнулися новітні літературні віяння, то поезія, пройшовши через
затяжний період постмодернізму, починає виявляти різноманітні
авангардистські риси, але з характеристичною відсутністю проявів
футуризму, що було властивим для країни, яка ще не збагнула
своєї національної сутності й доти дошукувавлася причин поразок.
Особливе місце в болівійській поезії посідає Йоланда Бедрегáль
(1916–1999), проголошена в 1948 р. другим поколінням «Подвигу
варварів» Йоландою Болівійською, а в 1982 р. Спілкою письменників
Аргентини – Йоландою Американською. Поетка створює інтимно-філософську лірику, стилістично наближену до модернізму, використовує символістські прийоми, одначе це поезія жінки ХХ століття, “душа жінки над прірвами світу” (за словами А. Ґузмана [263, с. 10]), її
можна охарактеризувати як “неомодерністську”. Але авторка відмовляється від ускладненості, коли звертається до теми дитинства
70

Негативні наслідки для людини від жування коки тепер заперечуються багатьма
латиноамериканськими вченими; це листя допомагає витримувати важкі умови
високогір’я, а припущення про шкоду радше пов’язано із соціально-політичними
проблемами, зокрема з боротьбою проти наркоторгівлі, адже кокаїн має таке
саме відношення до коки, як алкоголь до зернових культур. Антиіндіанська
риторика, про яку йшлося в першому розділі, була невіддільна від певних
“європоцентричних” штампів, що впливали й на талановитих письменників.
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або до пейзажної лірики. У її філософських віршах, як правило, відсутні болівійські реалії, проте андійська сутність дається взнаки:
“Із Завжди й Ніколи приходжу, обертаючись на величезному колесі, | – твердість скелі, ліана, ягуар, вітер Андів” [130, с. 385]. Образ
моря як виразник філософсько-ліричного настрою не виломлюється в цілому зі світової традиції, але вражає у поетки з країни, позбавленої узбережжя, кількість так по-морському названих збірок
та віршів: «Кораблетроща», «Поеморе», «Про море й попіл», «Приплив», «Відплив» та безліч морських лексем. Й. Бедрегаль, ідучи за
“містиками землі”, уодносутнює море та суходіл: “Я виросла в морі |
на хвилі, що витяглась, | аби стати стеблом” [132, c. 15]. Або: “Я споглядала безмежну пампу, | мріючи про море” [132, c. 11]. І певно, що
тільки в болівійки може з’явитися фраза: “О море, лоно хтиве, прийми
мене! Вже падаю | геологічною загрозою [geológica amenaza]” [130,
с. 386]. Такий же геологізм і в абсолютно іншій ситуації: “Тепер я
один | у цій геології міст” [130, с. 389]. Те саме й у сприйнятті перуанського міста Куско (цикл «Нотатки з Куско»), що є для інтелігенції усіх трьох андійських країн символом автентичності:
Місто
пуп Імперії
тисячолітня геологія ‹…›
Піраміда
віків [133, с. 54].

Авторка прагне підкреслити символіку назви імперії інків, вживаючи константну для болівійської художньої свідомості цифру чотири:
З чотирьох кінців
Таввантінсую
тягнуться, сунуть
червоні пончо
на Соборну площу [133, с. 56].

Ґільєрмо Віскарра Фабре (1900–1980) у збірках «Клімат» (1938),
«Дитя світанку» (1949), «Туманні весілля» (1968), поемі «Кривава
Кордильєра» (1974) виявив експресіоністичні риси в осяганні батьківщини – “країни скам’янілого плачу” – через її пейзаж. Уже в одному романсі з ранньої збірки «Арума» (Aruma, 1926; що мовою аймара означає «Ніч») з’явилось те поєднання цифри “4” та болівійського пейзажу, яке трохи згодом осмислить у філософському плані
Ф. Д’єс де Медіна (про що вже йшлося): “розлогі пампи, розтягнуті |
на чотирьох кілках вітру”, четверо індіанських месників зображені
як “чотири цвяхи з бронзи, | чотири ножі з зубцями”, вони їдуть,
осідлавши гори – “верхи на вершинах” [524, с. 264]. Для поета є ха— 193 —

рактерним вживання метафори каменю (“скам’янілий борвій” [524,
с. 269], “скам’янілий світанок” [130, с. 290]; ліричний герой – “недвижний, ніби кам’яна брила на дорозі”, та водночас є “вічним
юнаком” [130, с. 293]). Він теж робить основою метафорики самé
поняття геології, зокрема, болівійські індіанці названі в нього
“геологічними людьми” [524, с. 270], без підземної символіки не
обійтися й для виразу ліричного “я”:
Мене проковтнула гора
мов Йону зі скорботної бронзи,
й ось я в її безсонному череві
з металом повітря у горлі.
«На вузькому завороті» (En la curva delgada) [130, с. 290].

Віскарра Фабре гостро відчуває несформованість національного
єства, і це тягне за собою конечність будівництва нації (що є осібним випадком світобудівництва) та жертовності:
Ми самі тут будуємо батьківщину,
в цім червонім розломі славетної гори.
Вже багато тисячоліть, тисячоліть та століть
як будуємо батьківщину киями й сокирами,
кремінними зубилами, нашою власною кров’ю,
текучими пацьорками наших сліз.
‹…› будуємо батьківщину
з дітей наших власних дітей.
«Кривава Кордильєра» (Cordillera de sangre) [524, с. 294-295]

Одне з найвизначніших імен болівійської поезії другої половини ХХ ст. це Óскар Серруто (1912–1981). Ще замолоду він публікувався в «Амавті». Його вірші, виконані в авангардистському ключі
(зокрема й графічно – написання слів заголовними літерами, використання цифр), часто несли оптимістичний заряд. Але настрій пізнішої поезії різко змінився. Сам Серруто погоджувався з тим, що
критики називали його “поетом ненависті та самотності, страху та
смерті” [див. 341, с. 142]. Це постійні образи його віршів, навіть самих назв: «Смерть триває», «Самотність, єдина спадщина». Вони
необхідні авторові й у розмові від першої особи: “Ось, що ми є – |
мерехтливі жарини немочі” (вірш «Трохи раніше – ніщо, а трохи
пізніше – дим» 71 [176, с. 82]). Однак причини трагічного світовідчуття – не особисті. Це – пропущена крізь себе історія. У вірші
«Пісня» (1957) перелічено багатства Болівії з одним лише застере71

За назву цього вірша взято рядок з іспанського класика XVII ст. Франсіско де Кеведо: “Poco antes nada, y poco después humo”.
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женням: “Має гори вітчизна моя, | моря не має” [176, с. 40]; це “моря не має” проходить рефреном п’ять разів. Зміст вірша підсилюється його фонікою та графікою, адже два останні рядки, де ідея
відсутності моря вже не відділяється комою, а міцно приєднується
категоричним прийменником sin (без), контрастують із попередніми, де голосна а слова mar завжди має відповідник у довшому рядку, тоді як у двох останніх рядках така відповідність відсутня:
Mi patria tiene montañas,
no mar.
Olas de trigo y trigales,
no mar.
Espuma azul de pinares,
no mar.
Cielos de esmalte fundido,
no mar.
Y el coro ronco del viento
sin mar.

Вітчизна моя має гори,
та не море.
Хвилі пшеничні й лани,
та не море.
Блакитну піну борів,
та не море.
Небо полив’яно-синє,
та не море.
І хорал хриплого вітру
без моря.

Особливо ж яскраво таке відчуття виражено в поемі «Місцеві
боги» (Los dioses oriundos, 1958). Початком дезінтеграції та приниження країни були конкістадори, що прийшли з моря, тепер же немає
й самого моря. Є божественні вершини, які споглядають підвладний їм світ, однак, як відзначає Ґ. Франковіч, у дев’яноста рядках
поеми ані разу не згадано сонце [243, с. 22]. Ці мотиви посилюються в збірці (фактично поемі) «Ізольована зірка» (1973). Проти болівійців – самий час, що “виcвічує свої тавра | на прокаженому камені”, люди стикаються з
майстерним шахрайством
світу,
яке не що інше, як постійне
повторення поразки.
Або Бога.

І як підсумок історії країни: “Все хотіло бути. Все не було” [175,
с. 16, 20-21, 33].
До поезії Серруто близька його друга прозова книжка – збірка
оповідань «Кільце тіней» (1958), що одною з перших засвідчила
зміни в характері болівійської прози. З дванадцяти оповідань, позначених екзистенціалістським світовідчуттям, дев’ять завершуються смертю. У фантасмагоричній новелі «Грифи» (Los buitres)
в надзвичайно цікавий спосіб виявилася перевернутою опозиція
“життя/смерть” відносно дихотомії “верх/низ”: герой, їдучи вночі
трамваєм по якомусь безкінечному маршруту вгору по схилах, рап— 195 —

том помічає, що двоє дівчат попереду, які до того привернули його
увагу, є мертвими; потому до трамваю зненацька вриваються грифи, і герой, вистрибнувши з вагону, опиняється серед пустельної,
“місячної” місцевості. У творенні символіки оповідання важливу
роль відіграла сама топографія розташованого в улоговині Ла Паса
(не названого прямо), чий центр лежить унизу, а нагорі – передмістя, за якими починається плато.
Буквально одержимим ідеєю смерті був близький до сюрреалізму Едмундо Камарго (Edmundo Camargo, 1936–1964). Його вірші
зібрано в посмертній збірці «Час смерті» (Del tiempo de la muerte,
1964). У вірші «Підземне селище» (Población subterránea) поет сполучає смерть із недвижним існуванням у підземеллі:
Хочу мешкати під землею
у вічному діалозі із сіллю, коріння –
моє волосся,
глина – мої слова;
де ніколи мене не поранять твої проникливі очі,
серед селища мертвих, із замурованим ротом;

але таке перебування під землею є й запорукою нового народження, що властиво індіанському мисленню: “Хочу відчувати як земля
струмує в моїх жилах | ‹…› | почуваючися вколисаним у її безмежній
плаценті | мов дитина в очікуванні нового народження” [459, c. 111].
Нерухомість, тяжкість – характерна риса образів поета, притаманна навіть повітряно-небесній субстанції: “важке дихання голубів”,
“клітка з птахів, пришитих до простору”, “запах окислих зірок”. Таке
відчуття, накладене на загальноболівійський “комплекс моря”, дає
приголомшливий ефект. Вірш «Море» (Mar) рясніє “металічними”
лексемами: “море вигинає свої залізні балки | над мертвим птахом”, “клітки зі ртуті”, “гангренозне залізо”, “зброєноші зіржавілого
заліза”. Море стає символом розкладу й утрати:
море нуртує в своєму витравному призначенні,
викидає на пісок свої брудні дзвонові серця,
каравели, татуйовані старим дьогтем світанку,
та всередині тремтить уклякла жінка
й снить себе водою, що потопила,
там, у дитинстві,
паперовий човник [406, с. 161-163].

Менш похмура поезія Прімо Кастрільйо (1896–1986), архітектора, осілого з двадцяти одного року в США. Там він видав – по-іспанському – всі свої поетичні збірки, причому перша з’явилася досить
пізно – 1947 р. Один із провідних мотивів поезії Кастрільйо – по— 196 —

шук та ствердження свого “я” в хаосі міського життя, яке авторові є
чужим: “Я не знаю, чому хмарочос | не яскріє трояндою чи гвоздикою | за жодним зі своїх десяти тисяч вух” (вірш «Що знаю я?» (Qué
sé yo) [цит. за: 428, с. 382]). Хоча поет допіру 1969 р. знову відвідав
Болівію, його поезії притаманне болівійське відчуття моря. Подібно
до Х. Мендоси та Ф. Д’єса де Медіни, але засобами поезії, П. Кастрільйо стверджує єдиносутність моря та гори, уславлюючи вершину
Ільямпу в однойменному вірші:
Ільямпу несе в своєму тулубі
пульсацію долини
прагнучи бути зіркою
та пісню моря
прагнучи бути горою [167, с. 16].

Море мислиться ним як найважливіша частина болівійського
єства, оприявнена мало не на рівні генетичної пам’яті:
Дивися! кістки
ростуть, випростуються,
впізнають одна одну ‹…›
і тісними колонами
прямують по всіх шляхах
та майже інстиктивно
обирають дороги, що ведуть до моря. ‹…›
Йдуть до моря ‹…›
свого місця народження
своєї колиски та материнських водоростей
соку та сутності свого сенсу буття.
«Сповідь» (Confesión) [167, с.24]

Кастрільйо належить і один із найяскравіших віршів у болівійській
літературі – «Дияволи Оруро», присвячений карнавалу в славетному
шахтарському місті. “Д’яблада” в Оруро у Кастрільйо – це поєднання
хтонічного та небесного, адже на святі присутні дияволи та архангели, покровителька шахт Діва Сокавон та жінка диявола Чініта-Супай – теж з епітетом “небесна” (!) та “з молитвою та пацьорками”.
3.4. Література кінця 60-х – 80-х років: комплекси й травми
3.4.1. Соціально-політична ситуація
У 1964 р. в Болівії стався переворот генерала Р. Барр’єнтоса.
Ідейно-філософські настанови цього досить неординарного кавдільйо фактично базувалися на поглядах Ф. Тамайо, “містиків землі” та деяких ідеологів революції 1952 р. Барр’єнтос, який походив
з кечуанського середовища й вільно володів мовою кечуа, наголо— 197 —

шував на індіанській (але в поєднанні з католицизмом) сутності
країни, вбачав у Кольясую початки сучасної болівійської нації, апелював до теорії географічного детермінізму та месіанського призначення Альтіплано. Він мав міцну підтримку серед індіанського
селянства, але, прагнучи денаціоналізувати шахти, вдавався до
кривавих репресій проти не менш індіанського пролетаріату. Хоча
аграрна реформа за Барр’єнтоса сповільнилася (за винятком рідного генералові району долини Кочабамба) й незадовго до загибелі в авіакатастрофі він почав втрачати підтримку значної частини
індіанців, та все ж 1967 р., коли в Болівії з’явився партизанський
загін Че Ґевари, вплив Барр’єнтоса на селянство був іще достатньо
сильним. Тим часом Че Ґевара, сподіваючись на підтримку сільського населення, не ставив за мету захопити владу в центрі країни, де його за певних умов міг підтримати рішуче настроєний на
той час болівійський пролетаріат, а розраховував створити осередок континентальної революції неподалік від кордонів рідної йому
Аргентини, а також Парагваю та Чилі, куди, за його задумом, мало
перекинутися полум’я революційної боротьби. Команданте не взяв
до уваги думку болівійських комуністів, які попереджали про помилковість партизанських дій у конкретних умовах тогочасної Болівії – селянство не надало йому підтримки, не справдився й розрахунок Че на слабкість болівійської армії… Че Ґевара зміг стати лише
символом романтичних поривань лівої інтелігенції. Поновлення
ґерільї в 1969–1970 рр. також не дало результатів. Хоча «Армія національного визволення», що налічувала близько ста осіб, перенесла операції в міста, момент було обрано так само вельми невдало, –
до влади прийшов уряд генерала А. Овандо, що перебував перший
час на лівонаціоналістичних, антиімперіалістичних позиціях. У цих
боях загинув іще один символічний для Болівії ґерільєро, соратник
Че та зять Х. Лари – Ґідо “Інті” 72 Передо.
Націоналістичний індіхенізм Р. Барр’єнтоса посідав серединне
місце між комуністичним індіхенізмом Х. Лари та сформованим у ті ж
1960-і роки расистським індіхенізмом Фавсто Рейнаги. Ф. Рейнага
брав активну участь у революції 1952 р., але згодом зневірився
в можливості поліпшити становище індіанця, застосовуючи європейські форми державного життя. Його видана 1969 р. книжка
«Індіанська революція» містила навіть заклики до расової війни.
Тоді ж Ф. Рейнага створює й Партію індіанців Болівії.

72

Inti (кечуа) - сонце.
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3.4.2. Проза
З другої половини 1960-х рр. художня мова болівійської прози
почала помітно змінюватися. Революція 1952 р. стала результатом
тривалих зусиль (зокрема й інтелектуально-художніх) “покоління
Чако” та означала здійснення його сподівань. “Покоління Чако”
визначало літературне життя, проза мала переважно реалістичний
характер, відбулося лише деяке розширення тематики (події революції, перетворення на селі та шахтах). Та коли країна увійшла в чергову смугу політичного хаосу й насильства, болівійці знов почали
відчувати синдром поразки. Нове покоління зіткнулося з відчуженням як визначальною рисою стану суспільства, на що наклалася ще
й масова еміграція інтелектуальних сил. Мотиви самотності та
смерті, вже довший час властиві болівійцям, стали відтепер панівними. На той час латиноамериканська проза в цілому говорила вже
достатньо самостійною й розвиненою мовою, тож її досвід виявився абсолютно необхідним для вираження духовного стану болівійського суспільства.
Твір, одностайно визнаний критикою за початок нової епохи
в болівійській прозі, з’явився ще 1959 р. Це був роман «Спустошені»
Марсело Кіроги Санта Круса (1931–1980). Стиль книжки викликав
з боку багатьох критиків закиди в наслідуванні Пруста й Кафки.
Сам автор, натомість, твердив, що Пруста прочитав пізніше, але, ніби
усвідомлюючи певну передчасність твору, відзначав, що він був написаний так, “як ніколи не має писатися книжка, це мало не фізичний
продукт життєдіяльності” [цит. за: 263, с. 35]. Проте ідея роману не
викликала спротиву. На думку У. Ліхерона Альберді, “Кірозі вдалося витягти болівійський роман з етапу боротьби людини з оточенням або з іншими людьми, щоб зіткнути її з самою собою” [306, с. 35].
В основі роману – дві сюжетні лінії: монотонне існування самотніх
літніх сестер Флор і Тереси та духовний пошук письменника-початківця Фернандо Дуркота. Спустошені духовно сестри гинуть, бо
Флор через забудькуватість або навмисно залишила на ніч увімкненим газ. Та у світі безвольності й байдужості, зазначає Р. Прада
Оропеса, навіть самогубство втрачає трагічний вимір [406, с. 138].
Натомість Фернандо має сміливість прийняти свою спустошеність,
адже він відмовляється від наміру стати священиком, оскільки відчув,
що його віра – не Божий промисел, а лише страх перед пусткою та
самотністю. Самотність персонажів автор посилив своєрідним мінусприйомом: у книзі геть відсутній пейзаж, що, як завважив К. Кастаньóн Барр’єнтос, було річчю небаченою для болівійської літератури [166, c. 27].
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З другої половини 1960-х рр. письменники з подивугідною одностайністю починають перевіряти життєвий шлях та сенс існування персонажів актом смерті, і вже дещо заяложена фраза “кожен помирає на самоті” (назва роману Г. Фаллади) стає мало не художнім методом.
У 1969 р. з’являється написана 1967 р. повість Хесýса Урсагáсті
(1941–2013) «Тірінеа», в якій герой на порозі смерті страждає не від
того, що людина змушена щезнути, а від втрати з її відходом у небуття величезного світу особистості: “Що, чорт забирай, станеться,
щойно я помру, з чудовними образами цього світу, які я зберігаю?”.
Людина – то лише примха двох байдужих до неї сил – життя та
смерті: “Як я зрозумів, мене лише стільки, скільки триває злягання
життя зі смертю” [492, с. 18, 39-40].
У 1967 р. виходить збірка оповідань А. Кáсереса Ромеро «Ґалар»,
усі п’ять оповідань якої закінчуються смертю. Найпомітнішим з огляду на блискучий стиль є оповідання «Мотузка» (La cuerda), де (як
читач з’ясовує наприкінці), самогубця, вже померши, “із зашморгу”
оцінює свої вчинки.
Літературознавці одностайні у визнанні найкращим болівійським
романом ХХ ст. книги Хайме Сáенса (1921–1986) «Феліпе Дельгадо»
(1979). Безумовно, якби інакшим був стиль життя письменника,
а твір побачив світ у якомусь знаному видавництві поза межами
Болівії, він би опинився серед провідних книг “нового латиноамериканського роману”. Інтелектуал, обізнаний з німецькою філософією ХІХ–ХХ ст., шанувальник Т. Манна, Ф. Кафки, В. Блейка, Р. Ваґнера, А. Брукнера, університетський викладач, центр уваги лапаської
богеми, алкоголік з моментами антисоціальної поведінки, який в останні років двадцять життя зміг майже відмовитись від пороку заради творчості, збирач нацистської символіки, одружений з німецькою
єврейкою, – такий набір суперечностей не був властивий жодному
з великих латиноамериканських прозаїків ХХ ст. Саенс культивував
прозу, поезію та драму, і наскрізною тональністю творчості були загадка життя та смерті, смерть як можливість осягнути суть існування
й художнє слово як інструмент для цього. Такий екзистенціалістський настрій наклався на прагнення розкрити болівійську сутність,
що найбільшою мірою виявилось у романі «Феліпе Дельгадо».
Сімсотсторінковий текст носить ім’я протагоніста, який відразу
по смерті батька розтринькує чималу спадщину, безперервно п’ючи й блукаючи містом та намагаючись у такий спосіб знайти ключ
до загадки буття; відмовившись під кінець роману від згубної звички,
але не полишивши трансцендентних пошуків, герой таємничо зникає
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в час, коли починається війна з Парагваєм. Такий фабульний стрижень міг би залишити книгу Саенса черговою в низці якісно написаних текстів екзистенційного звучання, якби не національно-самобутнісний модус – осмислення через долю героя національного
буття країни – та національна семантика образів і символів. Філософським та настроєвим навантаженням роман певно, що в’яжеться з «Шаленцем» А. Борди, з яким Саенс запізнався й чаркувався
в середовищі богеми (на рівні формальних дрібниць у книзі Саенса
це позначиться тим, що Борда – прізвище матері протагоніста);
віднедавна болівійські інтелектуали почали говорити про очевидний ідейний зв’язок між цими двома текстами [422].
Новим серед таких образів стає апарапіта – столичний носій-індіанець аймара – тип, зауважений саме Саенсом в есеї «Лапаський
апарапіта» (1972) як феномен та, на його думку, ознака індіанізації
столиці [441, с. 17-24]. Ці нужденні п’яниці, але сильні фізично люди, надумавши певної миті, що наближається їхня остання година,
починають без упину працювати, аби накопичити грошей, а потім
у вподобаній винарні пити буквально до смерті, аби вже на межі
загибелі вийти з шинку й упасти на вулиці. Що є на покійникові,
порозбирають такі ж злидарі, а самотній труп опиниться в морзі, –
дарма: важливо те, що апарапіта зміг, у термінах роману, “скинути
з себе тіло” (sacarse el cuerpo) й досягти власної трансценденції, адже
його душа, як гадає головний герой, назавжди лишається в шинку.
Феліпе магнетично приваблюють апарапіти, він вимінює в одного
з них латаний-перелатаний піджак, споріднюючись у такий спосіб
з тими, кого вважає потаємним єством міста. Прикметно, що іспанські слова saco (піджак) та sacarse (зняти, скинути) є спільнокореневими, але гра смислів у тексті значно складніша, ніж метонімія
тіла й одежі. Адже піджак апарапіти – це прагнення Феліпе набути
нового тіла; тут важливе підкреслення автором, що герой, на його
жаль, не володіє мовою аймара, а як говорить один із приятелів
Феліпе: “Я не уявляю собі болівійця ‹…›, що не володіє мовою аймара” [440, с. 146]. Симптоматично для андійської образності, що піджак апарапіти, скроєний з безлічі клаптиків, навіть своєю структурою уподібнюється мінералові:
…одежа була дуже схожа на царство мінералів. З’являлося враження страшенної ваготи й твердості, бо неможливо було спостерегти жодної складки ні зморшки на лицьовому боці, й через це
вона здавалася кам’яною. ‹…› предмет древній, проте геть не підвладний старінню – адже камінь та мінерал аж ніяк не старіють,
а просто є древніми… [440, с. 150].
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Автор уникає прямолінійного вдягання Феліпе у цей піджак протягом усієї оповіді, але поєднання понять одягу та сутності вже відбулося й матиме свою еволюцію: під кінець роману Феліпе, переставши роздягатись навіть для сну, нагадує мумію:
Хто був поряд із ним, почали чути від нього якийсь неспокійний
запах, ніби прихований запах старості. Його тіло висохло, не пітніло.
Він не приймав ніякої рідини. Сказати б, одежа утворювала одне ціле
з тілом. Спав, не роздягаючись, і лише зрідка міняв одяг” [440, с. 624].

На всьому андійському просторі існувала практика муміфікації померлих різного рангу, мумії є культурно дуже знаковими знахідками, а подібність Феліпе до мумії підсилюється в цих епізодах його
прагненням до проникнення в глиб землі (відображеним і в його
щоденнику), його причарованістю глибочезним закинутим шахтарським колодязем.
Символіка підземелля наприкінці роману є композиційно дуже послідовно вибудованим завершенням “скидання тіла”, про яке
було заявлено ще в першій главі [440, с. 22]: герой майже не жив
удома, проводячи мало не весь час у розташованій у сутеренах пивниці, що, як це постійно наголошується, нагадує могилу аж до розташування цих лексем через кому: “…там, у пивниці, там, у гробниці” [440, с. 204], а морг, куди теж навідується протагоніст, нагадує
пивницю. Тому коли у фіналі герой загадково зникає, один із найближчих приятелів, тримаючи в руках залишений йому ще в середині роману один із піджаків, сприймає це зникнення як “скидання
тіла” й вірить, що дух Феліпе перебуває десь поряд; болівійські дослідники зазначають, що таке розуміння вчинку протагоніста відповідає індіанській та – вужче – шахтарській міфології [101, с. 166].
Шлях до смерті, до глибин є єдино можливим способом віднайдення себе для такого персонажа, який, хоч і не є автобіографічним, має багато світоглядних та поведінкових рис автора. І згідно
з андійською художньою матрицею, на цій дорозі стають закономірними й поява пса, коли у п’яному кошмарі заснулому на смітнику героєві ввижається собака, що, кинувшися на нього, промовляє:
“Я питаю тебе: хто ти є, як тебе звати!” [440, с. 385], і згадка про
міст між буттям та небуттям, метафоризований через трамплін:
“Життя усувається сном, стрибком з трампліна від народження
у смерть” [440, с. 467] (згадаймо трамплін у А. Брайса Еченіке),
і ототожнення людини з каменем: “Справжня людина – з каменю,
а ми – не люди, ми взагалі ніщо” [440, с. 699].
Остання фраза, сказана приятелем Феліпе, езотериком Облітасом загострено ставить питання самобутності особи й нації, що
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зринає й зринає на сторінках роману. Протагоністові не раз являється двійник із потойбіччя: “зайда заступав собою Феліпе Дельгадо, і він сумнівався в своїй ідентичності” [440, с. 284], привид наголошує, що Феліпе живе “в позиченому тілі” [440, с. 470], герой почувається “перевдягненим від народження” [440, с. 595]. І тому
сентенція Облітаса є лише підтвердженням того, що відчував сам
протагоніст іще в першій третині тексту:
Чого в Болівії не бракує, так це болівійців, та за дивовижним парадоксом, їх украй важко знайти. І причиною цьому – те, що болівієць ховається від самого себе. Це і є великою загадкою, яку кожен болівієць, що вважає себе болівійцем, мав би розгадати. ‹…›
Тому я будую та руйную моє життя: щоб дізнатись, чому болівієць
ховається від себе самого. ‹…› Або мені розкриється загадка батьківщини, або я скину з себе тіло [440, с. 203].

І природньо, що для зрозуміння болівійської сутності не оминути
моря. У фабулу роману воно вплетене як віддавна плекана протагоністом мрія “відчути оту широчінь моря всередині самого себе” [440,
с. 103] та як поїздка на чилійське узбережжя (саме на ту частину, що
втратила Болівія), аби зарадити психічному розладу. Розташований
точнісінько в середині тексту, епізод із поїздкою до моря самими
подіями та діями персонажів конотаційно зав’язує на символ моря
інші провідні символи твору та зречевлює болівійські національні
травму та мету. Споглядаючи водяне безмежжя, Феліпе проголошує:
Через відчуття моря й присутність моря ми можемо зрозуміти, що
батьківщина не має меж. ‹…› факт утрати моря має турбувати нас
лише як оповідка з минулого, адже річ абсолютно певна, що одного прекрасного дня карта знов набуде рідного обрису. До речі,
особисто я заберу море з собою: я заберу його в пивницю!.. ‹…›
я завтра прийду з пляшкою й наповню її тут. ‹…› і ми окропимо
пивницю кількома краплями, як святою водою [440, с. 345].

Але дуже скоро героя починає непоборно тягти на батьківщину:
“море навіювало йому страх, недовіру”; в мареннях йому уявляється “пивниця біля моря, кам’яні сходи якої шумно облизують пінисті хвилі, а старі друзі вражено споглядають горизонт”, і опритомнівши (у цьому ж абзаці!), він питається: “Якою буде могила й чим
вона буде? ‹…› Чи буде могила, як відстань, чи як час, чи, можливо,
те, що мене відділяє від неї, не існує ніде, так само як не існує й вона?” [440, с. 352]. У Ла Пасі намір героя міняється й він вирішує
принести пляшку з морською водою на могилу своєї коханої, зав’язуючи водно могилу, море, гірську столицю та кохання: “Бо ти
[звертаючись до покійниці – І.О.] теж тепер десь у далечі, у глибинах
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моря, і водночас тут, у цій зеленій воді, у кришталевій і густій воді,
що я приніс її в дар тобі” [440, с. 382]. Проте на могилі Феліпе помилково залишає пляшку з алкоголем, а потім у пивниці, вбачаючи
в цій помилці знак долі, випиває пляшку з морською водою, ніби
матеріалізуючи метафору моря як стрижня болівійської внутрішньої кризи. І буквально через два абзаци, після подальшої пиятики,
відбудеться проаналізований вище епізод із собакою на смітнику,
що додає ще одну нитку в тугий вузол болівійських самобутніснокризових символічних асоціацій.
Феліпе зникає напередодні війни з Парагваєм, що теж присутня
в дискусіях персонажів та, як ми знаємо, буде програна. У такий
спосіб письменник проєктує нецілісну особистість протагоніста на
долю країни, позбавленої стрижня: “скинути з себе тіло” й залишитись присутнім як дух – поки що абстрактно-метафорична відповідь на загадку болівійського національного “я”.
Інший варіант такої проєкції можна побачити в повісті Рене
Баскопé Асп’ясу (1952–1984) «Безплідна могила» (1985), що розповідає про самотнє, повне дивацтв і хитрувань життя майора Бельмонте. Виховання персонажа в дитинстві в “магічному” оточенні
могло б зробити з нього неординарну особистість, але через низку
причин вийшов просто дивак. Відчувши беззмістовність свого існування, Бельмонте зробив спробу померти способом апарапіт, але
даремно, – він не зміг напитися до відповідного стану й “скинути
з себе тіло” (очевидний вплив Саенса, що першим увів образ апарапіти в літературний обіг). У книзі Р. Баскопе ця подія відбувається
в занехаяному склепі. Потому Бельмонте влаштовує “пантеон” ембріонів, абортованих мешканками борделю, і там відбуваються фантасмагоричні меси за упокій душ ненароджених. У такий спосіб образ
“безплідної могили” як символ екзистенції персонажа набуває дедалі
виразніших рис. А оскільки ці події розгортаються перед війною за
Чако (узятий до війська протагоніст у бойових діях участі не брав),
то стає очевидним і символічне пояснення поразки. Уже на старості
літ майор купує порожній склеп, де хоче бути похованим, викарбовує
там своє ім’я і вчащає на цвинтар посидіти біля майбутньої могили.
Але через курйозний збіг обставин єдина родичка майора заповіту
не виконує, і невідомого самотнього старого ховають муніципальним
коштом на кладовищі для бідоти. Могила лишається безплідною…
Талановитий прозаїк та поет, тричі відзначений премією «Франс
Тамайо», Р. Баскопе загинув за абсурдних обставин.
Назвою своєї повісті Р. Баскопе рельєфно виразив духовий настрій суспільства протягом цілого століття. “Абортивна” психологія
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героя А. Борди, викидень у жінки персонажа А. Ботельйо Ґосальвеса, бездітні сестри у М. Кіроги Санта Круса, пантеон ембріонів та
безплідна могила в Р. Баскопе вишиковуються в один безрадісний
ланцюг, і то ще не всі його ланки. Поєднання смерті з безпліддям
мусило зробити уломною саму ідею кохання. Така варіація болівійського комплексу поразки теж знайшла відображення в літературі.
У 1971 році з’явився роман Й. Бедрегаль «Під темним сонцем»,
ушанований престижною національною премією «Еріх Ґутентаґ».
Імовірно, це був перший у Болівії приклад використання нелінійної
та багатофокусної композиції: оповідь побудовано на відновленні
біографії загиблої на початку сюжету героїні, оцінку дано з боку
різних персонажів, вставлено щоденники тощо. Хоча в романі й не
згадано ані Дж. Донна, ані Е. Гемінґвея, він став, по суті, розгорненим потрактуванням думки про втрату особистістю частки самої
себе з відходом у потойбіччя хай навіть і не дуже знайомої людини.
Але ідея ця оприявнює національну матричність мислення авторки.
Психіатр і університетський викладач Антонйо Ґабріньо лише
по смерті своєї студентки Вероніки Лорето, що була вбита випадковою кулею під час чергового військового перевороту, починає
усвідомлювати, що міг би був покохати цю дівчину. Оскільки невідомо, чи є в неї рідня, Антонйо прагне дізнатися якомога більше
про внутрішній світ Вероніки (яка до того ж пробувала ще й писати), бо відчуває з болем, що в небуття піде цілий внутрішній світ
(таку думку вже акцентував Х. Урсагасті). Відтворюючи по фрагментах життя дівчини, герой урешті-решт закохується в образ небіжчиці. Однак у своєму прагненні посилити трагізм образу померлої героїні, а через нього показати й трагізм існування недоладного
болівійського суспільства, письменниця десь перевантажує інтенсивність асоціацій. Наприкінці книжки з записок Лорето оприявнюється таємниця її походження. Дівчина з’ясовує (а Ґабріньо вичитує це з її щоденників), що й сама є інцестуальною дитиною, та
ще й виношує дитя, зачате, як раптом у досить химерний спосіб виявляється, її ж власним батьком – дядьком. А значить, дитина не
повинна народитися, і з’являється образ “утроби-могили”. Він ніби
перекреслює співвідносну, але протилежно спрямовану метафору,
вжиту в середині роману й начебто взяту якимсь плагіатором із
творів Вероніки: народжуючи, жінка відчуває, немовби розкриваються могили предків. Трагізм кохання до померлої, кохання, що
неможливе як таке, набуває катастрофічного виміру.
Ще похмуріше й уломніше поєднання (не шекспірівське!) “кохання – смерть” утілив Нестор Табоада Терáн (1929–2015) у романі
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«Манчай Пуйту, кохання, яке Бог хотів приховати» (1977; слова
manchay puytu можуть бути перекладені з кечуа як жахне пекло
або вмістище жаху). Один з найбільш соціально спрямованих письменників, Н. Табоада передає своє бачення долі Болівії, інтерпретуючи написану на кечуа, ймовірно в XVII ст., баладу та розгортаючи
й саму дію в колоніальному Потосí 73. Прозаїк оповідає про палке
кохання священика-індіанця та його служниці. Дівчина помирає під
час одного від’їзду падре Антонйо, і подальша оповідь набуває дещо
моторошного характеру, адже священик, вірячи в силу кохання та
божественного чуда, таємно викопує тіло коханої, переносить його
додому й пестощами намагається оживити. А потім він виливає
своє горе на сопілці, зробленій з гомілкової кістки покійниці. Історія
завершується трагічно, бо Антонйо гине від рук знавіснілих парафіян.
Створюючи широке історичне тло для особистої драми, Табоада
як образною системою, так і сентенціями різних персонажів, зокрема
й міфологічних, проводить ідею про те, що переможцем у боротьбі
двох рас буде третій – Метис. У запропонованій автором системі
координат кохання Антонйо та Марії виявляється вчетверо уломнішим: стосунки священика й мирянки – це варіація інцесту (святий отець – духовна донька); любовна жага до небіжчиці – неможлива; Марію ще за життя міфологічний персонаж Нявпаруна звинуватив був у гріху зрадництва – коханні до індіанця, який прищеплює
в душах таких же індіанців чужинецьку релігію; кохання двох персонажів-індіанців – це небажання вийти поза ендогамне коло, тоді
як майбутнє, згідно з автором і тим-таки Нявпаруною, – за Метисом, що підсилено й побічною сюжетною лінією велелюбного іспанця Бігардо (іспанською – “Гріховодник”), засудженого за розпусту, під час страти якого десятки індіанок накладають на себе
руки. Залишаючи осторонь обґрунтованість історіософських побудов автора, слід підкреслити, що письменник узяв за основу не
оригінальну баладу, а її переробку в одному з “переказів” перуанця
Р. Пальми 74. Існують, проте, кілька варіантів цієї легенди; зокрема,
в тексті мовою кечуа, наведеному в дослідженні Х. Лари [296, с. 204],
анонімний автор балади, оповідаючи про розриття могили коханої
73
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Потосі – символічне для латиноамериканської свідомості місто: у ХVІІ – першій
половині ХVІІІ ст. воно давало найбільший у світі обсяг видобутку срібла, з ХХ ст.
тут розробляються переважно родовища цини; увійшло в прислів’я.
Рікардо Пальма (1833–1919) – перуанський письменник, автор дванадцятитомових «Перуанських переказів» (1872–1915) – яскравих і дотепних розповідей
у романтично-костумбристському дусі про життя віце-королівства Перу, до якого входила й сучасна Болівія.
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та про сопілку з її кістки, вживає дієслова в майбутньому часі (“я піду”,
“я заграю”), що має бути потрактоване лише як поетичний троп, а не
доконана моторошна дія. Важливіше, однак, що прозаїк залишається
в рамках художньої матриці (колективного художнього підсвідомого): безплідне кохання – могила – національна доля. Н. Табоада
увів супутню безпліддю константу абортивності також і до роману
«Уступчастий знак» (1974): однією з призвісток нещастя – спалахнулої наприкінці оповіді війни з Парагваєм – стає масова поява в робітничому містечку викинутих ембріонів, потрактованих народною свідомістю як результат коїтусу жінок із фантастичними жабами.
У 1987 році побачив світ роман осілого в Бразилії психотерапевта
Хосе Монтеса (1951) «Йона та рожевий кит». Соціально-політичні
проблеми не відіграють у ньому сюжетотвірної ролі, хоча автор не
втрачає нагоди поіронізувати над болівійськими реаліями. Іронія
та гумор протагоніста-оповідача, вельми нечасті в болівійській літературі, визначають стиль твору. Але ідейно-художній задум
знов-таки окреслено трикутником “любов – безпліддя – смерть”.
Книжка розповідає про спершу таємне кохання головного героя до
сестри своєї дружини, потім його увзаємнення, а згодом обопільне
охолодження та раптову смерть своячки. Хонáс (ісп. форма імені
Йона) закохується в Хулью не стільки з веління серця чи через банальне донжуанство, скільки внаслідок байдужості його дуже красивої жінки до любощів; немає в цієї пари й дітей. Кохання з Хульєю
має бурхливий перебіг, досить еротичний Хонас цілком реалізується в ньому. Випадкова смерть Хульї, вчаділої вві сні разом з нареченим незадовго до весілля, має символічне передвістя в середині
роману: тесть Хонаса, фінансист середньої руки, задумує побудувати піраміду-пантеон, де б заможні люди могли купувати місця для
поховання. Він захоплений цією думкою аж до смерті дочки.
Напередодні похорону з берегів виходить ріка, і повінь, зображена автором у навмисно перебільшених та ґротескних тонах, виволікає з дому труну з тілом. Її віднаходять через декілька днів за
сімдесят кілометрів униз за течією, де в індіанському селищі (як
зазвичай, болівійський письменник підкреслює, що там панує мова
кечуа) небіжчиця, сприйнята індіанцями як дар вод, уже встигла
стати покровителькою села. З великою нехіттю, примушені поліцією, індіанці повертають труну, проводжаючи її музикою та ритуальними інкськими голосіннями.
Драматична й фарсова водночас історія ґрунтується на кількох
характеристичних символах. Герої, абсолютно не пов’язані протягом
усієї оповіді з індіанським світом, мусять зіткнутися з ним у смерті,
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адже ріка, амбівалентний символ життя та смерті, все одно приносить людину туди. Смерть заповіджено ідеєю побудови пірамідипантеону, піраміда ж є сакральним заступником гори. Знаючи еротизм Хонаса (Йони), можна зрозуміти символіку назви: “рожевий кит”
є алюзією межиніжжя. Але, як відомо, черево кита міфологічно асоційовано з підземеллям – “Аж до стіп гір спустивсь я; земля засувами
повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій
Боже” (Йона 2: 7). Зв’язок Хонаса з обома сестрами залишається
безплідним, а любов до своячки, опріч того, є непрямою формою
інцесту. У такий спосіб стилістична й ситуативна дотепність автора
(та й протагоніста), що стала черговим успіхом болівійської прози,
була використана в рамках панівного стилю художнього мислення.
Згаданим вище творам притаманний певний тематичний синтез, і це, безперечно, стало показником досягнення якогось рівня
інтеграції суспільства або принаймні сигналізувало про її близькість, передчуту письменниками. Проте тематичний поділ болівійської прози також залишався актуальним, і до двох провідних тем –
індіанської та шахтарської – долучається соціально-революційна,
що поєднувала в собі засвоєння уроків революції 1952 р., ґерільї,
політичних переворотів останніх десятиріч. Утім, тематичні межі
не були абсолютними, тож розширення спектра проблем у рамках
окремої теми було радше правилом, ніж винятком.
З-поміж майстрів слова, зорієнтованих на аналіз психології соціально-революційних процесів того періоду, найбільшої популярності зажив Ренато Прада Оропеса (1937–2011), усі твори якого
об’єднує ідея потреби виходу особистості зі внутрішнього світу
в соціум як єдино можливого шляху самореалізації, ствердження
хибності сподівань на особисте спасіння. Досить розроблений у світовій літературі, цей мотив вимагав повторення в умовах Болівії
кінця 1960-х – початку 70-х рр., коли інтелігенція перебувала
у кризовому стані внаслідок утрати партією НРР провідних позицій, поразки ґерільї, масової еміграції інтелектуалів.
Ідейно-філософською опорою в кризовій ситуації стала для багатьох інтелігентів, зокрема й для Р. Пради, вихованця католицького коледжу, зароджена в 1960-х роках “теологія звільнення”. Цей
обновний рух у рамках католицизму формально заявив про себе
1968 р., коли в колумбійському місті Медельїн відбулася ІІ конференція Латиноамериканської єпископської ради. “Теологи звільнення” відмовилися від розуміння християнської віри як доктрини
індивідуального спасіння. Було акцентовано соціальне, а не особистісне розуміння гріха: гріх може бути пізнаним і подоланим
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шляхом участі людини в боротьбі, в історичному процесі звільнення. Декларація, прийнята на Медельїнській конференції, навіть дозволяла духовенству брати участь у збройній боротьбі в разі очевидної та тривалої тиранії. Надзвичайно важливим для Латинської
Америки був расово-культурний акцент, адже не лише експлуатовані соціальні верстви, а й “зневажені раси, знехтувані культури є
історичним суб’єктом нового розуміння віри” [331, с. 163].
У 1967 р. вийшла збірка оповідань Р. Пради Оропеси «Аргаль»
[155]. В оповіданні «Дзвіниця» (El campanario), визначальному для
тональності книжки, старий священик Ніколáс, що досі переймався
лише церковними справами (зокрема, ремонтом спорохнявілої
дзвіниці) та міркуваннями щодо своєї віри, пробує діяльно допомогти одній нещасній дитині. Під кінець оповідання, замислившися над долею хлопчика, він попервах навіть не помічає, як раптом
завалюється дзвіниця. Коли молодий помічник заводить мову про
відбудову, Ніколас відказує, що новий храм теж колись зруйнується, а сам тої миті непокоїться подумки, адже гуркіт каміння міг
розбудити сонного малюка, якого він уже взяв до себе. Дзвіниця
(символічна вісь) повертається до первинного стану – купи каміння, і в такий спосіб “вертикаль”, тобто спрямована в небо споруда,
програє “горизонталі” – турботі про долю земної дитини, в ту мить
пойнятої сном, а значить, простертої горизонтально. Характеристичною є й назва парафії – Румільянто: rumi на кечуа означає “камінь”, llantu – “тінь”, хоча можлива й контамінація з ісп. llanto – “плач”.
Прада Оропеса, як і всі болівійські письменники чутливий до
комплексу поразки, намагається, проте, побачити шляхи його подолання. Якщо в двоплановому оповіданні «Поразка» (La derrota)
з «Аргаля» міфічний інкський воїн докоряє Богові, що покинув напризволяще індіанців та прирік їх на поразку, а сучасний персонаж –
дрібний буржуа гине за безглуздих обставин, полишаючи безплідною
молоду дружину, то настрій повісті «Провісники зорі» (Los fundadores del alba, 1969), може бути охарактеризований як “трагічний
оптимізм”. Багато в чому ця повість, яка принесла авторові славу
за кордоном, ґрунтується на історії загону Че Ґевари та на його щоденнику. Під оглядом духовних конотацій твору важливо мати на
увазі, що після загибелі Че його обличчя на дуже багатьох зображеннях у Латинській Америці почало уподібнюватися до образу
Христа, і водночас Че як символ пов’язувався з постаттю колумбійського священика Каміло Торреса, полеглого в ґерільї 1965 р. Герой
повісті Р. Пради, хоч і вихований у дусі традиційної моралі середнього класу, усвідомлює, проте, потребу персональної жертви та
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кидає духовну семінарію, щоб стати учасником партизанської боротьби. Хав’єр гине, але його смерть не обриває нитку життя (кохана
жінка виношує його дитину), ба навіть породжує нові зв’язки – його
антагоніст-солдат виявляє наприкінці твору співчуття до вмирущого.
У романі «Остання грань» (1975) фантасмагорія бентежних снів
героя, що живе лише особистими проблемами, стає провісником фантасмагорії реальності (характерно, що дія першого сну відбувається
у шахті). Цілковито безвинний Рульфо потрапляє у світ тюремного
насильства в сусідній країні, звідки його, спершу замисленого лише
над безглуздою помилкою долі щодо себе, порятує солідарність повстанців. Це й змусить його зробити крок їм назустріч. Книжки Р. Пради Оропеси, написані із вправним застосуванням усього композиційно-стилістичного арсеналу сучасної прози (поряд з менш досконалими творами Х. Лари) стали рідкісним для того моменту прикладом
віри в можливість перемін на особистісному та соціальному рівнях.
Щоденникова основа присутня й у романі Хульйо де ла Веги
(1924–2010) «Матіас, допоміжний апостол» (1971), де проведено
паралель між ґерільєю Че Ґевари та діяльністю ранньої церкви.
Беручи до уваги, що й книжку Х. Лари «Нянкаввасу» побудовано на
почутому від його зятя “Інті” Передо, стає очевидним свідченнєвий
первень у літературі про ґерілью.
З-поміж творів, присвячених численним болівійським путчам,
вирізняються роман Ґабі Вальєхо де Болівар (1941) «Син причинної!» (1977) та збірка оповідань Адольфо Касереса Ромеро (1937)
«Удари» (1983).
Ґ. Вальєхо де Болівар заклала у свою книжку нехарактерну для
болівійської лівої інтелігенції ідею відмови від революційного насильства, до якої приходить головний герой. Письменниця вперше
змалювала зворотний бік будь-якої революційної зміни суспільства, адже її можуть здійснювати й бойовики, що слугували попередньому режимові; у революцію приходять також ті, хто прагне помсти
за кривду – нехай і справедливої, але особистої. Проте роман «Син
причинної!» вільний від авторських інвектив, авторка намагається
усунутися з оповіді, даючи можливість говорити подіям та персонажам. У книзі помирають усі члени родини Картахена – три сестри
та брат, – не залишивши потомства, причому фрази й образи на
взір “безплідна кров”, та ще й вкладені до уст жінок, є опорними.
Але зостається живим байстрюк, метис Мартін, син причинної індіанки, яку вбив його єдинокровний брат. І саме Мартін, відмовившись у вирішальну мить від помсти та виїхавши до провінції, ховатиме, на примху долі, усіх своїх єдинокровних сестер та брата. По
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кількох роках після публікації роман став настільки співзвучний
настроям болівійців, що 1985 р. був під назвою «Брати Картахена»
екранізований знаною в латиноамериканській кінематографії групою «Укамау» (режисер П. Аґацці). Цьому посприяла й надзвичайно
“кінематографічна” композиція книжки.
Вісьмома оповіданнями збірки «Удари» (слово golpe означає
по-іспанському й “удар”, і “державний переворот”) А. Касерес Ромеро
показує, як черговий переворот – константа болівійського життя –
стає воістину ударом долі для представників буквально всіх верств
населення: жебрака, шахтаря, селянина, дрібного буржуа, військового, ба навіть президента, – адже в найменш слушний момент ламає плани здійснення чогось важливого: похорону, шлюбу, або відбирає владу в президента, який у так само насильницький спосіб
колись її захопив, але тепер щиро прагнув повернути країні море.
Таким чином путч перетворюється на якусь незалежну від людей
силу, неминучість, навислу над кожним без винятку болівійцем. Як
і роман «Син причинної!», це був неабиякий поступ для досить заідеологізованої болівійської свідомості.
Оповідання «Удар п’ятий» присвячено гірняцькій темі. У ньому
автор змальовує шахту як підземелля, потойбічний світ, а людей
у шахті – як тіней. У цей період “шахтарська проза” починає використовувати шахтарські повір’я, ритуали, легенди не як барвисті
референції до соціологізованого тексту, а вже значною мірою як
сюжетотвірний первень, що надає оповіді міфологічного виміру.
Особливо ж це стосується до подій власне під землею, в “interior
mina”, як кажуть болівійські шахтарі. У романі Рене Попе «Кхола»
(1978) цілковито відмінні закони стають чинними, щойно кліть
спускається на дно, і цей світ із його всевладним духом Тіо (“Дядьком”) – істинніший та реальніший для шахтаря, ніж світ нагорі.
Виявляється, що на підземний світ можна впливати ритуалом, тоді як
наземний світ насильства ніякому впливу не піддається. У такому разі форми опору йому продиктовано підземним життям: шахтарі організують проти військ такі ж самі ланки, які працюють і під землею, використовуючи й нагорі найдієвішу в шахті зброю – динаміт.
В оповіданні А. Ґумусйо Дагрона «У вибої шахти» (Interior mina,
1977) заповідається кардинальне зрушення у сприйнятті підземелля. Солдати не можуть домогтися виходу страйкарів на поверхню.
Тоді офіцер посилає сина робітничого лідера до забою з вимогою
до батька піднятися для переговорів. Хлопчина приносить відповідь,
проказуючи ущипливо: “Мій тато сказав, що коли ви хочете побалакати з ним… ‹…› приходьте до нього в шахтний забій…” [65, с. 153].
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У такий спосіб шахта, підземелля стають амбівалентними: з одного
боку, це – силікоз, морок, порушення табу (у романі Р. Керехасý
«Льяльягуа» (1977) мовиться навіть про інцест, адже Пачамама –
це “земля-мати”), царство хтонічних сил, але з другого – підземелля є схованкою, схроном, а Тіо, на відміну від держави, може бути й
добрим, принаймні на могутність підземного світу можна подіяти
ритуалом. Як наслідок, почалася актуалізація другого значення
символу підземелля-печери: криївка, потаємне місце перебування
чогось сприятливого (у деяких кечуа-аймараських міфах із печер
появлялися добрі божества, пращури), і це є дуже важливо для болівійського художнього мислення, в якому характеристична константа підземелля раніше оприявнювалася переважно з від’ємним
знаком (за винятком таємного міста в надрах Ільїмані в А. Борди).
Прагнення до осмислення цілого комплексу національних проблем крізь призму індіанської теми виявилося в болівійській літературі досить пізно. Варто згадати, що в Перу така тенденція в індіхенізмі увиразнилася ще наприкінці 1950-х рр. Загальне відставання
літературного процесу в Болівії позначилося й на цьому. Проте поява 1975 р. роману Уго Боеро Рохо (1929–1997) «Долина Щербатого Місяця» засвідчила безумовну дозрілість національної прози,
адже розробка теми, яку в латиноамериканській літературі того
періоду було визнано за маргінальну й достатньо розкриту, під пером Боеро Рохо дала поєднання узагальненого погляду на країну
та високоякісної нової літературної техніки.
У нетривалий відтинок часу марної боротьби лікаря Альфредо
за життя пацієнта – індіанця Педро Чоке, його приятеля з дитинства, інкорпоровано роздуми, спогади про деякі епізоди життя, марення, побічна сюжетна лінія батька Альфредо, а короткі повернення до плану теперішнього стають щоразу драматичніші, адже
вмирущого не вдається врятувати. Автор доречно використовує
поліфонію, у належні моменти вдається до “плину свідомості”, якот коли в думках Альфредо, зайнятого виконанням необхідних дій
в операційній, роздуми про долю індіанців пронизано медичними
термінами, пов’язаними зі смертю, виснаженням, препаратами,
і такий прийом є доцільним, адже герой у ту мить намагається
порятувати вмирущого.
Традиційні для індіхеністської прози андійських країн пейзажні
паралелі до портрета чи внутрішнього стану персонажа, підкреслення ролі індіанської музики, мотиви “входження” білих в індіанську
культуру, опанування ними мови кечуа тощо присутні й у романі
У. Боеро Рохо. Та хоч і використані оригінально, вони, проте, у цьому
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тексті не є чимось більшим за родові ознаки. Натомість головний
вектор авторських роздумів спрямовано на трагедію “країни, яка й
досі не стала нацією” [140, c. 70], що є на совісті власників шахт та
латифундистів, які прирікають на смерть зі зброєю в руках людей,
подібних до Педро. Смерть у книзі стає вже не просто символом, а мало не художнім прийомом: агонія, фінал якої ясний читачеві з перших
сторінок, облямовує з чимраз більшою інтенсивністю весь текст та
вибухає плачем індіанських жінок наприкінці. Трагічна настроєвість
автора призводить до переосмислення зі знаком мінус деяких узвичаєних символів. Зокрема, Матір-Землю названо “мстивою богинею” (хоча Педро – селянин, а не шахтар), а пес-провідник душ перетворюється на безпосереднього призвідця смерті – тяжко пораненого Педро покусали собаки, заразивши правцем, і так само собаки
є одним з останніх образів у свідомості вмирущого. Як і автори романів про ґерілью, Боеро уводить свідченнєвий елемент: на останніх сторінках книжки вміщено газетні тексти, фото, ксерокопії.
3.4.3. Поезія
Болівійська поезія 1970–80-х рр. є переважно метафоричною й
написана, як правило, верлібром. Щоправда, її звучання загалом
менш герметичне, ніж у сусідній Перу, – опосередковане метафорою соціальне підґрунтя є тут досить виразним. Але є й чимало поетів, які вибудовують текст на подієвій основі, хоч їхня соціальна
анґажованість не плакатна. Проте болівійським і “реалістам”, і “метафористам” притаманна підвищена увага до долі країни й місця
особистості в хаосі болівійської історії. Окрім самої історії, такий
інтерес до соціального був підсилений також і фактом значної еміграції творчої інтелігенції з середини ХХ ст. Тому мотиви відсутності, ностальгії є вельми характерними. Можна відзначити також
явне послаблення нативістичної 75 та індіхеністської спрямованості, зменшення ролі краєвиду (рідкісний приклад авангардистського пейзажу в цей період являє вірш «Альтіплано» Х. Велеса Рапа).
Чимало рис сучасної поезії відбилося в творчості Педро Шімосе
(1940), який віддав данину і реалістичній, і метафоричній манері
письма. П. Шімосе розпочинав як яскраво виражений соціальний
поет, навіть поет ґерільї, що помітно в його збірці 1968 р. «Вірші

75

У літературознавстві деяких латиноамериканських країн терміном нативізм, запозиченим із психології, називають тенденцію до наголошення в художніх творах специфіки місцевих характерів та звичаїв, що перебувають у міцній сув’язі
з довкіллям та історією.
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для народу», не позбавленій і трагічних нот. Але в 1970-і рр. його
поезія зазнала значних змін, і її загальну спрямованість можуть
окреслити слова самого автора: “Ніхто нас не знає, болівійці. Ми –
чума, забуття” [461, с. 173]. Як зазначив Е. Мітре, починаючи зі
збірки «Хочу писати, але йде мені піна» 76 (Quiero escribir, pero me
sale espuma, 1972), синдром вигнання стає визначальним для поета,
аж до відчуття втрати свого “я”: “Не знаю, ні яким я є, ні яким був”;
“У вигнанні, ось де виявляєш, що ти – лише помилка” [341, с. 150].
У збірці «Кволість вогню» (1975) Шімосе розвиває образи, характерні для О. Серруто, скажімо, у «Місцевих богах» або в «Самотності, єдиній спадщині». Приміром, у вірші «Тіауанако» славетна археологічна пам’ятка стає для П. Шімосе символом не гордості, а смерті:
Тебе вже немає, каменю переможений, сліпий,
каменю самоти, ти помираєш,
каменю, руйнований з ночі в ніч, твоє ім’я – ніщо,
каменю подоланий,
каменю мовчання,
камінь [460, с. 20].

Відчуття самотини переходить і в особистісний план: настрій «Аймараського скерцо» звучить контрапунктом до вірша Ф. Тамайо
«Говорить Олімп», з якого взято епіграф “Я гордістю був…” [477,
с. XLIX], – тоді як у Шімосе:
Я не просився родитися.
Я не мав друзів.
Кохання було мені тортурою.
Старію.
У відчай приводить життя.
Моя велич – самотність моя [460, с. 45].

Уся збірка рясніє образами прив’ядання, пригасання, подібними до
її назви: “калюжа холодного полум’я”, “вмирущий вогонь” [460, с. 54],
“Кордильєра, вкрита попелом” [460, с. 44]. А останній вірш «Смерть
вогню» самою своєю чотиричленною структурою символізує народження та смерть вогню, його частини мають такі назви: «Іскра»,
«Полум’я», «Жарини», «Попіл». Нащадок японських емігрантів,
П. Шімосе зумів вельми яскраво віддзеркалити провідні мотиви болівійської художньої свідомості.
Теми, притаманні поезії П. Шімосе, дістають співзвучне втілення в його сучасників. Дехто з поетів робить це в соціальному ключі. Роберто Ечасý (1937–2007) в «Триптиху людини й землі» (Tríptico
76

За назву збірки взято рядок із вірша С. Вальєхо.
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del hombre y de la tierra), називаючи батьківщину “цією країною –
не країною” [220, с. 63] (заперечення самобутності!), убачає вихід
у можливості з гвинтівкою в руці піти “в глиб лісу”. Але в пізнішому вірші «Продавець попелу Сесільйо Янкóр» (Cecilio Yancor, vendedor de cenizas; образ запозичено з роману «Очі похованих» (1960)
ґватемальського Нобелівського лавреата М. А. Астур’яса) прийдешні зміни поет змальовує в похмурих тонах:
Роздмухуй
жарини
твого нещастя
та розвій
його попіл
доки
не вкриють світло дня
кольором –
провісником
забуття
або могил [220, с. 91].

Смерть, а не батьківщина стає матір’ю для вигнанця. Так відчуває
світ змушений виїхати до Уругваю Ґідо Ор’яс Луна (1936–2013):
Нас поранено, Матінко-Смерть,
нас поранено.
Тепер ми ще самотніші
та зболеніші.
Самé твоє ім’я повертає нам твою ніжність,
лише рук твоїх свіжість
нас благословляє
«Чужинець у цих чотирьох вимірах» [361, с. 41].

А одна з головних причин таких бід – відсутність моря. У вірші «Наглядачі моря» Ґільєрмо Рівероса Техади (1935–2012) море асоціюється з кров’ю; поет риторично питається про ціну, яку має заплатити країна за вихід із геополітичного ув’язнення:
Скажіть мені, наглядачі моря!
Яку ціну нам сплатити належить,
щоб повернути нам наше,
щоб врятувати від кораблетрощі наші мрії? ‹…›
Скажіть мені, наглядачі моря,
картографи вітру!
Чи Неруда або Уйдобро 77 раділи б,
слухаючи крики, породжені мовчанням
крові що носить
своє мовчання в собі? [418, с. 58].
77

Вісенте Уйдобро (1893–1948) – чилійський поет, засновник авангардного напрямку креасйонізм, до якого близький дещо пізніший іспанський ультраїзм.
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Море є невіддільним від гір, і людина (болівієць!) зобов’язана обернути на дійсність цю нерозривність. Едді Кінтана (1942), звертаючись до Ільїмані у вірші «Гора й людина» (Montaña y hombre), пише:
Хочу жити в тобі. Принести до твоїх скель
відсутнє море, що належить тобі.
Удвох ми створимо життя та сíм’я, –
гора й людина, самотні, як сон вершин [130, с. 562].

Відчуття браку самості на цей час уже міцно вкорінилося в болівійцях і надавалося до відтворення без соціального маркування
так само часто. Воно може бути змальоване в традиційніший спосіб, як особистісна риса. Наприклад, у Ґонсало Анейви в «Полярісі»:
Коли переступиш неуникненний поріг,
не спитаю тебе, чому ти не був
мудрим, як Соломон, переможцем
або тим, чим гадав ти, що можеш бути,
але просто спитаю, чому не зумів
бути собою, щиро справдешнім,
адже в цьому – наймудріша мудрість,
саме в цьому – справжній останній тріумф.

Але смислова навантага може лягти й на часопросторові показники:
Живу з дуже малою часткою себе.
Що воно коїться?
Перебуваю забагато поза собою
в пошуках чотирьох вимірів [цит. за: 328, с. 217-218].

Ще виразнішою часопросторова невизначеність є в Áльваро Д’єса
Астете (1947) у збірці «Безодня» (1988): “…адже час існує лише як
розірваний образ | і теперішнє – це ніколишнє” [цит. за: 414, с. 241].
Д’єсу Астете притаманне й відчуття смерті (хоча й без трагічної
одержимості) як природного складника його творчості й інтимних
почувань: “Ти ще навіть мене не знаєш, | не знаєш про мою смерть |
і вже мене любиш…” («Короткі поеми» [130, с. 581]).
Особливо цікавим є поєднання часопростору з родовою пам’яттю в «Пошуку» (Búsqueda) Марти Ґант’єр Бальдеррами (1957):
ти зникаєш у незглибимім зрадженім смутку,
намагаючися вхопитись за першу-ліпшу осінь,
просячи, щоб тобі вказали хоч би пустирище, хоч би відлуння,
тільки б не чути дзвонів твого роду, згубного, розчахнутого,
проклятого [цит. за: 329, с. 235].

Відчуття несамості міцно пов’язано з мотивом самотності, таким же частим у сучасній поезії. Він злучений зі смертю, попелом,
— 216 —

темрявою та, звичайно ж, із відсутністю моря. Е. Мітре (1943)
у «Пломінкому розсудку» (Razón ardiente, вірш 1982 р.):
Родини, викинуті
На береги вигнання
Єдині, що завжди ми мали
Нам бракує внутрішнього моря [342, с. 71].

Бланка Вітюхтер (1947–2004) у «Завжди»: “…далі йдемо по самотньому самогубству надій” [130, с. 583]. Ґільєрмо Бедрегаль (1954–
1974) у «Кінці свята»: “…спільний пошук порога, щоб прихистити
самотину” [130, с. 592]. Рене Антесана Хуарес в «Іменах темряви»:
Всі боги пішли, от лихо!
у моїх руках палає їх відсутність
тому завжди, як тебе торкаюся,
когось бракує [цит. за: 502, с. 255].

Цікаво, як назва збірки, де вміщено цей вірш – «Спогад про чотири
вітри» (Memoria de los 4 vientos, 1986), перегукується з віршем
П. Шімосе «Теорія батьківщини» (Teoría de la patria, 1968): “…тебе
четвертували чотирма жеребцями вітру” [462, с. 16], де звучить
алюзія на страту Тупака Амару ІІ і його соратника Тупака Катарі.
Чергову “четвірку” подибуємо в Хуана Родрігеса Мераса у вірші
«Розгортаючи мовчання» (Desdoblando el silencio) зі збірки «Дні без
днів» (1988):
Вколисати трохи снігу
померти від сміху на
чотирьох вертикальних попелах
та бігти й бігти й бігти й бігти 78
доки не впадеш на дно самого себе [цит. за: 330, с. 258].

Таким чином, почавши наприкінці 1960-х років процес оновлення
художньої мови, болівійська література, проте, назагал зберегла свою
настроєвість, – відчуття поразки, самотності, смерті визначають
тональність більшості творів. Водночас у літературі, створюваній
переважно метисами та креолами, дуже виразний автохтонний
субстрат художнього мислення. При цьому деякі константи можуть
залежно від соціокультурної та психологічної настроєності авторів
змінювати свій знак на протилежний, але їхня наявність – доконечна.
Таке світовідчуття має паралель і в філософії. У 1970-х рр. болівійська філософська думка й далі виявляє подивугідну схильність
до телуризму. У 1973 році з’являється «Андійська теогонія» Ф. Д’єса
де Медіни, в якій автор прагне на більш умоглядному рівні осягну78

Звернімо увагу також на чотирикратне повторення слова “бігти”.
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ти те, що “відкрилося” Найхамі. Мислитель визнає, що така теогонія існує не інакше, ніж як виплід фантазії, та від цього не стає менш
обов’язковою; книжка поєднує достеменну історію та тлумачення
її з метою конструювання національного “я”. Д’єс де Медіна визначає чотири цикли, які проходять андійські божества, – космогонічний, теогонічний, теофанічний та епіфанічний, даючи їм андійські ж
назви, і підкреслює, що існують так само “чотири первісні архетипи, які наближають людину до темнистої таїни божества” [217, с. 11].
Ф. Рейнага, відмовившися на схилі віку від надміру радикальних
гасел, почав покладати надії на психологічну та світоглядну еволюцію людства, на перехід до життя у згоді з ритмом космосу, як
живуть аграрні народи, що має зняти питання про боротьбу з визискувачами [16, с. 86-87]. У 1979 р. його син Раміро Рейнага видав
книжку «Таввантінсую», де проголошував: “Наша плоть просякнута кольором та запахом Андів. Наша кров змішана зі своєю землею.
Ми – Анди в людській іпостасі”; Таввантінсую являла собою “космічний механізм, що функціонував ритмічно, з мовчазною ефективністю” [243, с. 151]. Р. Рейнага прагне закреслити європейський
складник країни та наголошує, що справді комуністичні елементи
теорії Маркса взято за посередництвом утопістів з устрою держави
інків. Поміркованою позицією відзначається, як завжди, Ґ. Франковіч.
У праці «Глибинні міфи Болівії» (1980) він уважає одним із ґанджів
болівійського мислення обстоювання “чорної легенди” про Іспанію, назване ним “іспанським привидом” [243, с. 117]. Водночас
мислитель зазначає, що панування міфології гори та священного
каменю передувало принесеним інками культам сонця та плодючої землі, що їх вони, однак, не спромоглися повністю закорінити
на території Болівії. Квадрат та пов’язані з ним символи (зокрема,
уступчастий знак, на який звернув увагу ще Х. Мендоса [337, с. 121])
неподільно панують в орнаментиці Тіауанако. Франковіч підкреслює, що квадрат символізує землю, сталість, а його переважання
в Тіауанако є ще відчутнішим через відсутність кола – уособлення
неба [243, с. 27]. Знаючи, що цифра “4” є числовим виразом квадрата, ми можемо зрозуміти, чому її так часто, та, очевидно, підсвідомо
використовують болівійські письменники.
3.4.4. Долаючи комплекси й травми
Проте певне зрушення в національному мисленні в цей період
таки окреслилось. Повільна трансформація болівійської художньої
свідомості заторкнула й сутність переживання втрати моря – головного складника національної травми. У 1974 р. з’явилася алегорична
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повість Ґастона Суареса (1928) «Мáлько». Її герой – кондор, на початку осиротіле пташенятко; птах росте, набуває досвіду, знаходить
подругу. Автор постійно наголошує, що його героєві притаманна жага
чогось безмежного. На вісімдесятій сторінці дев’яностосемисторінкового тексту вперше з’являється слово “захід”: кондор летить на захід
та потрапляє до рук індіанців, яким він потрібен як чільна фігура
свята “яввар”. Кондор перемагає бика, і тоді його відпускають, віддавши ритуальну шану як божеству. Згодом кондор летить ще далі на
захід та опиняється над океаном. Він збентежений та захоплений
грізною й вабливою стихією. Йому щастить вирватися з буревію, і “він
полетів далі, але так і не знав, чи вертається у свій світ, чи лине ген
в емпірей” [468, с. 97]. Тим часом у рідному гнізді вбивається в силу
пташа, якого, як і батька, звати Малько, що на аймара означає “кондор”, а як писав Х. Мендоса: “Кондор – це раса, це нація” [337, с. 52].
У 1978 р. з’явився роман «Там, Далеко» Рамона Рочі Монроя (1950),
стиль якого, можливо, стане такою ж новою точкою відліку, як і мова «Спустошених» М. Кіроги Санта Круса. Цей роман – перший вільний від болівійського комплексу та ще й карнавально-раблезіанський текст. Роман-спогад про юність у рідній Кочабамбі, попри
фрагментарність фабули, має дивну цілісність завдяки мові – гротескній, іронічній, хвацькій, навіть сороміцькій, з максимальним
використанням народної говірки, кечуанізмів, гри слів, новотворів,
синтаксичних зсувів.
Це історія життєвої та сексуальної ініціації юнака. Центром
тяжіння в романі є збірний образ кочабамбінської чоли – символу
плідності, доброзичливості, гостинності, кулінарної майстерності,
любощів. Дебелу чолу, яка, – згадує оповідач, – “володіла мною,
розміщувала мене у своєму череві, шукала пологів навспак”, автор
називає Пачамамою, Безмежною, Галактичною. Особливого ґротескно-комедійного ефекту він досягає, називаючи її словами чоловічого роду з незмінним означеним жіночим артиклем – Монумент, Мобі Дік, Союз (La Soyuz; мається на увазі радянська космічна
ракета), а до того ще й Куба, Гавана, Трійця тощо. Словесна буфонада невичерпна, але автор поволі проводить думку про визначальну вагу жінки в болівійській історії. Зокрема, він з гумором
описує справжній історичний епізод, коли юрба кочабамбінських
чол-перекупок змусила тікати загін іспанських солдатів. Характерним для стилістики роману є й протиставлення двох священиків:
офіційно-стриманого падре Алькуси, який видається народові
Сатаною, нетопирем, що “пищить, ясна річ, з іберійським акцентом”, та товариського “тати” Переса, який “навертав індіанців до
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Бога й Бога до індіанців”, не цурався плотських утіх та благословляв “екуменічний коїтус” у святкові ночі [420, с. 26, 29-30, 108].
У 1986 р. Роча Монрой видав написану двома роками раніше повість «Торохтіння черепа», яка поділила премію «Еріх Ґутентаґ»
з «Безплідною могилою» Р. Баскопе, бувши при цьому кардинально відмінною від неї за настроєм, попри “цвинтарну” подібність
назв. У повісті Рочі Монроя Смерть нарешті набула амбівалентності, стала частиною Життя. Події розгортаються навколо прибуття
на кладовище нового “мешканця” – Тати Нестора, з приводу чого
влаштовано грандіозне свято тривалістю в кілька днів, починаючи
з відправи в церкві аж до власне поховання. На поминках спілкуються живі та мертві (властиво, скелети, що докладають зусиль,
аби не розгубити кісток), покійник Тата Нестор розмовляє із сином, усі впиваються, у шинку присутні, зокрема, Артуро Борда та
Хайме Саенс, на бенкет придибує Смерть, з якою один з героїв злягається, лишившись при цьому живим та ще й силоміць відібравши
в неї “на спомин” декоративну шпильку-косу. І хоча й трапляється
соціальна референція – “…у цьому селищі байдуже чи мертвим
бути, чи живим… Усі вже подалися до міста, позосталися самі ми –
вперті та мертві” [421, с. 48], – загалом карнавалізоване селище
Покона є повною протилежністю Комалі зі славнозвісної повісті
«Педро Пáрамо» мексиканця Х. Рульфо (хоча цей контрапункт іще
не завважено латиноамериканською критикою).
Амбівалентним сприйняттям смерті позначено й роман Х. Урсагáсті «У країні тиші» (1987), написаний на еміграції в 1982 р. Роман
вирізняється нетрадиційною структурою, використанням прийомів
магічного реалізму. Троє персонажів – Інший, Хурсафý та Мрець –
діють як виразники думок і вчинків живих та мертвих, виконують
роль оповідача, часто міняючись ролями. Інший є селянином і може трансформуватися в Хурсафу – селянина, осілого в місті. Мрець –
то вони обидва, він є голосом колективної пам’яті, виразом народного
міфологічного мислення. Одна з головних ідей роману – розкриття
мінливої людської природи, необхідної для виживання за умов постійних змін, але так, щоб зберігалися сутність і коріння людини.
Неабияк важливою рисою людини є й почуття солідарності. Р. Ріваденейра Прада, характеризуючи намір автора, пише: “Ніхто не є лише
тим, чим є сам по собі, його сутність – у зв’язку з оточенням і попередниками” [415, с. 238]. Визначальним для авторського бачення
висловом є центральне, “якщо не головне” (як каже автор), слово
з мови аймара – aruskipasipxañanakasakipunirakispawa, яке на “вбогій
іспанській” означає “ми зобов’язані спілкуватися” [491, с. 128]. Відхід
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від сприйняття смерті як безнадії та акцентування ідеї людської
всесув’язі (присутньої вже у Х. Лари, але в ідеологізованій формі)
свідчать про зміни у мистецькому відчуванні національної долі.
Вираз на аймара в книзі Х. Урсагасті як узагальнення головного
задуму автора засвідчив також початок якісного зсуву у ставленні
майстрів слова до автохтонних мов. У першій третині ХХ cт. використання індіанських слів було одним із прийомів створення нативістичного тексту або знаряддям модерністської музикалізації мови.
В. Ібанєс уводив оповідні фрагменти на аймара, що було важливим
для того моменту, але мало на тоді ще тільки історико-фольклорну
функцію. З середини століття, окрім збереження лексичної “автохтонізації” тексту – незрідка також у вигляді словничків наприкінці, які траплялися навіть у мало пов’язаних з індіанською темою
творах, як-от у романі Й. Бедрегаль «Під темним сонцем» –, увиразнюється прагнення підкреслити активне функціонування індіанських мов, у зв’язку з чим автори обов’язково акцентують, якою
мовою послуговується в певний момент персонаж, наголошують
на використанні автохтонних мов неіндіанцями і навіть починають подавати мову героїв у двох варіантах – корінною мовою та
в перекладі (це робив ще К. Медінаселі, а з пізніших прикладів характерна збірка «Удари» А. Касереса Ромеро).
Присутність індіанських мов в іспаномовній літературі певною,
хоча й дуже малою, мірою компенсує нерозвиненість літератури
цими мовами, яка в Болівії очевидно слабша, ніж у Перу, попри
більший відсоток індіанського населення. Болівійська література на
кечуа та аймара не виходить за рамки пейзажної та інтимної лірики
або соціально-прокламаційних віршів. Данину творчості на аймара
віддали Ф. Пісарро Ґарсія, А. Ґонсалес Браво (1885–1962; він також
переклав на аймара Всесвітню Декларацію Прав Людини), Бланка
Патіньо де Мурільйо, А. Фінот. На кечуа писали Х. Лара, Л. Рівас
Алькосер, Атауальпа Корісонко, Мосох Марка. У 1987 р. вийшла драма
Х. Еспади про часи інків, основний текст якої написано по-іспанському, але всі ліричні частини – на кечуа з паралельним перекладом.
3.5. Підсумки
Очевидно, що в порівнянні з літературою Перу болівійська література виявляє значно вужчі настроєвий регістр та набір тем, зокрема, їй не була притаманна стилістика авангардизму в добу розквіту
цього явища в інших латиноамериканських літературах у 20–30-і рр.
Трагічна історія країни, яка докорінним чином змінила її географію, надала хтонічному акцентові, так властивому архаїчним куль— 221 —

турам, моторошного обертону. Підземелля, заглиблення в землю є
одним із провідних мотивів болівійської літератури та культури
взагалі. Незникомість болівійських комплексів втрати моря та
абортивності в поєднанні з потужним автохтонним мисленнєвим
субстратом перетворюють притаманний латиноамериканським літературам телуризм на метафізичний настрій усієї літератури країни, настрій, що з’єднує в акорді Незмінність, Смерть і Землю, яка
виступає в іпостасях Підземелля та Гори.
Менша, ніж у Перу, активність літераторів, які пишуть індіанськими мовами в цей період, пояснюється, очевидно, вищим рівнем неграмотності корінного населення, банальною відсутністю
коштів на публікацію та значною закритістю країни – географічною та політичною, адже притчею во язицех став сумний і правдивий жарт, що література мовами кечуа та аймара має читачів насамперед серед лінгвістів Північної Америки та Європи (принаймні,
до останніх десятиліть ХХ ст.). Натомість із бігом часу ставала дедалі помітнішою, так би мовити, радикалізація тенденції до введення індіанських мов у писаний по-іспанському текст: декотрі
фрази та словосполуки (причому не етнографізми) на кечуа та аймара подаються без перекладу, як-от у Н. Табоади Терана чи Р. Рочі
Монроя. Письменники відчувають потребу присутності індіанських мов у художньому тексті, їх активне функціонування починає осмислюватися як чинник самоідентифікації народу, що актуалізує розважання В. Гумбольдта та О. Потебні про мову як визначальну ознаку нації.
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Розділ 4
ЛІТЕРАТУРА ЕКВАДОРУ
4.1. Етнокультурні, географічні та соціальні умови
Розвиток еквадорської культури ХХ ст., як і в інших країнах Андійського регіону, багато в чому визначався співіснуванням індіанської (переважно кечуанської) та креоло-метисної частин нації, чисельно приблизно рівних. Проте етнорасова структура еквадорського суспільства виглядає значно складнішою: 10% населення
складають негри та мулати, зосереджені головно в північно-західній провінції Есмеральдас, тоді як у Перу африканський елемент
незначний, а в Болівії майже відсутній. Окрему групу населення
утворюють “монтýвйо” – стоп індіанців, негрів і білих, які живуть
переважно в провінції Ґуаяс і відзначаються специфічними етнографічними рисами та досить виразною самосвідомістю. Соціально-регіональні та етнокультурні опозиції в Еквадорі пролягають
не лише за звичною моделлю “білі – індіанці – метиси”, а й по лініях “негри – метиси”, “негри – індіанці”, “індіанці – монтувйо” тощо.
Складність етнорасової структури підсилювалася культурно-географічним чинником. Хоча Еквадорові, як і Перу, притаманний
дуалізм Кости та С’єрри, еквадорський варіант цієї опозиції є посутньо відмінним. Кіто – столиця й значний культурний центр –
розташований у горах, у зоні кечуанського культурного впливу;
так само в горах лежить інший важливий культурний осередок –
місто Куенка. Літературна атмосфера С’єрри навіть у ХХ ст. досить
довго відзначалася академізмом і консерватизмом. Торгівельноекономічним та культурним центром узбережжя є великий порт і
друге за чисельністю мешканців місто країни – Ґуаякіль, провідник
ліберальних ідей і нових художніх віянь. Вибуховий темперамент
негрів і мулатів, незалежний характер монтувйо багато в чому визначали стиль життя Кости. У прибережній провінції Есмеральдас
аж до 1916 р. тривала селянська війна, яка розпочалася після вбивства в 1912 р. у Кіто ліберального президента Е. Альфаро; ядро
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повстанців складали негри й мулати. У портовому Ґуаякілі в 1922 р.
відбувся перший масовий страйк робітників, які вимагали восьмигодинного робочого дня. Жорстоке придушення страйку стало
національною трагедією – 15 листопада було розстріляно близько
2000 людей (Ґуаякіль мав тоді всього 60–70 тисяч мешканців).
На відміну від посушливого й безлісого перуанського узбережжя, у північній частині еквадорської Кости розташована так звана
Західна Сельва, в якій і досі мешкають індіанці, чий триб життя подібний до існування аборигенів Ор’єнте, східної частини країни, що
лежить у басейні Амазонки. Західна Сельва була освоєна й неграми, які ще в XVI ст. втекли туди від іспанців і довший час жили незалежно. Через це латиноамериканська антиномія “варварство –
цивілізація” виглядала в Еквадорі інакше. Якщо етнорасовий біном
“індіанці (негри) – креоло-метиси” загалом відповідав вищезгаданій опозиції, то взаємодія культурно-географічного й адміністративно-політичного чинників відбувалася складніше. На узбережжі,
в Ґуаякілі, звідки поширювався “цивілізаторський” імпульс, панував хаос, а центр “порядку” перебував у горах, у “варварському” індіанському оточенні: зі столиці на узбережжя приходили війська,
рядовий склад яких рекрутувався в основному з “варварів” індіанців, аби придушувати таких же “варварів” – негрів та монтувйо.
На відміну від Перу, де на узбережжі відсутні великі ріки, еквадорська Коста має значні водні артерії. Неподалік від Кіто протікає
Ґуайльябамба, яка в нижній течії отримує назву Есмеральдас, і це
також ім’я “негритянської” провінції й океанського порту, а ще чотири ріки, витікаючи з центральних районів (причому дві з них беруть початок у провінції Пічінча, де розташоване й Кіто), зливаються у повноводу Ґуаяс, на якій стоїть Ґуаякіль і яка, розширяючись, непомітно переходить у морську затоку (що відображено й на
гербі країни), ба навіть набуває в еквадорців назви “Ріка-Море”.
Структура й смислова навантага цього словосполучення подібні до
“Моря-Океану” (Mar-Océano) часів відкриття Америки, яке, своєю
чергою, було актуалізацією ще давньоримського означення великих вод за західною межею ойкумени. Таким чином, якщо великі
перуанські ріки зі С’єрри ведуть тільки до Амазонії, тобто з “варварства” в “дикунство”, а також у “сакральний центр” (наприклад,
легенда про Пайтіті, місто нібито втеклих до Сельви інків), то ріки
Еквадору з’єднують організаційний центр (Кіто) та автохтонне ядро з зовнішнім світом. І в той же час “цивілізаторське” узбережжя
містить значний “варварський” елемент: негрів, монтувйо, західних лісових індіанців.
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Така багатовимірність етнокультурно-географічного простору
Еквадору значно ускладнювала інтелектуалам зрозуміння національного єства, змушувала говорити про відсутність національної
сув’язі. Еквадор не дав філософів і культурологів континентального значення. Якщо перуанці з початку століття були зайняті пошуками перуанського єства й з 1920-х рр. ламали списи над сутністю
індіхеністської літератури, а болівійці своє болівійство мало не одностайно вбачали в містиці Болівійського масиву, то в Еквадорі питання про національну сутність майже не ставилося аж до середини століття, індіхеністських дискусій тут не було, а твори з телуричним звучанням з’явилися допіру в 1930-х рр.
Не сприяла осягненню національного первня й політична ситуація. Тоді як Перу й Болівія зробили перші важливі кроки у справі
з’ясування національної сутності саме в епоху модернізму, давши
при цьому високі зразки модерністської літератури, Еквадор у самому
розпалі модерністського руху зазнав політичних конфліктів і громадянської війни, пов’язаних із протистоянням ліберальної та консервативної партій: з 1895 р., коли до влади прийшов Е. Альфаро, до
1916 р. – року придушення повстання його прихильника, полковника
К. Кончі. Перша половина століття теж не принесла стабільності:
з 1924 по 1948 рр. змінилося 26 президентів та хунт, тоді як за той же
період у Перу відбулося 9 змін верховних правителів, а в Болівії –15.
4.2. Літературний розвиток до 60-х років ХХ століття
Ще в ХІХ ст. поява романтизму в еквадорській літературі спізнилася приблизно на покоління. Відставання не було подолане і в модерністську епоху – еквадорський модернізм з’являється на межі
1910-х рр., а своєї вершини досягає наприкінці другого десятиліття
ХХ ст., накладаючись на другу хвилю романтизму, що в Еквадорі
тривала до 1920-х рр. Водночас для еквадорського модернізму характерна майже повна відсутність інтересу до автохтонної тематики [23, Кн. 3, с. 418-419]. Модерністські тенденції, особливо в поезії,
виявляються дуже тривкими, неодноразово даючи про себе знати
у творчості різних митців. Але з 20-х рр. в Еквадор проникають і
авангардні віяння, відбиваючися спершу переважно в журнальних
публікаціях. У 1922 р. з’являється й перше серйозне соціологічне
дослідження про індіанців. Збіг у часі цих різних літературно-духових устремлінь знайде втілення в геть відмінній художній орієнтації таких народжених в один (1903) рік поетів, як Ґ. Ескудеро та
Х. Каррера Андраде і лише трьома роками молодшого прозаїка
П. Паласйо.
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1920-і роки стали проміжною ланкою поміж модернізмом та
етапом літератури соціального протесту реалістично-натуралістичного ґатунку, що розпочався в 1930 р. й тривав до кінця 40-х років.
У цей час виникають належні історичні й духові передумови для
появи історико-культурного ракурсу в осмисленні літературою еквадорського буття й поглиблення психологічного аналізу. Після перехідного періоду 1950-х рр. ця тенденція на повну силу заявить
про себе в наступні десятиліття. Такою, в загальних рисах, була траєкторія еквадорського літературного процесу в першій половині ХХ ст.
4.2.1. Полишаючи модернізм: Ґонсало Ескудеро
У той момент, коли еквадорський модернізм фактично досяг зеніту і вийшли головні книжки чотирьох провідних модерністів –
М. А. Сільви, У. Ф’єро, А. Борхи та Е. Нобоа Кааманьо (відповідно в 1918,
1919, 1920 та 1922 рр.), у літературу ввійшов Ґонсало Ескудеро
(1903–1971), який першим надав еквадорській поезії універсального звучання. Збереження та розвиток у творчості Ескудеро основних рис модерністської поетики протягом майже всього життя дає
підстави говорити про неомодерністський характер його мистецтва.
Основні книжки Ґ. Ескудеро – «Поеми майстерності» (1919), «Спіралі урагану й сонця» (1933), «Пізня ніч» (1947), «Статуя з повітря»
(1951), «Автопортрет» (1957), «Вступ до смерті» (1960), «Реквієм за
світлом» (1971, опубл. у 1983). Поет перебував на дипломатичній
роботі, брав участь у створенні ООН, більшу частину життя прожив
за кордоном і помер у Брюсселі.
Поезія Ґ. Ескудеро позначена формальною відточеністю, переважним уживанням чітких ритму та рими, часто дактилічної, не дуже зручної в іспанській мові; до верлібру поет удається не часто,
натомість широко використовує октаву. Ескудеро – майстер вишуканої метафори, часто в ґонґористському дусі, незрідка він застосовує обернену метафору: “уста твоєї спраглої квітки” [230, с. 24],
“сині вени твоїх рік” [цит. за: 288, с. 168]. Спадщиною модернізму
(зокрема поезії Р. Даріо) є постійна парономастична гра коренями:
“ondinas ondulantes” (хвилясті ундіни) [230, с. 50], “quiero saberme
desasido de toda desazón” (хочу відчути себе вільним від усіх тривог) [цит. за: 288, с. 132]. Структуру світогляду поета організують
на одному полюсі символи нетривкості й марності – статуя з повітря (так названо вірш), хвиля, піна, на другому – символ вічності:
світло (характерною є назва поеми «Реквієм за світлом»). Між ними
перебуває людина, підвладна земним спокусам і водночас засмучена неминучістю зникнення, з чим може примирити лише ідея Бога:
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“Завжди в самотності був Бог зі мною | і його подих на пломінкім
вугіллі дерева мого” («Прелюдія (Preludio)» [цит. за: 288, с. 128].
Поряд із цим наскрізною темою є ерос, жіноча плоть. Як каже сам
поет: “Мій тотем – оголена жінка” [162, с. 62]. Більше того, Бог пізнається через жінку: “…кусаю овоч грудей твоїх стиглих | щоб стріти
Бога в їх смочках набряклих” (цей вірш названо «Бог» [1, с. 50]); або:
Я зміг по стеблу піднятися до віночка,
і маточка скорилася моїм пестощам
у мить, коли Бог і кохання клали на хвилю
увесь свій рух одвічної геометрії [цит. за: 288, с. 157].

Жінка рукотворить земну чуттєвість – “моїх тривалих насолод гончарниця” [ibidem, с. 124], а її оголена краса також виліплена з глини –
“чистісінький глиняний глек” [ibid., с. 188].
Ескудеро, однак, надто глибокий, щоб віддатися гедонізмові.
Ерос для нього, за зауваженням Ґ. А. Хáкоме, лише маска людини,
засмученої своєю минущістю, “біологічна реакція в пошуках виживання” [288, с. 255]. Передчуття смерті вихоплює його з мирської
одержимості. Тому, коли Ескудеро наближався до 60-ліття, з’явилася
книжка «Вступ до смерті»: скороминущість насолоди потьмарює
настрій поета. А в «Реквіємі за світлом», підбивши життєвий підсумок,
він поєднує постійність-світло й неминучість-смерть – “На цім шляху
поєднується все: | смерть-ясність і небіжчик-світло” [цит. за: 426,
с. 225], – пізнає у фіналі “оп’яніння Богом” та споглядає “статую зі
світла над Нічим” [цит. за: 427, с. 16], створеним із музики слова.
“Американізм” меншою мірою притаманний поезії Ґ. Ескудеро.
Та коли поет торкається цієї теми, його вірш звучить подібно поезії
Х. С. Чокано, набуваючи іноді й авангардистскх обертонів. У вірші
«Людина Америки» віра в могутність людини Нового Світу підкреслюється гігантизмом образів довкілля: гори, вулкани, вирування,
двигтіння й сама людина – ніби породження геологічного катаклізму:
Людино Америки! Людино – потік і катаклізм,
з укусом полум’я в грудях!
Ти зродилась від каменю, що котився в безодню,
і тепер ти – вершина з двома гілками папороті! [119, с. 245].

Одним із перших Ескудеро дав символіко-поетичне тлумачення
географічного розташування країни, написавши у вірші «Еквадор»
таке: “Екваторіальна лінія – це гойдалка | виткана з зірок | щоб
вулкани нависли над світом” [162, с. 80]. Як буде показано далі, екватор, метафоризований як міфологічний мотуз, що з’єднує Верх і
Низ, ще відігрáє неабияку роль у становленні національного літературного самоосмислення.
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Але і в не “американістських” віршах латентно виявляється латиноамериканська сутність поета. Однією з найочевидніших ознак
цього є якнайширше використання зеленого кольору, знакового
для латиноамериканської літератури (про що вже була мова в Розділі І). У Ескудеро зеленими є багаття, вогонь, повітря, час, істина
(verdades verdes – парономазія), “зелені чари твого раю” (про жінку),
дощ, ночі, коні та – аж до тавтології! – хлорофіл: la verde clorofila.
Це навіть дало Ґ. А. Хакоме підставу жартома говорити про “дальтонізм” поета [288, с. 262].
4.2.2. Хорхе Каррера Андраде
Одночасно з Ґ. Ескудеро в літературу увійшов Хорхе Каррера
Андраде (1903–1978), який став найвідомішим еквадорським поетом і здобув визнання поза межами Латинської Америки. За відчуттям матеріальної гармонії світу, єдністю природного, культурного та історико-міфологічного первнів у поетичному баченні долі
батьківщини, Америки та людства, за телуричністю мислення
Х. Каррера Андраде близький до таких видатних поетів (своїх ровесників), як чилієць П. Неруда та кубинець Н. Ґільєн.
Перебуваючи більшу частину життя на дипломатичній роботі за
кордоном, Х. Каррера Андраде не полишав і літературно-критичної
праці. Серед його численних поетичних збірок виділяються «Несказанний ставок» (El estanque inefable, 1922), «Гірлянда тиші»
(Guirnalda del silencio, 1926), «Відомості з суші та моря» (Boletines
de mar y tierra, 1930), «Новини з неба» (Noticias del cielo, 1935),
«Місце походження» (Lugar de origen, 1947), «Планетарна людина»
(El hombre planetario, 1959), «Світанок стукає в двері» (El alba llama
a la puerta, 1966), «Земне покликання» (Vocación terrena, 1972); він
опублікував також чимало статей про латиноамериканську й
французьку поезію та книжку англійською мовою «Роздуми про іспаноамериканську поезію» (1973). Каррера Андраде мав оригінальне поетичне мислення й був самодостатньою творчою особистістю. Тому, творячи переважно за межами країни, він лише певною мірою зазнавав впливів еквадорського літературного процесу
й радше сам задавав напрямки художнього пошуку.
Х. Каррера Андраде, як і Ґ. Ескудеро, почав писати ще в модерністську епоху (наприкінці 1910-х рр.) і не був вільний від впливу
модернізму: “Троянда – це келих, повний скромного запаху: | його
торкається полохливе повітря своїми тонкими пальцями | й перехиляє у воду за лебединим слідом” [161, с. 33]. Однак лірико-пантеїстичний настрій більшості його ранніх віршів («Село», «Вечірнє
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свято»), для яких характерні задушевна інтонація, інтерес до рідної
історії («П’ять колоніальних полотен») та долі індіанця (збірка «Зошит індіанських віршів», 1927), дозволяє говорити про постмодерністський характер поезії Х. Каррери до другої половини 1920-х рр.
Епоха авангардизму теж відбилася в його поезії, особливо у віршах 30-х років:
Потяги, акробати
на відточених мостах ночі.
Караван кораблів перетинає водоспад світанку. ‹…›
Ейфелева вежа, жирафа серед веж.
Все співає в мені, коли чую, як літаки
міжнародної весни
пиляють дорогоцінну деревину неба.
«Привітання портів» (Saludo de los puertos) [161, с. 191].

Поета ріднить з авангардизмом часте використання верлібру,
прагнення до візуалізації образу, несподівані й буквально безугавні
в межах одного тексту метафори. Проте логіка каррерівської метафори завжди ясна, синтаксис простий, головна риса поетичного характеру – пантеїзм, що вбирає в себе й християнство, відчуття гармонійної сув’язі предметів світу та своєї спорідненості з ними. Найвищим носієм гармонійного первня в Каррери Андраде є світло, не
випадково один із наскрізних образів тут – вікно. Особливо це відбилося в поемі «Зброя світла» (Las armas de la luz, 1953). Світло – основа життя: “Світло дивиться на мене – я існую” [161, с. 373]. Через
“матір-світло” (світло в іспанській мові жіночого роду) поет пов’язаний з усім творивом: “Вже розумію мову вічності ‹…› | бо світло
сліпуче проникло | в моє сутінкове тіло до самих кісток” [ibidem].
Відчуття єдності з матеріальним світом виливається у прагнення
поета охарактеризувати якнайбільшу кількість речей. Саме в “речовості” світу відображена сутність буття, світ розкривається через конкретну річ. Увагу до речі Х. Каррера робить своїм поетичним кредо. У вірші «Кожен предмет – цілий світ» (Cada objeto es un
mundo) із характерним підзаголовком «Поетичне мистецтво» письменник заявляє:
Зрозумій, зрозумій, зрозумій:
в кожній речі – гномик з примруженим оком
або помах невидимого крила ‹…›.
Зрозумій та поважай предмети [161, с. 435].

І поет прагне “зареєструвати” їх за допомогою слова, метафори.
“Реєстрація” стає художньою ідеологією. Самé це поняття трапляється як безпосередньо в тексті: “Я на лінії західних поїздів |
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займаюся Реєстрацією Світу” («Привітання портів», [161, с. 191]),
так і в назвах творів: збірка «Реєстр Світу», вірші «Дорожній бюлетень», «Біографія», «Креслення людини», «Опис усього мого добра»,
«Цифра». Поет реєструє буквально все – від конкретних предметів
(«Настінна шафа», «Шкіряна скриня», «Годинник», «Сходи», «Дзеркало у вітальні» тощо) до довкілля («Село», «Тополина алея»,
«Погода», «Гідрографічна поема», «Північно-східний вітер», «Три
строфи, присвячені куряві»).
Символічно, що перший еквадорський письменник, чиє ім’я набуло світового резонансу, ніби повторює, успадковує творчий тип
авторів хронік конкісти, які прагнули наректи й описати все відкрите
ними, тобто цілий новий невідомий світ. Це також і більш глибокий
адамічний архетип 79, прямим підтвердження чого є розділ «Первісна
мова» невеликої поеми з чотирьох сонетів «Урок дерева, жінки та птаха» (Lección del árbol, la mujer y el pájaro), щоправда, тут мову людина одержує не від Бога, а від природи, але це не змінює сутності архетипу: “Ключ від життя – в твоїй руці: | Насолоджуйся, вивчай мову,
яку тобі підносить | первісний світ, і потім – помирай” [161, с. 335].
Реагуючи на видимий світ, “реєструючи” його в цілісності, поет
не може не заторкнути й соціального боку буття. Та оголена соціальність трапляється у Х. Каррери дуже рідко. Оповитий метафорою соціальний конфлікт включається в світобудову, стає її часткою, наразі – на жаль – невід’ємною, через що авторові властивий
не гнів, а несприйняття-осягнення:
Солдати кривавим бігом
розбудили зелений спокій поля. ‹…›
Ми крокували, ескортовані колоссям,
з пончо зі світла на плечах
і з мандатом землі на чолі.
«Повстання» (Levantamiento) [161, с. 175]

Через це й боротьба з несправедливістю мислиться радше як
протидія самої природи:
Маєш рацію, цикадо-робітнице,
підриваючи Державу своїм глибоким співом.
Ми з тобою, товаришко, становимо
крайню лівицю цього світу.
«Крайня лівиця (La extrema izquierda)» [161, с. 194].

Лише потрясіння Другої світової війни позбавляє автора пантеїсттичної врівноваженості й сповнює його мову пристрасністю в «Гімні
79

Термін запропоновано А. Кофманом [27, с. 164-172].
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летючим фортецям». Іноді нерозумна поведінка людини в цьому
світі привносить і мінорні ноти: “Я народився в тому столітті, коли
вмерла троянда, | а мотор уже розполохав aнгелів” [161, с. 251], ба
навіть зневіру в можливостях художнього слова. Але такий настрій
не є визначальним: поет, усвідомлюючи і свою власну недосконалість, знаходить опертя в природі.
Пантеїзм, відчуття сув’язі явищ світу в Каррери Андраде багато
в чому йдуть від його знання кечуанської культури – в юності поет
мешкав у сільській місцевості в горах. Часом специфіка індіанського світогляду глибоко відбивається в його віршах. У «Пісні індіанців-ткачів» (Canción de los indios tejedores) ткання пончо – це також
і ткання часу, неба. Ця праця уподібнюється музиці, ткачами керує
саме сонце-ткач, а виткані пончо захищають від ночі й самотності.
Життєвий матеріал, що визначив композиційну основу вірша, –
праця тепер усесвітньо відомих ткачів із Отáвало, а як показала
Рут Мóя, візерунок цих пончо рясніє символами, у яких виражено
індіанське світобачення [350]. Таким є і філософський вірш «Аврозія»,
що змальовує ідеальний світ, де “все із золота”, де
істоти, що в ньому мешкають, гуманніші за людей,
живуть у мирі, копаючи свої золотоносні шахти. ‹…›
Столітні юнаки, бадьорі та розумом світлі,
в золотих садах чекатимуть смерті. ‹…›
Друзі птахів та наймізерніших створінь,
вирощують золоті квіти пестливими руками [161, с. 398].

В основі образного ряду цієї поезії лежать ставлення інків до золота, зокрема існування в них золотого саду, “населеного” золотими
тваринами ювелірної роботи, та ренесансна легенда про Ельдорадо.
Індіанське світовідчуття виявляється і в низці наскрізних, властивих усій творчості Х. Каррери образів. Домінує образ дерева; цей
важливий елемент латиноамериканської телуристичної образності відсуває на другий план образ каменю, який переважає в літературах інших країн Андійського регіону. Еквадорські кечуа живуть
у менш суворому кліматі, ніж кечуа Болівії та Перу, тропічна природа Еквадору формує в його мешканців інший зорово-ландшафтний образний ряд. Образ дерева й “деревні” метафори з’являються
вже в найраніших творах письменника. Приміром, у вірші 20-х рр.
«Землі. Ліси» (Tierras. Bosques) читаємо: “Прикривали собі груди
яворини-незайманки. | Горіли на колінах дуби-апостоли” [161, c. 172].
Дерево – це також символ зв’язку з минулим:
Коли дивлюсь на це дерево, з глибини
років зринає заснулий голос,
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голос труни й гусені,
тлумачачи дні,
що наповнили присмерком його стовбур та листя.
«Нічна родина» (Familia de la noche) [161, c. 359]

З деревом порівнюється й жінка: “Дерево зі світла – твоє тіло”
([161, c. 335]; тут важливе зіставлення дерева та світла), і навпаки –
“як у дівчинки, груди виростають у дерева” [161, c. 124]. За допомогою образу дерева еквадорець осмислює навіть символ індустріальної цивілізації – Ейфелеву вежу:
Рослиною стаєш на узбережжі часу.
Нап’явши небеса, мов крону, угорі,
для транспорту відкривши в собі тунелі,
стоїш – найвища сейба 80 на землі.
«Еквадорець промовляє до Ейфелевої вежі»
(El hombre del Ecuador bajo la Torre Eiffel) [19, с. 74] 81

Саме тому неминуче приходить сприйняття дерева як Світового
Древа (а поряд із деревом – знову світло): “Ти – корінь і височінь,
в одязі скромному | переплетене зі світлом неба” [161, c. 333]; “Корінь
зі срібла блискавки | єднає дерево неба з землею” [161, c. 512]; “Я шукав без перепочинку | небесного знаку на корі дерева” [161, c. 483].
Звідси й широке використання зеленого кольору, головного в палітрі поета, що під цим оглядом близький до Ґ. Ескудеро. Із зеленим кольором пов’язане слово: “Дерево ронить | свої зелені слова”;
доля звучить у “зернах хлорофілу” [161, c. 529] (знову хлорофіл, як
в Ескудеро); красу троянди створює “зелений механізм”, у папуги
“зелена кров” [161, c. 447]; зелений колір, нарешті, – символ самого
Еквадору: “Еквадоре, країно моя, смарагде світу, | вправлений в обруч екватора. ‹…› / Хочу цілувати все твоє зелене тіло” [161, c. 415].
Однією з прикмет стилю Каррери Андраде є й часте згадування
глини, глиняного посуду та знарядь гончарства. Як буде показано
нижче, “глина” й “глек” стануть одним із наскрізних мотивів еквадорської літератури. У цьому виявляється особливість еквадорської етноісторії: хоча назагал інкська культура не відзначається
високим рівнем виробів із глини, на території Еквадору, досить
пізно завойованій інками, були сильні місцеві традиції, що походили,
80
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Сейба – могутнє, типово латиноамериканське дерево.
Це єдиний вірш поета, цитований на цих сторінках в опублікованому перекладі
(руки О. Мокровольського). Переклади М. Удовиченка («Всесвіт», 1998, № 11) зроблені не з оригіналу (що зазначено в публікації журналу), тому не використовуються. Серед перекладів І. Качуровського («Всесвіт», 1994, № 3) немає необхідних
для цієї праці.

— 232 —

зокрема, від стародавніх культур Вальдів’я та Чоррера – вершин
гончарного мистецтва Америки [див.: 11, с. 287, 299-300; 38, с. 14-19].
Тут археологи знаходять велику кількість гончарних виробів,
особливо глеків, які правили й за своєрідні труни, про що Х. Каррера
згадає в поемі «Ключ від вогню». Тому вже в ранньому вірші з промовистою назвою «Життя глека» (Vida del cántaro) зринає фраза,
що стане, очевидно, першою в надалі характерному для еквадорської літератури сполучанні понять “глек”, “всесвіт”, “гончарство”,
“Бог”: “Небо, увібгане в твою глину, | є дзеркалом побожного життя” [161, с. 21]. З глеком порівняно також селянку: “Ліпило стан її
неквапно | повільне поля обертання” [161, с. 173]. Натрапляємо й на
“темний глек прожитого” [161, с. 459]. Ліричний герой каже про свою
“руку сонячного гончаря” [161, с. 400], а вже в середині 1960-х рр.
у пошуках свого національного “я” автор питається:
Чи це я спорудив кам’яні бані,
обробляв, різьбив, золотив священне дерево
змусив постати з лона глини
цілий одушевлений світ [161, с. 491].

Каррера Андраде осягає Еквадор і через образ ріки. Такою є ідея
вірша «Гідрографічна поема». Таким є і сприйняття ріки в «Обіцянці ріки Ґуаяс» (Promesa del río Guayas): “О, ріко, капітане великих
рік! | Твій плин, широкий, невпинний | – немов біг моєї крові, повної
кораблів” [161, с. 161]. «Ріка рідного міста» (це назва вірша – El río
de la ciudad natal) пов’язана з мовою, бо в неї “кришталева граматика
хвиль”, “початкова орфографія | школи вишикуваних очеретів” [161,
с. 154]; ріка, як і дерево, зіставна з жінкою: “Твоє обличчя гамує мою
спрагу свіжою водою | споконвічного ручая | в моєму тяжкому поході
до початку втраченого джерела” [161, с. 443]. І саме ріка є однією
з констант, що уможливлюють авторові створення міфологізованого
історичного образу Еквадору, зображення батьківщини рівновеликою прабатьківщині людства в першій частині поеми «Нічна родина»:
Епоха маїсу, врятованого від вод.
Початок, рослинний Мойсей, ішов
у ріці омити свій рід – засновник народів ‹…›
Я, першолюдина, блукав поміж квітів ‹…›
У небі струмувала Амазонка,
прибережною сельвою сягаючи обрію [161, с. 360-361].
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Те саме в поемі «Ключ від вогню» (La llave del fuego): “Розмовляю з маїсом та ґуакамайо 82, | що знають історію потопу: | про нього спогад потьмарює обличчя рік” [161, с. 354].
А таке сприймання неминуче має призвести до поєднання понять “Еквадор” і “Рай”, що його знаходимо й у ранньому (з 1920-х рр.)
вірші в прозі «Впорядковуючи всесвіт» (Ordenando un universo):
“А ґуакамайо мого амазонського Еквадору я змусив запалити свій
райський вогонь, немов надію” [161, c. 80], і в поезії 1960-х рр. «Теорія ґуакамайо» (Teoría del guacamayo):
Весь він – сяйво,
обітниця чи рай ‹…›
Гість дерева й житла,
мудрий ґуакамайо,
рослинним словником ти стверджуєш
союз твій із людьми [161, с. 457].

Поезія Х. Каррери Андраде, починаючи з 1920-х рр. і до кінця його творчого шляху, виявила цілу низку особливостей еквадорського художнього мислення, кожна з яких утілювалась у творчості інших письменників (часто вслід за Х. Каррерою), про що буде сказано далі. Але концентрація цих рис у творах одного майстра робить
поезію Хорхе Каррери Андраде найбільше знаковою в еквадорській літературі ХХ століття.
4.2.3. Авангардизм в Еквадорі
Авангардні віяння проникли до Еквадору досить рано. Ще в другій
половині 1910-х рр. у столичних часописах «Летрас» та «Фріволідадес» публікувалися статті про Аполлінера, Пікасо, кубізм. У першій
половині 1920-х рр. матеріали про авангардизм друкуються також
у столичному журналі «Карикатура», серед співробітників якого
були Ескудеро, Каррера Андраде, відомі перегодом літературознавці І. Баррера, Б. Каррйон. Авангардизму приділяли увагу й ґуаякільські журнали «Протео» та «Мотосіклета» (вийшов один номер).
Для еквадорського авангардизму 20-х рр. здебільшого не характерний соціальний акцент, що пов’язано з достатньо сильними позиціями запізнілого в Еквадорі модернізму, поетам авангардного спрямування незрідка була притаманна модерністська тональність. Відсутність уваги до проблем країни стане головним закидом літературі
третього десятиліття з боку критиків та письменників 1930–40-х рр.
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Ґуакамайо – різновид папуги, символ Еквадору.
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Мігель Анхель Леон (1900–1942) видав єдину збірку під назвою
«Сомнамбулічні губи», в якій смерть – один із провідних мотивів.
Поєднання “американістського” різновиду модернізму та авангардизму оприявнюється у вірші «Пісня до Чімборасо», де головну
вершину країни змальовано як “дзвіницю ураганів”, “посадочне поле кондорів”. Поет звертається до вулкана:
Парашуте наших панорам, ‹…›
Горо,
твій келих у руках Америки –
це келих шампанського [119, с. 259].

Ностальгічні ноти за зникомим первісним обличчям Кіто звучать
у збірці Хорхе Реєса (1905-1977) «Тридцять віршів про мою землю»
(1926): “Я вже не підкидаю горобців катапультою мого свисту”
[цит. за: 125, с. 1151], а також у його книзі поетичної прози «Кіто,
передмістя неба» (1930). Настрій європейського декадансу й водночас близька до сюрреалізму метафорика характерні для єдиної
збірки Ігнасйо Ласо (1911–1943) «Скафандр» (1934) – останнього
прояву “неанґажованого” авангардизму.
Чи не єдиним прикладом соціально незаангажованої авангардистської прози в Еквадорі був роман «У місті я загубив роман» (1929)
столичного письменника Умберто Сальвадора (1909–1982), одного
з небагатьох, хто в той час повністю присвятив себе міській тематиці. На тлі замальовок із життя Кіто, іронічного опису власних любовних переживань автор веде з читачем розмову про те, як і про
що він збирається писати роман. Оповідь закінчується сценою гри
автора в покер зі своїми гаданими персонажами: автор програє,
тому роман неможливий… [446].
З другої половини 20-х рр. у політичному житті країни став досить активним лівий рух. У 1926 р. була створена соціалістична
партія, зреформована в 1931 р. в комуністичну, 1932 р. оформилася
й власне Соціалістична партія. У 1926 р. створено першу профспілку селян-індіанців. У 1931–34 рр. відбулася низка великих селянських повстань, а робітничий рух спонукав до прийняття у 1938 р.
трудового кодексу. Соціально анґажована література отримала
розмаїтий матеріал для зображення. Як і для багатьох інших країн
Латинської Америки, прикладом для еквадорських письменників
служив мексиканський роман революції. Природним орієнтиром
була й перуанська культура (попри прикордонні конфлікти двох
сусідів), зокрема часопис «Амавта», в якому друкувалися й еквадорські автори. Тоді ж таки відбувалося досить широке ознайомлення з радянською (як правило, російською) літературою, дух
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якої відповідав активізації еквадорської лівиці. Практично всі
значні письменники або були на той час членами лівих партій, або
відверто симпатизували їм.
У 30-і рр. й відбулася зміна орієнтації еквадорського авангардизму на соціальну проблематику та проявилося характерне для
цього напрямку зацікавлення доіндустріальними культурами та
мисленням.
Індіанській темі приділяло увагу багато журналів, близьких до
авангардизму. В 1931 р. з’явився часопис «Нервйо» – орган Національної асоціації соціалістичних письменників; іспанською абревіатура цієї організації звучала характерно: ANDES – Анди. У редакційній статті першого ж номера «Нервйо» було заявлено: “Ми – юність,
нерв, глина Індіанської Раси” [цит. за: 316, с. 134]. Використання
слова “глина” – емблематичне: у другому номері гончарний виріб
стає формівним образом анонімного вірша, зверненого до індіанця:
Перекинь глек
твоїх трагедій на
мозок тих інтелектуалів, що обрали тебе
об’єктом своїх кепських віршів [ibidem, с. 136].

Журнал «Лампадарйо» в 1931 р., подібно до «Амавти», містив у оформленні індіанські мотиви: його сторінки прикрашали чорно-білі
фігури індіанців та стилізований орнамент з індіанських глеків;
Е. Теран у 1932 р. на сторінках цього часопису, що прибрав тепер
назву «Елан», наголошував на відсутності (за небагатьма винятками –
Х. Л. Мера, Ф. Чавес, про що нижче) власної літературної традиції,
на недооцінці “прекрасної індіанської дійсності” та закликав авангард
шукати натхнення на рідній землі. У редакційній статті третього числа «Нервйо» за 1934 р. «Про проблеми Індоамерики» досить відчутно
вплив Х. Васконселоса. Стаття проголошує індіанця животворним
елементом перед лицем “різних імперіалізмів” та національної дезінтеграції, адже саме індіанець покликаний створити Індоамерику,
Всесвітню Расу, він є “правдивим революційним ідеалом” [ibid., c. 137].
Яскравим явищем була поезія Ґонсало Умберто Мати (1904–1988),
який довше за інших зберігав стилістику авангардизму. Його рання поезія приділяла основну увагу проблемі індіанця. Цим віршам
притаманні радикалізм, погроза расовою війною, автор виступає
проти метисації, акцентує расову гордість індіанців. Водночас письменник усвідомлював своє “змішане” та міське походження, навіть відзначаючи на початку мовну прірву між собою та індіанцями.
Розв’язання проблеми він убачає в поверненні метисів до авто— 236 —

хтонних джерел, сам бажає злитися з індіанцями, а мова кечуа стає
одним із помітних мотивів поезії Мати.
Поет жалкував, що не знає кечуа добре. І оскільки на кечуа він
не писав, то прагнув на свій лад кечуанізувати свої вірші, не лише
вводячи до тексту численні вирази на кечуа, але й оформлював кечуанські корені (наприклад, дієслівні) іспанськими афіксами, – явище
зворотнє до того, що відбувається насправді. Як відзначила Реджіна
Макдональд зі США, сама граматика стає в Ґ. Мати джерелом метафор [ibid., с. 181]. На таке можна натрапити в збірці «Галоп вулканів»
(Galope de volcanes, 1932): “синтаксис сельв”, дорога “своєю енциклопедичною курявою алфавітизує кілометри, позначені астериском
твого пончо”, “батіг – каліграфічний рядок”, “індіанець вирізьблений
давноминулою, минулою і теперішньою мовою своєї раси”, “сільський хлопчиську, ти перестрибуєш ріки без граматики” [ibidem].
Для поезії Мати характерні численні терміни з зоології, рослинного світу, граматичних оказіоналізмів, посталих, зокрема, на основі особистих імен персонажів. Прикладом авангардистської метафорики може служити вірш «Дозорець» із «Галопу вулканів»:
Індіанець – це райдужний лук нервів, що пускає стріли
насіння.
Його хатина – ворота Віфлеєму,
який щоденно годує Христа верхогір’я [ibid., с. 183].

Збірку «Струмені прядива» (1935) поет присвячує плетільницям еквадорських брилів, відомих у світі як “панами”. Її написано
у формі діалогів та інтерв’ю. За революційний зміст та антикатолицизм книжку було спалено в університеті Куенки. Наступну збірку
«Вир обріїв» (1944) теж було звинувачено в “аморальній та підривній комуністичній пропаганді”. У цих творах індіхеністський акцент зменшився на користь загальносоціальних мотивів.
Можна простежити деякі віхи полівіння еквадорського авангардизму та подальшого його зникнення. Ще 1927 р. було засновано
орган соціалістичної партії газету «Ла Ванґуардія». Термін авангард
дедалі частіше пов’язують із лівою ідеологією. Журнал «Кларідад»
у 1929 р. підкреслює, що після Першої світової війни справжнім
джерелом авангардизму є вже не Франція, а Росія. У 1932 р. Ґ.У. Мата
пише, що слово авангард має асоціюватися не тільки з естетичною
чутливістю, але і з почуттям усесвітньої солідарності. Поет Уго Майо,
почавши з чисто формального оновлення поезії, на початок 1930-х рр.
беззастережно приймає ідеологічну забарвленість терміна, хоч і зберігає естетичні нововведення. З 1930-х рр. поняття авангард дедалі
більше співвідносять із літературою соціального протесту, а фор— 237 —

мальні пошуки від нього відтинаються. Письменник Серхйо Нунєс
у 1934 р. закидав авангардній поезії антисоціальність, перевантаженість метафорами, називав її антиритмічною та варварською. На його
думку, справжній авангардист – це “не романтик багатослівний, не
стременний Р. Даріо, а соціальний революціонер”, тепер потрібна
“поезія простолюду, без метафор, без спіралей багатослів’я” [цит. за:
316, с. 129]. Нарешті, Х. Ґальєгос Лара взагалі затаврував авангардизм
як буржуазне мистецтво, критикуючи авангардні риси й у творчості свого товариша по боротьбі, прозаїка У. Сальвадора. За авангардність, потрактовану як вияв дрібнобуржуазності, він засуджує навіть
нативізм [407, с. 668-671]. Починаючи з другої половини 1930-х рр.,
у Еквадорі авангардизм як літературний рух перестав існувати.
Панування ліводогматичних поглядів на мистецтво в середовищі
еквадорської інтелігенції 1930-х рр. не дало можливості своєчасно
поцінувати творчість провідної фігури еквадорського авангарду –
П. Паласйо, який показав зворотню сторону психології сучасного
йому суспільства й повів мову про надто неприємні речі. З іншого
боку, незвичний стиль П. Паласйо перешкоджав усвідомленню
його одним із зачинателів довгоочікуваного соціального критицизму
і тими, хто прийшов у літературу трохи пізніше.
Пабло Паласйо (1906–1947) був позашлюбною дитиною жінки
з добропристойної родини провінційного містечка Лóха. Аби приховати “безчестя”, хлопчика всиновив дядько, що й виховував його
аж до університетських років. Пабло успадкував материне прізвище,
і коли вже повнолітньому парубкові його розкаяний батько запропонував своє, обурений Паласйо відмовився. У трилітньому віці Пабло
впав у бурхливий ручай, потік проволік його на значну відстань,
назавжди залишивши шрами. Такі обставини сприяли формуванню своєрідного характеру Паласйо – людини сором’язливої поведінки, але твердої в обстоюванні своєї позиції. П. Паласйо – досить
помітна фігура в громадському житті Еквадору: він був відомим
адвокатом, викладачем, а потім деканом філософського факультету університету в Кіто, публікував філософські праці. У студентські
роки разом із друзями заснував щоденну газету лівого напрямку
«Картель», у якій відстоював необхідність створення в Еквадорі рад
робітників, солдатів і селян, а в подальшому був активістом соціалістичної партії. Останні вісім років життя П. Паласйо затьмарились божевіллям, спричиненим тяжкою хворобою; письменник
постійно перебував у клініці, де й помер на руках у дружини.
Активний учасник лівого руху, Пабло Паласйо заперечував
буржуазні вартості й вульгарність еквадорського повсякдення, але
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в його творчості така позиція вилилася не в створення соціальновикривальних картин, а в прагнення зруйнувати форми, естетику
й мораль традиційної прози. За висловом Д. Аравхо, Паласйо поставив перед собою мету “…зруйнувати, дискредитувати реальність”
[401, с. 19], а за словами самого письменника – “…запросити [читача] до нудотності нашої дійсності” [цит. за: ibidem, с. 52].
На думку Паласйо, традиційна література спотворює життя, помічаючи лише значні події, тоді як насправді воно складається з монотонних дрібниць, запаморочливої повсякденності, а сни, божевілля – це не що інше, як частина реальності. Звідси поява в Паласйо
таких персонажів, як гомосексуаліст або людожер, які, згідно з Б. Каррйоном, є цілком логічними у своїй поведінці, бо авторові вдається
створити відчуття “нормальної ненормальності” [164, с. 102]. Звідси
“інфрареалізм” (у термінології Х. Ортеги-і-Ґасета [48, с. 259-260]),
відсутність розвитку подій, різкі зміни теми, роздумів, заплутані
відгалуження до побічних тем, міркування щодо сутності й завдань
сучасного літературного твору, глузування над традиційним стилем
(“У сучасній комедії автомобіль є вельми значущим персонажем; тому
тут і під’їхав автомобіль” – фраза з оповідання «Сеньйора» [380, с. 60]),
чорний гумор, ґротеск, абсурд. Проза Паласйо подекуди дуже нагадує
твори сучасних йому ґрандів європейського авангардизму, але питання про безпосередні впливи на нього досить складне: з одного
боку, друзі стверджували, що письменник майже не був знайомий
з цією літературою, а з другого – він добре знав французьку мову,
перекладав філософські статті й міг читати ці книжки.
Ранні оповідання П. Паласйо, в яких відчувався вплив модернізму
й пізнього романтизму, з’являлися в журналах, починаючи з 1921 р.
В 1927 р. вийшла його перша книжка – збірка оповідань «Людина,
забита копняками». Тексту передують авторські слова: “В операційних рукавичках я зліплюю маленьку кульку з бруду передмість.
Пускаю її котитися по цих вулицях: ті, хто затулить собі носа, либонь уважатимуть її плоттю від плоті своєї” [379, с. 51]. Ці слова виразно засвідчують прагнення автора шокувати публіку. Збірку розпочинає однойменне оповідання, чий зміст дає ключ до розуміння
всієї творчості П. Паласйо. Один читач газети, прочитавши інформацію про нерозкрите вбивство копняками людини, про яку відомо лише те, що вона була “розпусна”, очікує на продовження матеріалу в наступному числі. Не знайшовши продовження у свіжій
газеті, оповідач рушає за роз’ясненнями до поліції, де йому теж не
можуть сказати нічого конкретного. Відтак він моделює у своїй уяві гадану історію випадку, яку ми й читаємо. Небіжчик виявився
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гомосексуалістом, який нібито намагався розбестити хлопця й був
убитий батьком дитини, – що неабияк тішить оповідача. Нарочито
безпідставні умовиводи, глумливі фрази створюють атмосферу
“чорного гумору”, однак суть лежить глибше.
Письменник тонко глузує над психологією середнього класу, до
якого належить оповідач. Не знайшовши в газеті очікуваного, він
розташовує події на свій смак. Хапаючись за слово “розпусний” (невідомо, звідки про це знає газета, адже про вбитого невідомо геть
нічого!), оповідач уявляє небіжчика гомосексуалістом, смакує удари ногами в лице: “Як же мали звучати ці чудові копняки! Мов
помаранча, що розбивається від сильного кидка об стіну; мов
парасоль, що, впавши, тріскотнув шпицями; наче горіх, розколений
у пальцях; або радше мов зіткнення іншої жорсткої підошви з іншим носом! Ось так: Чах! Чах! – з тривалим смаковитим проміжком” [379, с. 62-63]. На позір покарано розпусту, та насправді автор
оголює порочну психологію обивателя. На довершення оповідач
зазначає, що і вбитий, і бездіяльний поліцейський, і робітник –
батько хлопця – мають індіанську зовнішність, явно відокремлюючи
себе расово від них. Отже, розпуста, репресивна сила (погорджувана,
але конечна) та інстинктивне насильство, як підкреслив Д. Кінтеро,
асоціюються в оповідача з індіанським первнем [407, с. 733]. Таким
чином Паласйо торкається й расизму, притаманного тодішньому
еквадорському суспільству.
Ще зловісніше звучить оповідання «Людожер». Спочатку оповідач змальовує відвідини в’язниці групою студентів-кримінологів.
Студентам та всім охочим там демонструють утримуваного за ґратами людожера. Злочинець, Ніканор Тіберйо, двадцяти п’яти років,
вийшовши з трактиру після вечірки з друзями, чує запах свіжого
м’яса, раптом відчуває садистичні бажання та, прийшовши додому,
накидається на дружину, відкушує в неї шматок грудей, а тоді починає пожирати немовля-сина, якого ледве встигають урятувати
сусіди. Але, як і в попередньому оповіданні, патологічний випадок
обрано лише приводом для епатажу.
Перед описом обставин злочину оповідач зазначає, що, всупереч викладеному в лекціях, людожер виглядає не монстром, а пасивним ідіотом, схожим на дитину. Студенти кепкують із нього,
проте відвідувачам здається, що злочинець може зламати ґрати та
з’їсти їх, і, як зауважує оповідач, “вони заслугували на це, отакі
жорстокі!” [379, с. 65]. Оповідач не радить читачеві наближатися до
ґрат, інакше можна позбутися носа, тут-таки починає глузувати з вигляду безносої людини, потому заспокоює читача, заявляючи, що
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бреше й жартує. Оскільки людожера годують у в’язниці сирим м’ясом
(аби не мучити вегетаріанською їжею!), оповідач питається, чи, бува,
не куштував такого й читач, це ж бо – ніби скуштувати плід просто
з дерева. Урешті-решт він виправдовує злочинця, бо чи може бути
винним той, у кого батько був різником, а мати – акушеркою, хто
пробув у череві одинадцять (!) місяців і лишився сиротою в десять
літ. І приголомшливий висновок: “Бути людожером – те саме, що
бути курцем, або педерастом, або мудрецем” [379, с. 66]. Змалювавши
патологію як норму (воднораз відгородившись від цієї ідеї стильовою грою), Паласйо лише нагадує суспільству, що жорстокість
справді є для нього нормою – досить згадати по-дикунському
звіряче вбивство генерала Альфаро й масовий розстріл у Ґуаякілі.
У той же час це оповідання виявляє цілу низку архетипних рис.
Батько Ніканора пив шість днів, а на сьомий, “котрий, строго кажучи, був днем відпочинку, спочив навіки” – травестія біблійної книги «Буття» [379, с. 68], Ніканор – немов “той, хто пожирає те, що
створює” – грецький Хронос [379, с. 71], а троє представників
родини Тіберйо носять те саме ім’я – Трійця.
Важлива латиноамериканська константа – неподолана роздвоєність національного буття – проявляється в знятому вигляді і в оповіданні «Двоєдина жінка» (La doble y única mujer), де відтворено
гіпотетичні переживання досяглих зрілого віку дівчат – сіамських
близнят. Ця внутрішньо розтерзана істота воює сама із собою,
ревнує мужчину до самої себе. У певний момент тій її половині, від
якої ведеться основна частина оповіді, здається, ніби вона має цілісну душу, але боїться, що після смерті душа стане такою ж, як і тіло.
Двоїстим є й ставлення до неї/них з боку батьків: відраза батька
і дещо образливе співчуття матері. Такою психологією внутрішнього
конфлікту (в іншому, звичайно, оформленні) буде згодом наділено
багатьох персонажів еквадорської літератури.
У 1927 рр. вийшла й повість «Дéбора», контрастна до насиченої
неймовірними подіями книжки оповідань. Заперечуючи в багатьох
відступах правдивість “реалістичної” літератури, Паласйо наполягає
на зображенні “маленьких реальностей”, з яких складається справжній життєвий досвід, але які нікого не цікавлять: подерті шкарпетки чи криворослий ніготь на правій нозі персонажа. І при цьому –
характерне для Паласйо самопересміювання: “Натуралістична надмірність: він подлубався мізинцем у носі” [379, с. 25]. Ніби наслідуючи
Джойса (Паласйо навряд чи його читав), автор описує блукання
протягом одного дня вулицями Кіто такого собі Лейтенанта, зануреного в роздуми про несправджене кохання та в сподівання на
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зустріч із жінкою. Це надзвичайно інертний чоловік, заручник
усталеності, який раптово й нез’ясовно помирає наприкінці оповіді.
Розвитку дії немає, текст рясніє відступами про сутність літератури,
суспільства, кохання. Несподівано з’являються банальності як-от:
“Бог – це найдосконаліша істота, Творець і Господь Неба й Землі” [379,
с. 36]. Цій неорганічній теософській вставці вторує й винесене в назву
ім’я біблійної пророчиці, ані разу не згадане в тексті. Аби остаточно заплутати читача, автор повідомляє про існування двох Лейтенантів – А та Б – і дає зрозуміти, що минуло… п’ятдесят літ. Читачеві
залишається тільки гадати, щó саме пройшло перед ним – день чи
ціле життя. Утім, це й відповідає печальній сутності буття.
Третьою й останньою книжкою Паласйо став роман «Життя повішеника» (1932), що має підзаголовок «Суб’єктивний роман». Цим
підзаголовком автор ніби пояснює незвичайну для сучасної йому
еквадорської літератури структуру та ідейно-емоційну наповненість твору.
Соціальність увійшла до цієї книжки і проблемами лівого руху, і
любовними стосунками, і сатирою на меркантилізм суспільства, на
університетську освіту, судову систему тощо. Та все це існує лише у
внутрішньому світі людини, яка перебуває на грані божевілля.
Монтаж образів і роздумів, за слушним зауваженням Умберто Роблеса, нагадує структуру щоденника [401, с. 191]. Попервах цей щоденник містить згадки про конкретні дні, але в міру наростання
зневіри оповідача-протагоніста, його духовного вмирання (“я –
мрець”), зникають відчуття часу й будь-які натяки на календар.
Нерозв’язні суперечності призводять протагоніста Андреса до боязні зовнішнього світу, до актуалізації в його психіці негативного
сприйняття простору, характерного для тих латиноамериканських
літературних персонажів, які не інтегровані в латиноамериканський
універсум (тобто психологічно чужинців, не автентичних). При тому
автор наголошує на континентальній особливості цього сприйняття: “Рівнина була лише великою землею з вітром. Ми, американці,
не змогли ні пізнати, ні полюбити її. ‹…› Я боюся рівнини; межа –
оце моє. Тільки тут, в оцих чотирьох стінах ми є: ти – Анною, а я –
Андресом; там же ми були якимись черв’ячками” [353, с. 105].
У свідомості Андреса виникає образ куба, в якому він живе. Цей
куб усвідомлюється в подальшому також як в’язниця. Такому відчуттю, однак, протистоїть прагнення вийти за встановлені межі
в алегоричній главі «Повстання лісу», де деревам, що готуються до
повстання (ремінісценція з Метерлінка?), сосни заперечують: “Де
корінь зла? Чому ми тут? Ми тут як власне дерева. Зруйнуйте цю
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властивість… Наш тиран – дерево” [353, с. 107]. Але за межі вийти
неможливо: протагоніста повішено серед цих дерев у приміському
гаю, огородженому й заґратованому, як тюрма. З деревом – так само,
як і з простором: негативна реалізація константи, оскільки в персонажа розладнана психіка.
Духова дезінтеграція, роздвоєння особистості набувають завершення у сні, в якому Андрес, аби врятувати уявного сина від тиранії світу, вбиває його. За це його й віддано під суд, описаний у фантасмагоричних, кафкіанських тонах (зокрема буржуа засуджують
його за те, що він більшовик, а робітники – за буржуазність). Урештірешт він сам прирікає себе до шибениці. Страта може бути прочитана і як самогубство, але смерть не зупиняє оповіді, що йде вже
“звідти”, і низка фраз, надто ж заключне речення тексту: “Таким
було його осяйне потьмарення” [353, с. 123] – дозволяють припустити не реальну смерть, а остаточне божевілля протагоніста.
Після цієї книжки Паласйо не публікував художніх творів. Виходили його статті з філософії, були адвокатська практика, політична й
державна діяльність, авторитет відомого інтелектуала. А. Убід’я
припускає, що, подолавши своєю творчістю тугу та комплекс байстрюка, Паласйо втратив і джерело, що живило її. Але й сприйняти
норму оголено соціального письма 1930-х рр. він також не міг [401,
с. 279]. Зі свого боку, зорієнтовані на соціальну критику письменники не сприйняли творчості П. Паласйо. Зокрема, його партійний
товариш, прозаїк Х. Ґальєгос Лара досить жорстко відгукнувся на вихід «Життя повішеника». Слід зауважити, що й сам Паласйо критично
поцінував надіслану з Барселони статтю Х. Каррери Андраде «Рятуймо поезію!», яка закликала повернути в поезію вічні теми, і назвав поета “городником, продавцем моркви” [див. 316, с. 171]. Проте
нічого політично загостреного Паласйо теж не створив. Його проза
потонула в зливі соціально анґажованої літератури 1930–40-х рр.
Нею зацікавились допіру в 1960-х рр., коли вона була перевидана й
стала відомою на континентальному рівні.
Творчість Пабло Паласйо стала одним із найяскравіших проявів
психологічної прози, яка почала формуватися на зламі 1920–30-х рр.
в інших латиноамериканських літературах (група «Флоріда» в Аргентіні, Х. Ґарменд’я у Венесуелі). Водночас вона засвідчує, що використання новітніх на той час прийомів письма, подекуди творчо
запозичених з Європи, не уневажнювало дієвості основних констант
латиноамериканського художнього мислення: комплексу байстрюцтва, роздвоєності, просторово-географічних і расових конотацій.
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4.2.4. Література соціального критицизму
Письменником, якого сучасники одностайно визнавали за попередника сплеску соціальної літератури 1930-х рр., став Фернандо
Чавес (1902–1999), що 1927 р. опублікував індіхеністський роман –
лише другий від часу виходу в 1879 р. «Куманди́» Х. Л. Мери 83.
Ф. Чавес був досить відомим педагогом, хоча й не мав наукового
ступеня. Його шкільними учнями були Ґ. Рубйо Орбе, в подальшому директор Індіхеністського інституту в Мехіко, та Ґ. А. Хакоме,
талановитий письменник і літературознавець. За словами самого
Ф. Чавеса, він з чотирнадцяти літ читав праці з психіатрії, і це наклало відбиток на його книжки. Позиція письменника щодо проблеми індіанської культури була дещо специфічною, – у 1970-х рр., підкреслюючи важливість збереження індіанських культур та мов, він
водночас не підтримував ідею створення літератури цими мовами,
вважаючи, ніби це розділятиме країну та породжуватиме сепаратизм, що, на його думку, відбувається в багатонаціональній Іспанії.
Раніше за інших пильну увагу на індіанця звернув соціолог Піо
Харамільйо Альварадо, 1889–1968), який видав у 1922 р. дослідження «Еквадорський індіанець». У книзі зроблено соціальноекономічний аналіз злиденного стану індіанців та наголошено на
аграрній реформі як умові виходу з нього. Деякі твердження цієї
праці випереджають «Сім нарисів тлумачення перуанської дійсності» Х. К. Мар’ятегі. Автор наголошує, що індіанці – основна частина
нації, розглядає індіанську проблему Еквадору в латиноамериканському контексті, підкреслює потребу зважати на специфічну географію країни, акцентує двоїстість природи метиса та пов’язаний
з нею психологічний комплекс [290]. Книжка стала дуже популярною і пізніше не раз перевидавалася.
Очевидно, не випадково перша індіхеністська повість Ф. Чавеса
«Заворожена» (1923) була написана вже наступного року. У ній
розповідається про любовну жагу індіанця до дочки поміщика, яку
він викрадає та ґвалтує. Проте славу та поважне місце в історії літератури Чавес здобув завдяки другій книзі – роману «Срібло та
бронза» (1927), в якому також змальовано межову психологічну
ситуацію, але взяту в доволі широкому соціальному контексті.
«Срібло та бронза» – яскравий прояв перехідності цього періоду
еквадорської літератури. У книзі поєдналися романтичні, натуралістичні та реалістичні риси, відчутний вплив позитивізму.
Але майстерність автора в побудові сюжету та значущість закладе83

Хуан Леон Мера (1832–1894) – автор першого еквадорського роману.
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ної ідеї, попри певний еклектизм, зробили роман помітним явищем літератури. Досить елементарну фабулу – любовний зв’язок
поміщика та індіанки з подальшим жорстоким убивством героя
батьком і нареченим дівчини – письменник наповнює ще не розробленими в еквадорській літературі проблемами.
Цікавою та незвичайною для того часу рисою роману є збалансованість у зображенні характерів білих та індіанців. Усупереч нормам індіхенізму першої половини минулого століття, протагоніст
Рауль змальований як добрий господар, перетворювач “лінивої”
природи. Він успадкував імпульс конкістадорів, і його дії подано як
“нову конкісту”. Недаром автор порівнює Рауля, що їде верхи серед
полів, із кентавром – античним символом мудрості [181, с. 31].
Молодий поміщик, хоча й керує твердою рукою, позбавлений
жорстокості, індіанці навіть люблять його. До пари йому й індіанка
Мануела, витончено-шляхетна красуня; відзначено автором і “єгипетські” риси обличчя її матері [181, с. 38].
Мануела сильно вирізняється на тлі основної маси індіанців, у зображенні котрих акцентовано низку негативних рис, пояснених, проте,
як наслідок їхнього упослідженого соціального становища. Автор
наголошує, що індіанці не знають проміжних психологічних настроїв, що їм притаманні або любов, або ненависть, а ще брутальність у прояві почуттів. І Мануела, якою Рауль оволодів насильно,
закохується в нього завдяки вишуканим пестощам білої людини.
Проте й Рауля протиставлено основній масі білих. Дух конкістадорів успадкував тільки він – у решти автор не бачить життєздатності. Опис звичаїв мешканців сусіднього з маєтком містечка навіть дошкульніший, ніж опис вад індіанців. Особливо гостро Чавес
висловлюється про церкву, називаючи амвон клоакою, сповідальню – відхідком, вкладаючи до уст священика заклик не митися, головне-бо, мовляв, – зберегти душу. Саме священик виявиться й
підбурювачем оскаженілого натовпу, який мало не пошматував
учительку Селіну. А в пияцтві білі (Рауль також!) нічим не відрізняються від індіанців.
Стиль оповіді й логіка характерів виявляють міцний зв’язок із
романтичною традицією. Неабияку роль відіграє тут, зокрема, паралелізм пейзажу й душевного стану героїв: у ту ніч, коли Рауль
оволодів Мануелою, природа реагує на насильство бурею та блискавицями. Характеру Рауля притаманні різкі зміни: підкоривши
Мануелу, він раптом байдужіє до неї, почуває непоясненну тугу,
знову прагне зближення, аби цій тузі зарадити, але відчуває брак
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навіть хтивості, і в той же час з відчаєм усвідомлює, що це було його єдине кохання. Навпаки, Мануела покохавши Рауля, залишається вірною йому й після його смерті. Вона вирушає на пошуки його
розчленованого трупа та гине в підземному каналі, кладучи останній цілунок на відрізану голову свого коханого.
Авторська мова, позначена ускладненими пишномовними фразами в початкових главах, відчутно змінюється в середині роману,
де оповідь набуває реалістичного характеру. Сцени вбивства й
приховування тіл Рауля та його кузена, епізод знайдення їх поліцією витримані в натуралістичних тонах. Ф. Чавес намагається передати й мову індіанців, що робить, удаючись до спотворення іспанської, навіть у ситуаціях розмови персонажів на кечуа 84 (у еквадорських письменників тієї доби не помітимо властивого деяким
перуанським та болівійським авторам прагнення використовувати
в таких випадках нормативну іспанську мову), а також уводить
поодинокі вирази на кечуа.
Для сучасників книжка Ф. Чавеса виявилася важливою як перше
широкосяжне відтворення індіанської теми. Подальша література
досить довго наслідуватиме підходи, намічені в «Сріблі та бронзі».
Ф. Чавес наблизився також – хоча й не перейшов межі – до проблеми з’єднання індіанського та іспанського первнів: Мануела гине,
несучи в собі дитя Рауля, а отже, “бронза” та “срібло” не злилися
воєдино. Згодом ця проблема стане однією з найважливіших в еквадорському письменстві.
Та все-таки точкою відліку нового літературного етапу стала надрукована в 1930 р. у Ґуаякілі колективна збірка «Ті, хто йде назавжди: Оповідання про чоло й монтувйо» (Los que se van: Cuentos del
cholo y montuvio), яка містила двадцять чотири оповідання трьох письменників (по вісім у кожного) – Д. Агілери Мальти, Х. Ґальєгоса Лари та Е. Хіля Хільберта. Спершу книжка не дістала схвалення в Еквадорі, але викликала зацікавлення за кордоном. Такою мовою еквадорська література ще не говорила. Світ простих мешканців узбережжя
був змальований надзвичайно оголено, в граничних психологічних
станах. Екстраординарні ситуації лежать в основі сюжетів майже всіх
оповідань. Як підкреслив Х. Е. Адовм, у двадцяти чотирьох оповіданнях – вісім убивств за допомогою мачете, три наглі смерті, одна са84
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— 246 —

мокастрація, одне самоосліплення, одинадцять випадків зґвалтування, жорстокої помсти через ревнощі чи захланність [353, с. XXV].
Соціальну несправедливість у цій книзі загалом не піддано аналізові – змальовуються її наслідки, вибухова реакція на неї; об’єктом зображення стають і конфлікти всередині груп чоло та монтувйо.
Вчинки героїв обумовлені не так соціальними установками, як імпульсивним характером та поведінковим комплексом: мачізмом,
своєрідним розумінням честі. Новим для еквадорської літератури
став і стиль оповідань, в яких переважає небагатослівний діалог із
фіксацією найрізноманітніших фонетичних і граматичних порушень
та лексичних особливостей мови персонажів (згодом усі три письменники відійдуть від мовного “фотографування”), натомість небагато авторської мови, стилістика представників певного соціального прошарку подібна в усіх оповіданнях, і книжка виглядає як
написана однією рукою, – мета, яку й ставили собі автори в короткій передмові. Експресіоністська техніка письма зближує збірку
з літературою авангарду; виразними є тут і натуралістичні риси.
У тісний творчий контакт та дружні взаємини з авторами «Тих,
хто йде назавжди» увійшли ще два письменники з Ґуаякіля – Х. де ла
Куадра та А. Пареха Д’єскансеко. Разом вони стали відомі як “ґуаякільська група”. Оці “п’ятеро, наче п’ясть” (cinco como un puño, як
висловився Е. Хіль Хільберт на похоронах померлого першим Х. де
ла Куадри [цит. за: 164, с. 91]) і були ядром літературного життя на
узбережжі. Тим часом у гірській частині країни, у містах Кіто та
Куенка, видають твори соціально-критичного спрямування Х. Ікаса,
У. Сальвадор, А. Рохас, А. Куеста-і-Куеста. Ці письменники склали
кістяк “покоління 30-х рр.”.
Хоакін Ґальєгос Лара (1911–1947), попри догматизм проповідуваних ідейно-естетичних поглядів та невеликий творчий доробок,
був центральною постаттю літературного життя Ґуаякіля. Саме він
став ініціатором «Тих, хто йде назавжди». Друзів приваблювала його
освіченість, щирість, бажання допомогти, вимогливість до себе та
працездатність. Ґальєгос Лара ретельно відточував свій стиль, самостійно оволодів французькою та італійською мовами, хоча й не
здобув вищої освіти. Захоплення та співчуття викликала також його
доля: з дитинства страждаючи на параліч ніг, письменник мав натомість неабияку силу в руках, деякий час працював вантажником на
ваговозі, що перевозив жорству, і навіть брав участь у вуличних боях
із поліцією – приятель із простолюду носив Х. Ґальєгоса на плечах.
Єдиний завершений роман Ґальєгоса «Хрести на воді» був написаний у 1941 р., але автор видав його допіру 1946 року. За стилем
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книжка значно відрізняється від оповідань, поданих у збірці «Ті,
хто йде назавжди». Твір належить реалістичній традиції, написаний
добротною прозою, не позбавлений поетичності. Образи головних
героїв змальованo в розвитку, в тісному переплетенні з довколишнім світом, їхні життєві перипетії неабияк цікаві.
Учинки персонажів визначаються не лише соціальними обставинами, але й темпераментом мешканців тропіків, значною часткою африканської крові в їхніх жилах. Тому таким природним є
еротизм у їхній поведінці. У центрі оповіді перебувають долі двох
друзів дитинства: самбо Бальдеона та білого Альфонсо Кортеса –
вихідця з незаможної інтелігенції, їхнє змужніння та усвідомлення
свого місця в несправедливому світі. Ключові події відбуваються
між повстанням у Есмеральдасі, під час якого Бальдеон б’ється на
боці негрів, та розстрілом робітників у Ґуаякілі, коли він гине. Назву
книзі дав народний звичай щороку пускати водами Ґуаяса хрести на
спогад про сотні вбитих, чиї тіла було поскидано в ріку. Символічний і
прикінцевий епізод, коли Альфонсо споглядає, як плинуть вертикально хрести. Він завершується фразою, що увиразнює відсутність у книзі будь-якої партійної прямолінійності, притаманної,
натомість, публіцистиці Ґальєгоса Лари: “Можливо, ці хрести були
останньою надією еквадорського народу” [246, с. 254].
Енріке Хіль Хільбéрт (1912–1973) походив із заможної освіченої
родини, що мала й невеликі земельні володіння. Письменник замолоду порвав з ріднею з ідеологічних міркувань і згодом вступив до
компартії. Від 1942 р. він перебував на керівних партійних постах,
кілька літ був депутатом Національного конґресу й тривалий час –
членом Всесвітньої Ради Миру. За свою політичну діяльність не раз
зазнавав арештів і навіть ув’язнення.
У 1935 р. Е. Хіль Хільберт видав збірку оповідань «Спекотна низина», проілюстровану Д. Агілерою Мальтою, де соціальна анґажованість поєднувалася з телуричним мисленням. Динамічні діалоги,
стислість авторської мови та описів зближували її за стилем із «Тими,
хто йде назавжди». Наступна книжка «Розповіді Емануеля» (Relatos
de Emmanuel, 1939) являла собою серію епізодів, розказаних від
першої особи у формі особистих записок. Письменник змалював
тут долю незаконних дітей. Глибокий психологізм книжки, її мінорний тон, відсутність динаміки при емоційній насиченості відповідали обраній темі. Латиноамериканський комплекс байстрюцтва оповідач переживає та втілює і зсередини, як особисту драму
“сумної змученої людини”, і глобально – як одне із зол довколишнього світу. Певна повчальність дала можливість прямо вказати на
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негативну рису латиноамериканського соціуму, відбиту в долях
багатьох літературних персонажів: “Злягтися з бабою з дозволу закону – значить породити гарних дітей, здорових людей, вищих істот.
Зґвалтувати її, запліднити та забути – значить породити виродків,
тупаків, кретинів. Як ти…, як я” [164, с. 511].
У 1941 р. побачив світ роман «Наш хліб», в якому змальовано
життя в рисосівних районах. Книжка складається із серії автономних
епізодів та переплетених сюжетних ліній, головні з яких – життя
кількох сімей наймитів та історія родини землевласників, що вийшла
з революційно-ліберального середовища, але зреклася колишніх
ідеалів. Мозаїчна структура роману цементується органічним телуричним баченням автора. Образи дерева й ріки, що розпочинають
роман, пронизують увесь текст аж до заключного епізоду, де зображено передсмертне марення землевласника Сандоваля. З деревом
порівнюється людина в житті й смерті: “І раптом він застиг, немов
евкаліпт за безвітряної погоди”; “Хоч усе було ніби в мареві, ясною
й чіткою лишалася фігура негритянки, що від удару його мачете
надломилася, мов стовбур дерева” [253, c. 237, 25]. Своєю чергою,
дерево порівнюється з людиною: “Поранені стовбури хиталися,
здригаючись, наче жінка в пологах” [253, c. 23].
Основні події роману розгортаються поблизу ріки. Ця ріка є амбівалентною, несучи живлющу вологу посівам, та інколи й затоплюючи їх. З рікою порівнюються зовнішність і поведінка людини:
“Колись ударом мачете йому спотворили ніс та відтяли шматок
губи, і цей шрам нагадував висохле річище” [253, c. 24]; “…рухи якого були повільніші за ріку Ґуаяс” [253, c. 375]. І річка подібна до людини: “У ріки колір людини та чаю-мате” [253, c. 29]. Ріка та її атрибут – човен стають місцем любовного з’єднання персонажів. Ріка
пов’язується й зі смертю в момент агонії Сандоваля. При цьому
вона вбирає в себе образи дерева, людського тіла, землі:
Вітер з ріки Ґуаяс приносить мені запах соломи. Ця вічна течія
плекає в своєму колиханні привиди людей і речей. Я відчуваю, як
плине вона звіддалік, несучи впереміш землю та людей. Ці води –
трупи. Поглянь, як вони пливуть. Примарні трухляві дерева пливуть, світляні. Зогнилі плоди вирують, мерехтливі [253, c. 396].

В іпостасі смерті ріка постає в долі індіанця Авкапіні: його привезли на рисові плантації в човні, і він утоне при спробі втекти. Отже,
ріка набуває ознак дороги лише в один бік.
Увівши образи індіанців, прибулих на узбережжя в пошуках заробітку, автор заторкнув проблему дезінтегрованості країни. У контрастному поєднанні він змальовує різні кліматичні умови, расові
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типи, темперамент, відзначає ворожість у стосунках вихідців з різних регіонів, зокрема, згадує події війни в Есмеральдасі, коли солдати-індіанці з урядових військ розстрілювали повсталих негрів.
Однак різке збільшення кількості персонажів у заключній третині
книжки, зменшення метафорики та образності на користь документальності викладу роблять оповідь дещо хаотичною. Після «Нашого хліба» Е. Хіль Хільберт надовго відійшов від літературної діяльності. Допіру 1967 р. він випустив невелику книжку оповідань.
Деметрйо Агілера Мальта (1909–1982) тривалий час поєднував
літературу з іншими заняттями: працював не лише журналістом,
що природно для письменника, але й на харчовій фабриці, у видавничому бізнесі, писав портрети й різьбив дереворити. Д. Агілера також брав участь у створенні короткометражного фільму про індіанців Західної Сельви. З 1958 р. письменник жив у Мексиці, де в останні роки життя виконував обов’язки посла Еквадору. Відомий він
і як плідний драматург.
Д. Агілера Мальта більшою мірою, ніж інші представники ґуаякільської групи, виявив міфопоетичне мислення. Основою подій
його першого роману «Дон Ґойо» (1933) стало життя чоло, що
мешкають на берегах і островах Ґуаяса. Головний герой, дон Ґойо
Кімі – родоначальник чисельної сім’ї, засновник поселень у гирлі
ріки, де люди живуть згідно з прабатьківськими законами й у згоді з природою, змальований водночас як патріарх, що набув міфологічного виміру ще за життя.
У перших двох главах дон Ґойо не з’являється, але присутній незримо, – його ім’я згадується в розмовах, лунає над рікою, чути
удар його весла по воді, який стане звуковим символом оповіді.
Дон Ґойо в дуже похилому віці зберігає бадьорість, силу й авторитет.
У сто років він ще розкошує з молодою дружиною, а в сто п’ятдесят,
хоч і ходить уже важко, проте у воді почувається як риба, з легкістю
править каное, метає гарпун тощо.
Ріка визначає не лише заняття, але й поведінку, править авторові за основу образів. Дон Ґойо спить прямо на воді, бере з собою
до каное кількамісячного сина, дає йому в руки весло. Інші персонажі здійснюють у човні любовний акт, жіночі стегна теж порівнюються з човном. Усі чоло – це “півриби – півлюди”, а коли плавають,
то “більше риби, ніж люди” [84, с. 7-8].
Іншим наскрізним образом твору є дерево, прикметний для південноамериканських тропіків манґр, що росте цілими скупченнями по берегах річкових естуаріїв та моря. Чоло своїм способом життя уподібнюються манґрам, а манґри – олюднюються, проникають
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у людину (“манґр ми носимо в собі” [84, с. 83]), здійснюють коїтус
із островами (“острів” іспанською жіночого роду). Найстаріший
манґр є другом дона Ґойо й часто розмовляє з ним. Коли на островах з’являються білі й спокушають чоло зиском від вирубки манґрів, він застерігає, що це кінчиться згубою і для чоло. Коли ж чоло
все-таки рубають манґри на продаж, вони відчувають, ніби перетинають нитки між собою та деревами.
Образи дерева й ріки поєднуються в описі обставин смерті дона
Ґойо, коли той не зміг утримати земляків від гріха. Одного разу за
його відсутності люди почули вночі раптовий гуркіт. Уранці з’ясується, що це обвалився найстаріший манґр, і в його коренях, занурений у воду, лежатиме дон Ґойо – “смаглявий, зморшкуватий, могутній, він, здавалося, злився з плоттю велетенського мешканця
островів” [84, с. 166]. Утім, магічний вимір роману не дозволяє дону Ґойо піти з посейбічного світу. Одне подружжя якось побачить
дона Ґойо, що пливе собі на бистріні, а за ним слухняно лине зграя
акул. Пізніше герої дізнаються, що коли тіло небіжчика перевозили
по річці на кладовище, труна зіслизнула з каное та попливла в океан.
У цьому епізоді очевидна алюзія на мотив культурного героя й бога в кечуа – Віракочі, який, звершивши низку земних справ, відплив у океан. Цей роман став хронологічно першим у латиноамериканській літературі зразком магічного реалізму.
У 1935 році Агілера Мальта випускає роман «Зона каналу» – один
із перших творів про проникнення США в Латинську Америку.
Отримавши стипендію в університеті Саламанки, письменник вирушає до Іспанії, де його застає громадянська війна. Будучи кореспондентом мексиканських і кубинських газет, Д. Агілера в 1937 р.
видає книжку «Мадрид!» – перший воєнний репортаж очевидця, написаний іноземцем, а 1939 р. публікує п’єсу-трагедію «Вірна Іспанія».
Через три роки Агілера Мальта видав роман «Незайманий острів»,
що продовжив художню лінію «Дона Ґойо». Ідея кари за вторгнення
в природу з корисливою метою тут іще більше посилена. Нестор,
носій європейської культурної орієнтації, використовує незайману
землю острова під плантації. Зіткнення з природою подано як стосунки конкістадора-ґвалтівника та незайманки. Але після акту поґвалтування-вторгнення острів починає мститися: люди помічають у всьому лиховісні ознаки, тягар повсякденної праці стає просто
нестерпним, хтось із поденників гине, а інші кидають працю з остраху
перед чарами “проклятого” острова. Сам Нестор занедужав на лихоманку, і в його запаленому мозку острів постає в образі демонічної жінки (згадаймо, що в іспанській мові “острів” має жіночий
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рід), яка підкоряє його собі. Як помсту духа острова Нестор сприймає
і втрату коханої на ім’я Есперанса (“надія”), викраденої іншим чоловіком. Остаточне божевілля героя наприкінці роману символізує перемогу американського первня над основами чужої культури. І лише
в мить смерті Несторові дано збагнути свою долю та сутність [87].
Д. Агілера Мальта став одним з авторів, що були найбільше схильні до “магічного” художнього мислення. Власне кажучи, він був одним
з родоначальників латиноамериканського магічного реалізму.
Другим таким родоначальником слід уважати ще одного ґуаякільця – Хосе де ла Куадру (1903–1941), відомого майстра костумбристсько-реалістичних оповідань, опублікованих у збірках «Заснуле
кохання» (1930), «Піч» (1932), «Ґуасінтон» (1938). Позначені ліризмом у поєднанні з певним соціально-критичним зарядом, оповідання Куадри все ж не виходять поза межі регіоналістської прози.
Особливої популярності зажило собі «Ґуасінтон» – оповідь про сумну долю миролюбного каймана, втілення живлющої сили річок
монтувійського регіону. Цей образ (аж до деяких деталей) перейде
згодом до роману Н. Еступіняна Баса «Під хмарним небом» – видатного явища прози 80-х рр. Куадра написав і класичну для еквадорської етносоціології працю «Еквадорський монтувйо» (1937),
де пояснив расове походження монтувйо (60% індіанської крові,
30% – негритянської, 10% – європейської), описав їхні антропологічні риси та характер – запальний, що навіть призводить до злочинів
на любовно-побутовому ґрунті (причому для монтувйо не є табу й
інцест), але заразом незалежний і ліричний. У цьому дослідженні
охарактеризована й господарська діяльність монтувйо [198].
У монтувійському середовищі розвиваються також події роману
«Родина Санґуріма» (1934), що підхопив услід за «Доном Ґойо»
прийоми магічного реалізму і став явищем континентального засягу,
нехай не одразу зауваженим критикою з-поза Еквадору. Цілою низкою подієвих елементів та індивідуальних рис персонажів ця книжка
випереджає «Сто років самотності» Ґ. Ґарсії Маркеса. Х. де ла Куадра
одним із перших відчув, що за умов відсутності в Еквадорі філософії національного буття таку роль бере на себе література : “Якби
в нас не було легенд, нам, либонь, слід було б вигадати їх. Образно
кажучи, народ без міфічного минулого – ніби той дорослий, що ніколи не був дитиною” [цит. за: 465, с. 269]. Спробою створення
такого міфу й став роман «Родина Санґуріма». І маймо на увазі, що
Е. Мартінес Естрада допіру 1944 р. виголосить промову «Люди та
книжки» (Los hombres y los libros, яка згодом увійде у цитовану
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вище (с. 15) його збірку нарисів) з тезою про те, що книжки створюють народи, тоді як Х. де ла Куадра помер 1941 р.
Розвиткові подій передує невеликий розділ «Теорія матапало».
Матапало – різновид кавчукового дерева неабиякої життєвої сили,
яке росте скупченнями в районах розселення монтувйо. Описавши
матапало, автор називає його точним символом монтувйо, і далі
порівнювання з ним персонажів проходить через текст лейтмотивом,
давши назву трьом розділам роману – «Старий стовбур», «Могутнє
галуззя», «Вихор у листі». Цей символ набуває також і від’ємної
конотації Древа Зла, Смерті, коли в одному із заключних епізодів
учинюється криваве вбивсто всередині роду й розтерзану кузенамиґвалтівниками дівчину знаходять, простромлену межи ніг гілкою.
Насильство й відгородженість від зовнішнього світу визначають долю й стиль життя чотирьох поколінь родини. Засновник роду, дон Нікасйо, з’явився на світ після зґвалтування матері чужоземцем-ґрінґо (дуже типова латиноамериканська константа). При
цьому зачаття й народження супроводжувалося подвійним вбивством: вуй убиває ґрінґо, а мати, народивши Нікасйо, убиває свого
брата 85. Дон Нікасйо засновує в заболоченій долині ріки ас’єнду,
купуючи й осушуючи землі з поміччю нечистого. Тут він народив
численне потомство, яке живе, не відчуваючи особливої потреби
в зовнішньому світі й серед якого трапляється інцест. Насильство
притаманне й третьому поколінню: полковник Еуфрасйо Санґуріма постійно бере участь у громадянських війнах, а його брат, священик Теренсйо, не розповідає в своїх казаннях про непротивлення Христа, бо гадає, що монтувйо вважатимуть Спасителя боягузом
і не шануватимуть. Знов-таки насильством – убивством дівчини та
конфліктом між двома паростями родини, що призведе до божевілля патріарха, – закінчується й автономне існування роду, коли
втручається зовнішня сила – поліція.
Фантастичні елементи оповіді зосереджені переважно в лінії дона
Нікасйо. Він підписує угоду з дияволом, обманює його, за що диявол карає Нікасйо безсмертям. Ніхто точно не знає віку патріарха,
85

Вбивство жінкою родича заради кохання до чужинця є варіантом так званого “комплексу Малінче”, що його мексиканські культурологи відстежують у культурі своєї
країни і що може бути поширений на інші країни Латинської Америки. Малінче –
індіанка, яка була подарована Кортесові, стала його наложницею та допомагала
йому в завоюванні Мексики. “Комплекс Малінче” розглядається як від’ємна риса
національної психології, що стоїть на заваді “істинності” національного буття. Утім,
у сучасній Мексиці є очевидною тенденція до відходу від однозначно негативного
тлумачення історичної ролі Малінче.
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він завжди в розквіті сил (“я – з нетлінної деревини” [353, с. 266]),
підкреслюється чаклунська сила його зелених очей. Водночас
патріарх завжди готовий до смерті, тримає під ліжком свою труну,
а поряд – рештки двох своїх перших дружин, які промиває спиртом
у дні їхнього народження (з допомогою третьої жінки!). Перебуваючи
при здоровому розумі, він стверджує, ніби інколи по ночах обидві
покійниці встають із домовин та вкладаються поряд із ним.
Нікасйо може під час поминок змусити піднятися з труни свого
друга, з яким він не встиг попрощатися, розмовляє й жартує з ним;
він може спілкуватися з мерцем, що з’являється в полум’ї свічки та
розповідає про сховані гроші, може послати через ліси й гори кулю,
яка вб’є супротивника.
Родина Санґуріма склала своєрідний контрапункт родові дона
Ґойо у романі Д. Агілери. Ці два взаємодоповнювані твори, а також
«Незайманий острів» фактично створили парадигму подальшого
латиноамериканського осмислення національного буття в ключі
магічного реалізму. Однак популяризація насамперед “вибухових”
викривальних текстів “покоління 30-х” за межами і всередині країни, інтерес громадськості передусім до оголеної соціальної тематики у зв’язку зі світовими катаклізмами першої половини минулого
століття не дали двом еквадорцям потрапити в “отці-засновники”
магічного реалізму. Про необхідність узяти до уваги еквадорський
досвід у розмовах про початки цього явища в латиноамериканській літературі ще 1971 р. писав чилійський критик Ф. Алегрія [97,
с. 226-227] і дещо пізніше його французький колега Ж. Жілар [254].
Тим часом Альфредо Пареха Д’єскансеко (1908–1993) розробляв
переважно міську тематику в традиційному реалістичному річищі.
Його творчість найменшою мірою з усієї “ґуаякільської п’ятірки”
відбиває фольклорно-телуристичні тенденції. А. Пареха Д’єсансеко
відомий і як історик, автор белетризованої біографії Е. Альфаро
«Варварське вогнище» та тритомової «Історії Еквадору», в якій
розгляд історії поєднується з анекдотичними сценами та пригодами. Він написав також есеї про маляра колоніального періоду М. де
Сант’яго та про Т. Манна. Замолоду письменник змінив безліч професій, потім викладав в університеті, займався банківською справою, згодом перебував на дипломатичній роботі, зокрема був послом у Франції та міністром закордонних справ. По материнській лінії
А. Пареха Д’єскансеко – родич перуанського прозаїка Х. Д’єс-Кансеко.
Письменник залишив чималу кількість романів і повістей. Перші
твори – політико-сатиричний роман «Дім божевільних» (1929) та психологічний «Угору рікою» (1931) – були ще учнівськими й особливої
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реакції в читацьких колах не викликали. Роман «Угору рікою» заторкнув тему інцесту. В книзі відчутна зацікавленість автора вченням З. Фройда: герой – студент-невротик – чинить самогубство,
впізнавши в коханці свою рідну сестру [453, с. 87]. Варто зазначити, що тоді ж іще принаймні двоє “ґуаякільців” торкнулися цієї теми: Х. де ла Куадра (про це вже йшлося) та Х. Ґальєгос Лара – невеличкою фабульною лінією, яка не відіграє сюжетотвірної ролі,
у «Хрестах на воді». Подальший аналіз літературного процесу покаже, що постійне звертання еквадорських письменників до мотиву
інцесту – явище складніше, аніж просто вплив популярної теорії.
Книжкою, що зробила письменника знаним, став роман «Пристань» (1933), цілком відповідний настановам “покоління 30-х”
щодо соціально-критичного аналізу. В центрі оповіді – доля ґулякільського чоло, змушеного поїхати до Нью-Йорка в пошуках заробітку, та його подруги, яка, неспроможна прогодуватися, стає утриманкою комерсанта. Відмова Марії продовжити ці стосунки після
повернення Хуана обертається втратою заробітку для обох – сім’я
не в стані знайти свою “пристань” [381].
У романі «Бальдомера» (1938) А. Пареха створив зворушливий
образ ґуаякільської мулатки зі справді народним характером та завзятістю, яка протистоїть злигодням, допомагає в усьому синові,
що всупереч своєму походженню прагне пробитися “нагору”.
Наприкінці книжки Бальдомера навіть бере на себе вбивство, вчинене сином. Роман виявив характерну рису творчості письменника –
увагу до жіночих образів, які зазвичай вдаються йому краще.
Загалом, у романах 1930-х рр. розкрилися основні риси стилю
А. Парехи: коротка фраза, динамічний діалог, знижена роль описів,
відсутність авторських емфаз.
Осібно стоїть роман «Люди поза часом» (1941), позначений глибшим психологізмом та символікою. Цьому посприяли особисті враження автора, ув’язненого з політичних мотивів. Головний герой твору – Ніколáс Рамірес – відбуває тривале покарання. Оповідь
ведеться від його особи у формі щоденникових записів. У в’язниці
герой усвідомлює справедливість зазнаної кари. Поступово змінюється і психіка Раміреса, він починає відчувати свою вкоріненість
у тюремне життя, навіть відмовляється від права за зразкову поведінку виходити в місто, прохаючи дозволу замість цього вільно пересуватися в межах тюрми. Рамірес бере участь у житті інших в’язнів, переймається їхніми долями, допомагає. В’язницю він називає
своїм світом, домом, відчуває спорідненість із самою будівлею, спілкується з нею, наче з живою істотою, “найближчим другом”. Самі
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камені тюремних стін сприймаються ним як живі, фізично однорідні з його тілом, герой називає себе одним із каменів в’язниці.
Опис каменю в його рухомості нагадує пасаж із «Глибоких рік» перуанця Х. М. Аргедаса, коли Ернесто роздивляється інкську кладку, –
читаємо в Парехи: “…камінь не такий уже й камінь, і ‹…› життя бринить у повітрі, яке обертається між молекулою та молекулою, між
атомом та атомом, ‹…› є справжні світи в кожній пóрі каменю. Рух
твориться також і в ньому ” [353, с. 450]; подібною є й асоціація каменя з кров’ю: “Камінь був у мені. Я носив його прив’язаним до серця, аж доки він розчинився й потік по моїх жилах і моя кров перетворилась на камінь” [353, с. 464]. Урешті-решт Ніколас, міський
метис, починає усвідомлювати свою близькість до автохтонного
світу: в його уяві постають образи ідіанців, які спорудили цю тюрму, подібно до витворів інкської архітектури; він жалкує, що не
знає ані слова на кечуа. Коли Ніколас повертається до в’язниці після короткої змушеної відсутності, в його свідомості праця індіанських рук, дихання, душа й камінь з’єднуються, ніби в акті Сотворіння: “Я ввійшов у твоє устя. Лунали в моїх вухах удари каменів,
з яких тебе спорудили. Прискорене дихання індіанців, що створювали тебе, входило в тебе тої миті, щоб дати тобі душу, яку ти передала мені” [353, с. 431]. Очевидно, що матричне для андійської
культури сприйняття каменю не оминуло й Пареху Д’єскансеко,
людину не пов’язану походженням із сільським світом.
Безпрецендентною в національній літературі за задумом стала
трилогія «Нові роки»: «Попередження» (1956), «Повітря і спогади»
(1958), «Всесильні власті» (1964), означена автором як “роман-ріка”.
А. Пареха Д’єскансеко вчинив спробу художнього тлумачення історії країни, починаючи з 1920-х рр. У трилогії домінує інтелектуалістська тенденція, зроблено досить глибокий реалістичний аналіз
соціальних процесів і доль героїв.
У традиціях ґуаякільської групи були написані й перші романи
двох уродженців провінції Есмеральдас, які працювали в Ґуаякілі
в тісному контакті з “п’ятіркою” – А. Ортіса та Н. Еступіняна Баса.
Адальберто Ортíс (1914), син білого та негритянки, першим створив роман на негритянську тему. Почавши з поезії в дусі негризму 86,
що викликала заслужену симпатію читачів, А. Ортіс опублікував
86

Негризм – течія в латиноамериканській культурі, одна з форм культурної самоідентифікації континенту шляхом розробки афроамериканської тематики в мистецтві;
в іспаномовних країнах, на відміну від франкомовного негритюду, практично
відсутній наголос на відродженні сув’язі з Африкою.
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у 1942 р. роман «Жуюнґо» 87 (Juyungo). Книжка змальовує еволюцію свідомості негра від ненависті до білих – до розуміння сутності
соціальних конфліктів. Водночас цей роман став одним із перших
художніх відгуків на війну з Перу 1941 року.
“Жуюнґо” – зневажливе прізвисько, яким індіанці Західної Сельви наділили замешкалих поряд із ними негрів. Проте головний герой Асенсйон Ластре почувається “жуюнґо” не так серед індіанців,
як серед білих. Недовіра між лісовими індіанцями та неграми не
переростає в ненависть. Автор кілька разів підкреслює приязне
ставлення Асенсйона до індіанців каяпа та колорадо. Складнішими
виглядають його стосунки з білими. Ненависть, зроджена на соціально-побутовому рівні, призводить Асенсйона до участі в черговому повстанні. Він звертається до спогадів про свого дядька – майора Ластре, сподвижника К. Кончі: образ негра-повстанця на білому
коні та вигук: “Я сиджу верхи на білій расі” [49, с. 61] – символічні
для Асенсйона. Цей самий образ – модель ставлення героя до білих жінок. Але розпал “расизму навпаки” зменшується в міру того,
як Ластре знайомиться на життєвому шляху з різними людьми та
осягає природу соціальних відносин. Його зв’язок з Марією, зроджений з бажання довести вищість негра, переростає в щире кохання, а загибель сина та божевілля жінки звертають лють Асенсйона як на білих, так і на темношкірих винуватців трагедії. Участь
у війні проти Перу, де він б’ється пліч-о-пліч з індіанцями, білими,
мулатами, завершує його національно-самоідентифікаційне “сходження” (таке значення має ім’я Асенсйон).
Важливий смисловий пласт книжки становлять телуричні мотиви, сконцентровані насамперед у своєрідних заставках перед кожною главою, названих «Вухо й око сельви». У формі поетичної прози, інколи ритмічної та наділеної внутрішньою римою, з використанням основних латиноамериканських міфомотивів (сельва, ріка,
море, дерево, музика, лісові духи), ці заставки на символічному рівні
віддзеркалюють суть подій або внутрішніх станів героя. Наприклад,
заставка до останньої глави містить фрази: “Море. Кладовище всіх
річок світу [372, с. 301] 88. ‹…› Річка – життя негра, життя людини [49,
с. 257]”, – які передують описові того пориву, що штовхнув Асенсйона
на загибель: “А ще йому здалося, ніби він сам – річка з численними
87
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В опублікованому українському перекладі з огляду на милозвучність назва роману зазнала фонетичної трансформації.
З незрозумілих причин це речення в українському виданні роману відсутнє.
Перекладаю його за вказаним кубинським виданням.
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рукавами, яка текла до моря – моря, наїженого шаблями й багнетами, моря – кладовища всіх річок світу” 89 [372, c. 357–358] 90.
Паралелізм людини та ріки – теж один з головних прийомів
у А. Ортіса. Ластре порівнюється завжди з рікою широкою та бурхливою, а душа його приятеля, який страждає від двоїстості походження, “…скидалась на підземну річку, яка іноді виказує себе вологістю на ґрунті” [49, с. 219]. Так само часто аналогічну функцію
виконує й образ дерева: “Він розрізняв лише незнайоме обличчя
поряд зі своїм; те обличчя даленіло, зливаючись зі скам’янілими
м’язами страхітливого громаддя сейб, з дрібними рожковими деревами…” [372, с. 350] 91. З рікою та з деревом пов’язаний наскрізний
образ мачете, яке править за знаряддя праці, за засіб демонстрації
мачістської безстрашності в двобою, за зброю справедливої помсти
та виблискує в руках погано озброєних еквадорських солдатів.
Мачете постає в першому ж рядку «Вуха та ока сельви»: “Виблискують мачете, з рання до смеркання, як і річки, що мчать до моря” [49,
с. 5], – з мачете кидається в останню атаку купка еквадорських
вояків на останній сторінці твору.
До книжки А. Ортіса тематично близький роман «Коли цвіли
ґуаякани» (1945) Нельсона Еступіняна Баса (1912–2002) – прозаїка, поета й історика, вихідця з негритянської родини. Роман присвячений повстанню в Есмеральдасі 1913–16 рр. та нещасливій долі його учасників після поразки. Характер повстанців тут також витлумачується через їхнє расове походження та тропічну природу,
адже вірність одне одному – закон сельви. Водночас і насильницькі
інстинкти прийшлих із гір солдатів викликані з глибин підсвідомості цією диявольською, хтивою землею. Автор показує і можливість подолання расової неприязні, коли повстанці дізнаються
з листа, знайденого у вбитого солдата-індіанця, що в горах панують злидні та гноблення. Але в композиційно-художньому плані
книжка програє романові А. Ортіса [234]. Подальші твори обох “есмеральдійців” засвідчать істотні зміни в їхній художній манері.
Літературні сили С’єрри зосереджувалися переважно в містах Кіто,
Куенці та, почасти, Лосі, хоча багато хто із серрано за походженням
Поза сумнівом, метафора моря як “кладовища всіх річок світу” є ремінісценцією
славетної поеми іспанського поета XV ст. Хорхе Манріке.
90 Це речення теж відсутнє в українському виданні.
91 В українському перекладі [49, с. 286] це речення звучить дуже схематично; тут
переклад мій.
89
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були пов’язані з Ґуаякілем постійним або тимчасовим замешканням.
Тематично, художньо та емоційно література С’єрри відрізнялася
від літератури Кости. За однаково сильного соціального заряду література узбережжя виявляла більшу темпераментність, її персонажі відзначалися відвертішим та емоційнішим несприйняттям соціального зла, що було пов’язано і зі специфічним расовим складом
населення, і з загальною ліберальною атмосферою регіону. За умов
особливої пригнобленості еквадорських кечуа саме персонажі з африканською кров’ю втілювали народний дух і були носіями телуричного первня. Література Кости більшою мірою виявила й фольклорне мислення, досить рано дала зразки “магічного реалізму”, що
в С’єррі з’явилося значно пізніше. Причину цього слід убачати в тривалій відсутності історико-етнографічної уваги до еквадорського
індіанця, а також у мовному бар’єрі, що перешкоджав збагнути його світ (у Перу та Болівії в середині століття мову кечуа знали куди
ліпше), тоді як негр, мулат, монтувйо – теж носії фольклорної свідомості – говорили по-іспанському.
Найвидатнішим із письменників “покоління 30-х” став Хорхе
Ікаса (1906–1978), що здобув широку популярність далеко за межами Латинської Америки. Майбутній прозаїк мав би стати лікарем, але кинув медичний факультет університету в Кіто, захопившись театром. Він грав на сцені, сам створював п’єси, які мали успіх.
Проте славу принесла йому проза. Уже знаменитим письменником
Хорхе Ікаса перебував на дипломатичній роботі, зокрема був послом у СРСР упродовж 1973–76 рр.
Першою книжкою прози Ікаси стала збірка оповідань із характерною назвою «Глина гір» (Barro de la Sierra, 1933). Крім опису безвихідного становища мешканців індіанських сіл, неможливості для індіанця знайти засоби існування ані вдома, ані в місті, ані в сельві, автор
заторкнув тему, яка й стане основною майже всіх його творів – розірвана свідомість метиса, що відчуває свій зв’язок з індіанським первнем та водночас прагне порвати з ним. В оповіданні «Щенята» змальовано хворобливі ревнощі маленького сина індіанки від поміщика
до молодшого брата – чистокровного індіанця, який нібито позбавив
його частки материнського тепла, відібрав материнське молоко. Коли
дітей залишили на самоті, старший не зупинив немовляти, яке підповзло до краю провалля… [284, с. 831-850]. Збірка виявила основні риси майже незмінного стилю Ікаси: експресія, уривчасті фрази
та вигуки в діалогах, використання лише спотвореної та здебільшого афектованої мови для індіанських персонажів, частий розрив
речення групами вставних уточнювальних означень та обставин.
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У 1934 р. вийшов знаменитий роман Ікаси «Уасіпунґо», сприйнятий за рубежем як класичний для “покоління 30-х”, але досить
критично поцінований у самому Еквадорі. В іспаномовних країнах
книжка мала силу видань, часто піратських, з яких здійснювалися
й переклади, що не давали прибутку авторові.
Слово “уасіпунґо” означає ділянку землі, здану поміщиком в оренду індіанцям із правом побудови житла. Це кечуанське слово з буквальним значенням “хатні двері” і визначає суть подій: близький
до розорення поміщик Перейра дозволяє північноамериканцям заготівлю на своїх землях деревини, розробку нафтових родовищ,
прокладання дороги. Настає момент, коли орендарів-уасіпунґеро
треба зігнати з їхніх ділянок. Та покірні протягом усієї оповіді індіанці
здіймають бунт і гинуть у зіткненні з поліцією. Формально посідаючи
традиційні для індіхенізму тієї епохи ознаки – земельний конфлікт,
герой-маса, негідник-поміщик, священик, представник влади, – роман
своїм стилем викликав як інтерес, так і неприйняття. За влучним зауваженням Х. Е. Адовма, Ікаса “мові насильства протиставив насильство мови” [353, с. LIII]. Такої жорсткої відвертості у викритті
гноблення та такої мови еквадорська література до того ще не знала.
Нужденні, затуркані індіанці завжди постають згорбленими,
скорченими, дорослі порівнюються з хробаками впрост або уподібнюються їм, коли викопують і поїдають гнилу тушу корови, а діти
порівнюються з личинками; скарлючені, індіанці переносять на
власних шиях родину Перейра через багно, у грязюці й болоті вони
будують дорогу. Поява індіанців на сторінках роману часто пов’язана зі смородом. Та й згадка про мову кечуа сусідить із поганим
запахом та муканням худоби: “Стара селянська будівля ‹…› зустріла подорожніх ‹…› запахом перегнилої трави та сухого гною, епілептичними вихляннями псів, шепелявим бурмотінням на кечуа індіанських служниць, муканням корів та телят” [353, с. 139]. На відміну
від більшості індіхеністських творів, у цьому романі природа не
становить противаги соціальному злу, а лише посилює страждання:
дощ, неврожай, повінь, яка, мов на глум, починається саме тоді, коли
священик власне й прикликає кари на голови індіанців, що просять
зменшити плату за месу. Сільська праця – ніколи не радість.
Андрес Чілікінґа – персонаж, виокремлений з індіанської маси, –
сприймає вирубування лісу як нищення чогось ворожого, сокиру
уявляє зброєю, дерево – жертвою, тріски – кров’ю та кістками, галуззя та стовбури – огорожею довкола в’язниці; і дерево мовби
мститься – сокира при ударі зіслизає з гілки, і Андрес кульгавіє.
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Таке письмо викликáло в еквадорських критиків навіть у 1970-і
роки звинувачення в антихудожності та відразі до індіанців [466,1,
с. 70]. Пояснити це можна, вочевидь, тим, що авангардизм в Еквадорі не набув значного поширення, тому й авангардна “естетика
потворного”, експресіоністськи-натуралістична стилістика, тобто
те, що й дозволило Ікасі повною мірою показати граничне безправ’я
індіанців, не було належно поціноване, так само, як не були свого часу
сприйняті морально-психологічні “страхіття” П. Паласйо. Читацькі
кола чекали на появу повнокровного реалістичного роману, справді вже давно назрілого, але натрапили на твір авангардний, який,
до речі, був схвально зустрінутий у тих латиноамериканських країнах, де був достатньо розвинений авангардний рух. Брутальність
та експресивність форми в Ікаси передували “рубаним” формам малярства всесвітньо відомого еквадорського художника Освальдо
Ґуаясаміна, виставка якого 1942 р. у Кіто викликала скандал.
Наскрізний образ О. Ґуаясаміна – вузлуваті, конвульсивно напружені руки – ніби перегукується із завершальним уступом роману:
Уранці поміж зруйнованих халупок, уламків, попелу, поміж іще
теплих трупів з’явилися, наче в маренні, подібні до ячмінного колосся худорляві руки, які під пестощами крижаних вітрів високогірних рівнин Америки волають пронизливим голосом свердел:
“Нюканчік [наші] уасіпунґо!” [353, с. 257-258].

Образ рук убитих, з’явлених з-під землі, зрине пізніше у вірші
Х. Каррери Андраде «Гімн летючим фортецям» та в «Семи місяцях і
семи зміях» Д. Агілери Мальти (про цей роман далі).
Хоча Ікаса справді акцентував потворність існування індіанців,
це було врівноважено повною відсутністю привабливих рис у “культурних” персонажів, їхнім моральним брудом. Ба більше, білі не
вміють кохати, їм притаманні лише хтивість і насильство, тоді як
грубувато-примітивні прояви почуттів між Андресом та його жінкою виражають тепло та ніжність. Попри те, що письменник не заперечував свого неглибокого знання індіанської культури, критики одностайно підкреслювали кечуанську поетику погребового
плачу Андреса за жінкою, його проникливу ліричність. Хоч якою
разючою була деградація індіанців, змальованих у романі, у них
живе пам’ять про інкські традиції спільного будівництва шляхів,
а в роботі проявляється “мужня патріотична гордість” (що підкреслював і перуанець Х. М. Аргедас у «Святі Яввар»). Традиції боротьби
воскресають при звуках бойового рога (типова кечуанська деталь), який Андрес успадкував по батькові. А от в описі білих немає
й мови про патріотизм, навпаки є підлещування до “ґрінґо”.
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У подальших творах Х. Ікаси власне індіанська проблема хоча й
не зникає цілком, проте поступається чільним місцем на користь
змалювання сутності метисів, розриваних двоїстістю походження.
Поворотним у цьому напрямку став роман «Чоло» (1939). На широкому тлі життя в С’єррі розгортається доля чоло Леопольдо на прізвисько Ґуагчо (“сирота” на кечуа), народженого від поміщика Брáульйо Пеняф’єля та індіанки. Вважаючи себе вищим від індіанців,
відчуваючи неприязнь до старшого брата Хосе Чанґо, соромлячись
свого походження (комплекс чоло переслідує його; це ненависне
слово він учуває навіть у чалапанні ніг по розкислій глині – “Чол…
Чол… Чол” [281, с. 118]), Ґуагчо всіляко прагне пробитися “нагору”.
Він зазнає складної еволюції, внаслідок якої все-таки усвідомлює своє
коріння та в критичній ситуації рятує Хосе. Символічним стає кінець
книжки, який відбиває сподівання автора на соціально-етнічну інтеграцію країни. Тут двоє єдиноутробних братів вирушають на пошуки
законного сина Пеняф’єля – Лукаса (єдинокровного брата Ґуагчо),
“ренегата” в родині, вільнодумного вчителя, вигнаного з містечка.
У цьому романі знову виявилася збалансованість в описі непривабних рис як індіанців, так і чоло. Метиси істерично благають
Пресвяту Діву про одужання, виставляючи напоказ свої болячки,
молять її про народження в них дітей зі світлою шкірою. Створюючи
мовну характеристику скупчення метисів, автор вдається, як каже
Теодор Сакет, зі США, до анонімного масового діалогу [437, с. 155],
складеного з уривчастих фраз зі спотвореною граматикою; в описі
метисів, як і індіанців, обов’язково присутні слова на означення
запаху. Книжка засвідчила й зростання майстерності Ікаси-психолога.
Характери тут індивідуалізуються, перестають відігравати “представницьку” роль носіїв загальних рис певних соціальних груп.
Було знято й одновимірність у зображенні класу гнобителів.
Тему «Чоло» розвинув роман «Півжиття в засліпленні» (1942),
де автор у психоаналітичному ключі аналізує метиський комплекс.
Чоло Серафін, син двох чоло, народився світлошкірим. Його мати,
плід зв’язку священика з індіанською служницею, робить усе, аби
син вибився зі свого середовища. Серафінові з дитинства запала
в пам’ять картина поминок по батькові, коли сусіди-чоло поводилися, як індіанці; він пам’ятає погребовий материн плач у цілком індіанській манері. Через це він відчуває неприязнь до матері, але не
може й відмовитися від її допомоги. Життя “білого” Серафіна складається, однак, нещасливо. Зокрема йому не вдається знайти собі
пару в “пристойному товаристві”. Навпаки, доля зводить його з привабливою метискою Матільде, до якої Серафін, зважаючи на свій
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комплекс, ставиться також двоїсто. Герой надіється, що завдяки
його білій шкірі їхня дитина теж буде світлою, але хлопчик народжується темношкірим, і це викликає в Серафіна неприязнь до
жінки. Потім подружжя чекає на другу дитину, яка й справді народжується світлою. Серафін особливо переживає за молодшого сина.
Недаром йому сниться кошмарний сон: дружина тримає дитинчину голівку, на якій зненацька з’являються тріщини, наче на глиняному горщику… Згодом шкіра хлопчика справді починає темнішати, чоловік винуватить жінку, ніби та погано годує дитину, не помічаючи, що Матільде тяжко хвора. І тільки смерть дружини дає
можливість прорватися назовні єству Серафіна, коли він оплакує
жінку в справжньому індіанському стилі. З двома синами Серафін
повертається до рідного селища в горах [283].
У 1948 р. побачив світ один із найцікавіших та художньо досконалих творів Х. Ікаси – роман «Уайрапамушкас». У ньому письменник
поєднав індіхеністську тему з чолістським комплексом, а соціальнокритичний та етнопсихологічний аналіз – із міфопоетичною символікою, яка раніше не була в нього яскраво вираженою. Слово “уайрапамушка” (подане в Ікаси з іспанським закінченням множини -s)
означає на кечуа “принесений вітром” – інки називали ним іспанців.
У книзі воно вжите зі зневажливим значенням “діти вітру, чужинці” й рефреном проходить через увесь текст. Так індіанці називають і білих панів, і чоло, так індіанка Хуана називає себе, після того
як нею оволодів поміщик, так називають її дітей від цього зв’язку,
ба навіть статую Пресвятої Діви, коли та не змогла зарадити в біді.
Накреслений ще в «Уасіпунґо» багатогранний соціально-расовий
конфлікт, що проходить по всіх сторонах трикутника “індіанці – метиси – білі”, в «Уайрапамушкас» показано глибоко й у зіткненні цікаво
виписаних динамічних характерів. Прибулий із міста молодий
спадкоємець ас’єнди Ґабрієль Кінтана поступово перетворюється
з розпещеного городянина на повновладного дідича, свідомого свого
інтересу. Управитель маєтку чоло Ісідро Карі докладає гідних подиву
зусиль, щоб збагатитися, не зупиняючись після невдач, протистоячи
і поміщикові, й індіанцям. Пабло Тіксі, чоловік Хуани, ненавидить
дітей її гріха, та водночас є стійким захисником інтересів громади.
І жалощі, й неприязнь викликають близнюки Паскуаль та Хасінто,
що їм допік вітчим, до смерті якого вони спричиняться наприкінці.
Персонажі роману більшою мірою, ніж герої інших творів Ікаси,
споріднені з довкіллям. Крім широкого використання зорових та
слухових образів природи, для автора надзвичайно важлива роль
запаху. Його присутність – тотальна; зокрема, саме запах приваблює
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поміщика до Хуани. Природа впливає на психіку як індіанських,
так і метиських персонажів, визначає їхню поведінку. У такій атмосфері органічною стає міфологічна символіка. Дика природа сприяє
тому, що в міфологізованій свідомості Хуани поміщик постав як
диявол у подобі хазяїна. Жінка до кінця вірить у це, сприймаючи
своїх дітей як плід зв’язку з нечистим та картаючи себе: вона ж бо
поряд зі страхом відчувала й бажання. Сакральним центром індіанського селища Ятун’юура є дерево з тією ж назвою – це перевтілений добрий дух, що переміг колись духа злого вітру та обернув
його на скелю Уайра. Коли метиси відведуть ріку, яка загрожувала
їм, і повінь затопить індіанське селище, індіанцям не поможуть ані
Бог білих, ані Пресвята Діва (вони виявляться “уайрапамушкас”),
але зарадять молитви до дерева Ятун’юра. Показово, що жінки
звертаються до нього, стискаючи в руках кавалочок глини.
Кульмінаційним моментом стає фінал роману. Близнюки-чоло
відпустять ласо, яке допомагало їхньому вітчимові боротися з течією, переходячи річку, Пабло загине, а підлітки, зрубавши дерево
Ятун’юра, переберуться по його стовбуру на другий край ущелини,
до омріяного ними селища метисів. Спрофановане сакральне дерево стає мостом між двома світами для “дітей вітру” [282]. Якою може
бути їхня доля, читачам Ікаси вже відомо з його попередніх творів.
У збірці «Шість оповідань» (1952) письменник знаходить нові
ракурси в розкритті провідної для нього теми. Оповідання «Контрабанда» та «Мама Пача» близькі до літератури абсурду, а «Новий
Святий Юрій» є андійським варіантом відомого світового сюжету –
це оповідь про чоло, який прагнув стати захисником індіанців, але
перетворився на дракона.
Роман «Лихі пригоди Ромеро-і-Флореса» (El chulla Romero y Flores, 1958) написаний у гротесково-сатиричному ключі й близький
до жанру пікарески. Він змальовує процес самоусвідомлення столичного чоло, крутія Луїса Ромеро-і-Флореса. Його батько, збіднілий аристократ, за життя поєднував у собі пиху, відразу до індіанців та гордість і зневагу до негідників. Мати – покірлива та боязка
індіанка. Тим часом Луїса опосіло прагнення пробитися “наверх”.
У всіх своїх учинках йому доводиться обирати між двома батьківськими привидами, двома суперечними голосами, що виникають
у його свідомості, – це стає наскрізним художнім прийомом. Двічі
героєві вдається зробити правильний вибір. Луїс не покинув, попри внутрішню борню, кохану жінку – привабливу, але не “чистокровну”, яку й покохав тому, що “було в цій дівчині щось привабливе й близьке, що нагадувало молодикові – жарти підсвідомості –
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риси й жести мами Домітіли” [29, с. 43]. Він також насмілився викрити високопоставлених чиновників – тут узяли гору гордість і
чесність батька. Еволюція героя в борсанні поміж двох первнів виводить його на новий рівень – самостійний вчинок, коли він, переховуючись від поліції, прагне допомогти коханій у пологах: “Привиди
його батьків відступили перед іншим почуттям, своїм, вистражданим” [29, с. 165]. Смерть Росарйо та новонароджений на руках довершать перетворення Луїса. Це буде жаль, “який остаточно розірвав
пута, що сковували його волю, який заповнив його досі порожнє життя любов’ю до свого народу, до своїх предків-привидів, до Росарйо,
пам’яттю про них, бажанням виховати свого сина” [29, с. 225].
Характерно, що й сусіди, які допомагали Луїсові й Росарйо, знаходять
у собі мужність протистояти поліції, так само згадавши про своє індіанське походження: “Недарма тече в нас індіанська кров” [29, с. 204].
Творчість Х. Ікаси оприявнила нижчий рівень духової інтеграції
еквадорського суспільства порівняно з Перу та Болівією. Еквадор
навіть у другій половині минулого століття не дав таких явищ, як
перуанський “чолізм” з нотами метиської зверхності у Х. Варальяноса
або болівійське поцінування метиса саме за його індіанські риси.
Своєрідний контрапункт роздумам Х. Ікаси про расово-етнічну
сутність країни склали книжки Л. Москосо Веги (1909–1994) та
Х. А. де Льєрени (1912–1977). Луїс Москосо Вега в романі «Нова
каста» (1946) зобразив ситуацію зворотню щодо традиційного індіхеністського роману: заможні білі прямують до неминучого занепаду, який використовують індіанці, скуповуючи їхнє майно та почуваючись дедалі впевненіше: молодий індіанець Лукас навіть жениться на доньці колишніх господарів (ідея про можливість індіанців
абсорбувати білих – узагалі провідна у світогляді письменника).
Від цього шлюбу народжується дитина, яка, на думку автора, і стане втіленням “нової касти” – ідеального типу еквадорської нації;
утім, протагоніст намагається приховати індіанське походження й
навіть переінакшує для цього своє прізвище. Сюжет книжки дещо
випередив реальний етносоціальний розвиток і на той час видавався надуманим [408, с. 204]. Формально подібні події описує і Хосе Альфредо Льєрена у романі «Шторм на землі» (1955), проте позиція автора тут інакша. Роман стверджує духовну вищість культури креолів. Хоч індіанцям також удалося купити колишній маєток
і “креолізм” у матеріальній площині зазнає поразки, але те, що індіанці не зуміли скористатися потенціалом ас’єнди, полишили на запустіння та руйнування старовинний будинок, а самі поставили поряд
свої халупи, викликає в автора гіркоту й несприйняття [ibid, с. 246].
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Після Х. Ікаси найпомітнішою фігурою в індіхенізмі першої половини століття був Ґ. У. Мата. Революційна настроєність письменника часто перешкоджала своєчасному друкові його книжок. Мата
наполягав на тому, що першим індіхеністським твором “покоління
30-х” має бути визнаний його роман «Сумаґ альпа» (на кечуа – «Прекрасна земля»), написаний 1933 р., тобто раніше за «Уасіпунґо»,
але надрукований допіру 1940 р. Книжка описує традиційний конфлікт між індіанцями та латифундистом, але, на відміну від роману
Ікаси, індіанці Ґ. Мати перемагають. Ґ. Мата теж наголошує на брутальності звичаїв та жалюгідності існування індіанців, але разом із
тим його герої наділені доволі багатим внутрішнім світом. Елемент
повчальності присутній у протиставленні вчинків та моралізаторських промов гуманного поміщика доктора Каняди жорстокості
землевласника Леона Асери, вбитого індіанцями так само безжально.
Оповідь позначена вкрай нерівним стилем, поєднанням риторики
з деякими прийомами поетики авангардизму [333].
У наступному романі «Санагуїн» (1942) Мата приділяє головну
увагу конфлікту в сім’ї латифундиста, син якого вагається між родинними почуттями та бажанням допомогти індіанцям, урештірешт пориває з батьком та вирушає на війну в Іспанії, де й гине.
Цікавим є акцент на географії Еквадору: і автор, і білі персонажі
відзначають, що індіанці, переведені господарем зі С’єрри до маєтку на узбережжі, стають під впливом клімату менш контрольованими та більше схожими на монтувйо.
Увагу читачів привернули ще два романи на гірську тему, зорієнтовані на епічне відтворення життя. Книжка Енріке Терана
(1887–1941) «Кривий Наваррете» (1940) розповіла про сумну долю
чоло – прихильника Е. Альфаро, який став самотнім розбійникоммесником після відходу лібералів від первісних принципів. У романі зроблено особливий акцент на расизмі заможних верств та зворотній “мачістській” реакції з боку метисів і дано жорстокий діагноз суспільству в цілому: “…у цьому географічному домі, домі
рівнодення, який відчуває сонце маківкою нашої плоті [письмівка
моя – І.О.] і який не зміг вилікувати ракову пухлину містицизму,
підчеплену під чорними колоніальними склепіннями, є просторі
частини з паралітиками; він повен скажених, зациклених на величі… ‹…› На найвищих державних посадах цієї божевільні, що має прапор та Христа, є притулки для старих, для кретинів, для допотопних
істот” [481, с. 157]; зауважмо наразі, що це, очевидно, перша в прозі
згадка про екваторіальне розташування країни, через яке робиться
спроба тлумачення національних проблем (про що буде далі).
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Неабиякою стильовою майстерністю відзначається роман Анхеля
Рохаса (1909–2003) «Вихід Янґани» (1949) – еквадорський парафраз «Фуенте Овехуни» Лопе де Веги: в епічному стилі, з цікавими
побутовими деталями ведеться оповідь про селище, мешканці якого, покаравши землевласника, що облудно захопив їхні землі, знімаються з місця та рушають до Амазонії, аби уникнути кари [430].
4.2.5. Запізніла філософія
Література 1920–40-х рр. по суті підготувала ґрунт для ідейнофілософського осмислення еквадорського буття, що знов підтверджує справедливість спостереження Е. Мартінеса Естради. Помітні
прояви філософії національно-культурної самобутності в Еквадорі
припадають саме на 40-і роки. Історичним каталізатором став збройний конфлікт із Перу 1941 р. та наступне підписання в 1942 р. договору, за яким Еквадор утратив більше 200 тис. кв. км. у малозаселеному районі Амазонії, що склало близько 40% його території.
У 1940 році з’являється робота філософа Хульйо Енріке Морено
(1879–1952) «Історичний смисл і культура: до питання про еквадорську соціологію». Х. Е. Морено заперечував індоамериканізм,
вважаючи, що в Латинській Америці існують двадцять різних культур, об’єднаних лише протистоянням “імперіалізмам”. Відкидаючи
позитивізм, він фактично виявлявся близьким до нього в деяких
висновках. Попри весь свій патріотизм, Морено досить песимістично оцінював стан нації. У роботі «Історичний смисл…» філософ називав однією з головних рис еквадорців невротизм, успадкований
як від іспанців, так і від індіанців, ба навіть такий, що був наслідком історичного розвитку ще до конкісти. Еквадору притаманна:
“…вроджена нездатність людей, усього народу до дисципліни й у той
же час прагнення до остаточних рішень. ‹…› загальна психологічна
атмосфера, якою ми дихаємо, – це колективний невроз” [348, с. 237,
239-240], звідки й характерний еквадорський вигук “Я сам себе не
розумію!”. Усе це спричиняється до поступового занепаду життєвих
сил нації, підтвердженням чого, як уважає Морено, є антропологічні
риси сучасних еквадорців. На додаток до всього – сексуальна одержимість. Оскільки, як гадав Морено, “расовий хаос” зумовив психологічну основу нації, вихід міг бути лише в імміграції, припливі нової
крові. Цікаво, що роман Е. Терана та праця Х. Морено виходять того
самого року, тому дуже промовистою є суголосність щойно процитованої характеристики з наведеним вище пасажем з роману «Кривий Наваррете». Власне кажучи, Х. Морено повторив ідеї, які в інших
країнах пройшли гребінь популярності ще до 1920-х рр. – характерно,
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що його робота з’явилася вже тоді, коли “покоління 30-х” вихлюпнуло на сторінки книжок багато реалій національного життя.
П. Харамільйо Альварадо в перевиданнях «Еквадорського індіанця» згадував у зв’язку з цим книжку болівійця А. Аргедаса «Хворий
народ» та відзначав психологічний комплекс чоло, хоча й не вживав при цьому слова “хвороба”. У роботі «Історичний і юридичний
синтез еквадорської нації та її територіального захисту» (1939)
П. Харамільйо, трохи випереджаючи Х. Морено, теж писав про негативні риси іспанців та індіанців, успадковані еквадорцями. Але історик не впадав у песимізм і в книзі «Нація Кіто» (1947) підкреслював, що у видатному еквадорському просвітителі ХVIII ст. Е. Санта
Крусі-і-Еспехо благотворно зіллялися “індіанська глина”, “іспанська відважність” та “негритянська буремність”, що зробило його
“всесвітньою людиною” [291, с. 139].
Обидві ці праці П. Харамільйо цікаві пошуком національно-історичних основ держави, який виявився в прагненні представити Еквадор колискою народу кечуа (що навряд чи відповідало історичній дійсності), а також у відмові від… назви країни. Беручи до уваги
існування царства Кіто ще до приходу інків, відзначаючи нетривалість – 50 років – їхнього панування (“незначний епізод”, як каже
автор [291, с. 132-133]) до появи іспанців, Харамільйо всіляко наголошує на самобутності місцевих традицій, що аж ніяк не були
принесені інками, які мовно кечуанізували еквадорських індіанців.
Ба більше, всупереч більшості лінгвістів, він підтримує теорію німецького вченого І. Чуді, який гадав, ніби мова кечуа почала поширюватися з півночі, тому ядром кечуанської культури слід уважати
Кіто, а не Куско. Тож і шлюб останнього доіспанського Верховного
Інки Уайна Кáпака з місцевою принцесою П. Харамільйо Альварадо
розглядає як дипломатичний хід прихильників незалежності, а війну сина від цього шлюбу, Атауальпи, з єдинокровним братом Уáскаром – як боротьбу за звільнення Кіто від влади Куско, що завершилася підбиттям останнього першим. Виходячи з цього, питома
назва Еквадору має бути – Республіка Кіто. З такою назвою, як тепер, це “країна без імені”, це все одно, що зватися “Широта” або
“Меридіан”, це лише геодезичне позначення; недаром країну з таким
найменуванням плутають із Бельгійським Конґо, яке теж розташоване на екваторі [291, с. 9-10, 15-16]. Цікаво, що в стародавній андійській культурі Кіто розглядався як перехідний пункт між північчю
та півднем континенту, а в мові аймара, народу культурно якнайтісніше пов’язаного з кечуа, це слово значить “місце переходу” [340, с. 71].
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Погляди Х. Морено та П. Харамільйо Альварадо до деякої міри
поєднав Леопольдо Бенітес Вінуеса (1905–1996) у книзі «Еквадор:
драма й парадокс» (1950). Він підтримує тезу П. Харамільйо про
більшу доречність для країни назви Кіто, але історію виводить іще
з плейстоценових решток людини з улоговини Пунін (т. зв. “людина
з Пуніну”). Л. Бенітес Вінуеса підкреслює географічну різнорідність
та расову мозаїчність країни, відзначає, що і в С’єррі групи кечуа
вельми відмінні – мужні індіанці з Отáвало на півночі контрастують із
покірними мешканцями центральних зон, різнохарактерними є й
племена сельви. В оцінці проблем країни він ближчий до Х. Морено,
бо теж наголошує на “неврозі” конкісти: це було не холоднокровне
знищення індіанців, як у США, а релігійно-містичний невроз у боротьбі з єретиками, мотивований страхом; Новий Світ травмував
психіку конкістадорів; це була “жорстокість переселених невротиків” [138, с. 70]. Зрештою, історія країни розпочинається щойно тепер.
Характерно, що один із розділів книжки має назву «Люди з глини».
40-і роки були позначені ще однією важливою культурною
подією. У 1944 р. зусиллями знаного літературознавця й громадського діяча Бенхаміна Каррйона (1897–1979) та декретом президента Х. Веласко Ібарри було створено Дім еквадорської культури
(тепер він носить ім’я Б. Каррйона) – організацію, що багато зробила для духовного розвитку нації, хоча пізніше й піддавалася критиці за бюрократизм та кумівство. Б. Каррйон був палким пропагандистом еквадорської літератури і в самій країні, й за кордоном та
щиро підтримував багатьох письменників. У момент національного приниження – територіальної втрати – він домігся створення
важливого культурного осередку й висунув теорію “маленької нації”, яка полягала в тому, що Еквадор мав бути порятований силою
своєї культури за прикладом “маленької та напрочуд культурної
Коста Ріки” [див. 407, с. 646]. Від цієї позиції каменя на камені не
залишив у 70-х рр. молодий критик Фернандо Тінахеро.
4.2.6. 50-і роки
Подібно до того, що відбулося в 20-і рр., кінець 1940-х та роки
50-і в літературному процесі відіграли роль перехідного періоду
між двома етапами; завоюванням цього періоду стало поглиблення психологізму. Увага до психології персонажів, до їх внутрішнього життя намітилися ще в творах Х. Ікаси та А. Парехи Д’єскансеко,
а кінець 1940-х – 50-і рр. приносять твори письменників, що за віком були близькі до “покоління 30-х”, але використали інакший
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спосіб змалювання персонажів та опис іншого середовища: тепер
дія дедалі частіше розгортається в місті.
У 1958 р. з’явилася третя й остання книжка Ф. Чавеса «Уламки» –
філософсько-психологічний роман про самотність літнього письменника, що кохає прекрасну та примхливу жінку, в чий унутрішній світ він марно намагається проникнути.
Глибоко психологічною є й збірка оповідань Артуро Монтесíноса Мало (1913–2009) «Непокірна глина» (1959). Книжка відзначається відточеним стилем, а розв’язка психологічних проблем іноді
вибудовується на взір детективу. Події розвиваються в міському
середовищі, а соціальні конфлікти, як правило, відсутні [345].
Вже згаданий У. Сальвадор, викладач психології та автор підручника «Основи психоаналізу» (1947), намагався по-науковому (дещо
на шкоду художності) заглибитися в дослідження психіки персонажів, особливо в романах «Чисте джерело» (1946), з характерним
образом зеленоводої річки, що грою зеленого кольору дарує заспокоєння душам героїв, та «Подорож у невідоме» (1967), який є, власне
кажучи, белетризованим описом випадку вилікування неврозу [447].
Педро Хорхе Вера (1914–1999) належав до компартії, був особисто знайомий з Ф. Кастро та Е. Че Ґеварою, брав інтерв’ю у Н. Хрущова, бував у Москві та Пекіні, зазнав політичних переслідувань.
Проте в його політико-психологічній прозі критика буржуазних
вартостей поєднується з гострою оцінкою деяких рис лівої ідеології та політики комуністичних режимів.
Перший роман П. Х. Вери «Чисті створіння» (1946) описує борсання інтелігента, позбавленого цілісності, що призводить його до
самогубства. Водночас письменник засуджує революційний догматизм з його презирством до інтелекту та вартостей окремої особистості. Телуричні й міфопоетичні мотиви в цьому романі, як і в усій
творчості П. Вери, відіграють лише допоміжну роль, але деякі епізоди, вкраплені поміж морально-політичними дебатами та роздумами персонажів, виявляють питомі еквадорські риси.
Головний герой Давід Кабальєро на початку оповіді перебуває
під враженням від статуетки, що зображує Єву, з чиїх грудей змія
пнеться до Адама. Згодом, опинившись у сільській місцевості, він
їде на коні, якого порівняно з деревом (“Кінь означає рух, а проте
він – дерево. Його кінцівки – це корені, що з’єднують мене з землею, але не прив’язують до жодного місця” [518, с. 126]), помічає
безневинну змію, повислу на дереві, ніби “безпричинно” вбиває її,
а через якусь мить виразно уявляє, як плазун витягується в нього
з грудей, і нібито усвідомлює, чому ж таки убив його. Наприкінці
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книжки Давід, стискаючи статуетку в руках, бачить, як змія мовби
тягнеться від грудей жінки в земні надра, перетворюючись на “ядро
всесвіту”, і відчуває, як сам зникає в її кільцях. Після того, пожбуривши статуетку в Ґуаяс (письменник підкреслює припливну хвилю з моря та зелений колір води), він кидається в ріку й сам, чуючи
в цю мить, як хвилі шепочуть йому дитячий віршик, уже двічі
наведений на сторінках книжки: “Давіде Кабальєро, глиняний боже, знайди-но свій череп!”.
Кінь, змія, річка є телуричними символами, вони мовби підштовхують до смерті цього інтелігента, який, не бувши споріднений з землею, не може, проте, сприйняти ідеологію, так само з землею не пов’язану. Символічним є й попередній епізод, коли герой
у момент тяжких роздумів перебуває в центрі міста, звідки ведуть
чотири дороги (Давід, таким чином, стоїть у центрі хреста): до ріки, до манґрової гущавини, до моря й до кладовища. П. Вера заторкнув також проблему відсутності моральних підвалин у монтувійському середовищі, надмірної ролі сексуального життя в деяких
персонажів, психічної нестійкості (самогубство Давіда – не єдине).
У 1959 р. Вера написав, а в 1962 р. видав роман «Безплідне сім’я»,
присвячений змінам у психіці й моралі під владою грошей, розкриттю безглуздості влади й багатства як життєвого орієнтира;
уперше в еквадорській літературі на вершині соціальної могутності опинився мулат [517]. Подальші романи «Народ – це я» (1976),
«Родина й роки» (1982) теж присвячені критиці олігархічної
системи. У романі «Час ляльок» (1971) зроблено спробу пов’язати
реалії еквадорського життя з долями світу за часів Другої світової
війни крізь призму історії кохання між індіанцем та втеклою до Еквадору з Німеччини єврейкою [438, с. 199]. П. Х. Вера вважається також одним із найкращих майстрів оповідання. Збірки «Вічна жалоба» (1953), «Покинута труна» (1968), «Заповіді Закону Божого» (1972)
присвячені в основному міській тематиці й поєднують критику
суспільних підвалин з іронією, співчутливим поглядом на героя,
аналізом його психології.
У цей період з’явилися й помітні паростки негристської поезії.
Початок їй поклав А. Ортіс збірками «Сельва, пісня та барабан»,
«Дорога та порт печалі» (обидві 1945), «Непохований сторож» (1954),
«Поранений звір» (1961). У поезії Ортіса стверджується буремний
дух негрів, використовуються елементи фольклорного світосприйняття. Вірші позначені африканськими ритмами, фонетичною
грою, що наслідує звучання ударних інструментів.
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Дещо осібно стоїть поезія Сесара Дáвіли Андраде (1918–1967),
яка поєднала телуричні, історичні та метафізичні (іноді під впливом
східної філософії) мотиви. Їй притаманний, сказати б, “космоархеологічний” ракурс ліричного сприйняття країни; незабаром “археологічні” алюзії стануть характерною рисою як поезії, так і прози в Еквадорі.
У поемі «Дикунський собор» (Catedral salvaje, 1951) Еквадор постає
застиглою сутністю:
О, живемо спіймані 92
мурами планетарного снігу!
Це край сферичних могил,
створених невідомими гончарями Сонця!
Всередині, навпочіпки, трупи інків
перед пригорщею маїсу чекають на повернення своїх душ,
увінчаних перами та покроплених спеціями! [203, с. 37]

Такий стан – наслідок приходу іспанців, змальoваного в апокаліптичних тонах. Це – не поодинокий “гончарно-космічний” образ
у С. Давіли. Зокрема, у збірці «Просторе, ти мене переміг» (Espacio, me
has vencido) подибуємо, наприклад, “людське небо глини” [407,
с. 781], а Бога названо тут “Гончаром” [203, с. 140] (згадаймо раніші рядки Х. Каррери Андраде: “Небо, увібгане в твою глину, | є
дзеркалом побожного життя”).
Бог у поета теж набуває андійських рис. Якщо в ранній поемі
«Ода Будівничому» (Oda al Arquitecto, 1946) Бог був ближчим до
християнсько-іудейської традиції в поєднанні з ледь не науковим
розумінням Створення: “О древній Будівничий з газоподібними
руками ‹…› | Ти – в глибоких склепіннях вод генези” [203, с. 9], – то
в «Зачарованій корі І» (La corteza embrujada І) поет покладає надію
на інкського Пачакамака:
Ми живемо в дзеркалах Смерті,
де лице обпадає, наче пелюстка.
Живемо, так. Але маримо нашим життям у Тобі,
о, Пачакамаку, Пане Всесвіту [201, с. 34].

Всевладдя смерті постає як наслідок еволюції людства у збірці
«Справжня матерія»: “Ми сходили з найчистіших наскальних малюнків | і в розпачі кидались бігти | до цивілізації та смерті” [203, с. 167].
У С. Давіли Андраде є багато віршів, створених в езотерично-герметичній манері під впливом філософії дзен, тому дещо несподіваною
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Спіймані – ісп. аtrapados; пізніше це слово стане назвою та лейтмотивом останнього роману Х. Ікаси.
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виявилася поема «Зведення та елегія про міти» 93 (Boletín y elegía
de las mitas, 1960), перекладена 1968 р., уже по смерті автора, мовою кечуа. Твір написано під враженням від надрукованого 1947 року
дослідження А. Переса «Міти в Королівській Авдієнсії Кіто» та справоздання іспанських учених Хорхе Хуана й Антонйо де Ульйоа «Секретні відомості про Америку» (ХVІІІ ст.). У цій поемі телуричні й метафізичні мотиви зникають, поступаючися місцем простому, але
надзвичайно експресивному опису від першої особи страждань
індіанських ткачів, яких замикали в майстернях, аж поки вони не
виконували непомірних завдань. Герой гине Скорботної П’ятниці,
обагривши нитки власною кров’ю: “Отак я забарвив своєю душею ‹…› |
тканину тих, хто мене роздяг”. І далі відбувається пряме зіставлення індіанця з Христом, “єдиним Віракочею 94, без одягу, без острогів, без батога”. Мова поеми місцями переходить у спотворену говірку, якою розмовляють індіанці в індіхеністських творах. Але тут
це ситуативно виправдано: герой виповідає свої болі іспанською,
якої він навчився під бичем наглядача: “Так я й навчився рахувати
на твоїй іспанській моїми муками та моїми виразками”. Але закінчується твір життєствердними вигуками: “Ми є! Ми будемо! Я є!” [усі
цит.: 203, с. 56, 58, 57, 63] – прямим відлунням уже згадуваного
кечуанського гасла “Kachkaniraqmi!”.
С. Давіла видав також три збірки оповідань – «Покинуті на землі» (1952), «13 оповідань» (1955), «Голова півня» (1966), – в яких
переважає тема смерті (часто з мотивами гниття, розкладу), змальовані іманентні напружені стани психіки героїв, що зумовлює
їхнє трагічне сприйняття світу. Наприкінці життя поет виїхав до
Каракаса, де вкоротив собі віку.
4.3. Література 60-х – 80-х років
На початок 60-х рр. еквадорське письменство було готовим синтезувати попередні літературні й духовні досягнення, і в творчості
багатьох майстрів несуперечливо поєдналися соціальність, історизм, психологізм, поетичність, а основні риси національного художнього мислення набули виразності й перетворилися на справжні константи.
93
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Міта – форма громадської праці при інках та колонії.
Після конкісти ім’ям андійського божества Віракочі внаслідок транскультураційних процесів в індіанському середовищі незрідка називали білих сеньйорів. Таким
чином, у вірші поєднано обидва смисли цього імені, достосованого до Христа.
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4.3.1. 60-і роки
Шукання поетів другої половини ХХ століття та настрої інтелігенції в цілому найбільш рельєфно виразив Хорхе Енріке Адовм (1923–
2009). Сенс національного буття та сутність характеру еквадорця –
головна тема творчості цього поета. Осягнення вітчизняної історії
покладено в основу чотирьох поетичних циклів: «Джерела», «Ворог
та ранок», «Бог приніс тінь», «Ельдорадо та нічні заняття», написаних із 1952 по 1961 р. та об’єднаних у збірці «Зошити землі» (Los
cuadernos de la tierra, 1963). Перебування на еміграції зумовило
усвідомлення свого національного “я” та відстороненість у сприйнятті батьківщини в книзі віршів «Я пішов із твоїм ім’ям по землі» (Yo fui con tu nombre por la tierra, 1964). Сполучення проблем
Еквадору зі становищем у світі та особистими переживаннями –
тема циклів «Curriculum mortis» та «Довірші післяіспанською»
(Prepoemas en postespañol), включених до збірки «Особисте повідомлення про становище» (Informe personal sobre la situación, 1973).
У «Зошитах землі» поет дегероїзує конкісту, змальовуючи її як
прибуткову справу, таку собі комерцію. А інкські реалії він убирає
в абстрактно-метафізичні строї, тим самим зашифровуючи їх, і лише в розвитку досить розлогих віршів, іноді поем, розкриває суть
зашифрованого, вводячи широко відомі деталі. Такому утаюванню
сприяє й постійне використання мови від першої особи – історіософський монолог може належати Уáйні Кáпакові, Атауальпі, Віракочі, чиї імена одразу не називаються. В осягненні історії (еквадорської та всесвітньої) автор використовує два наскрізні образи –
пил (або прах) та одяг, при цьому одяг постає і як те, що приховує
суть, і як те, що її виявляє. Прах – це “оболонка [дослівно: сорочка –
camisa] речей, провіщення їх руйнації, глек, що зникає | до й після
форми ‹…› | Це знає також гончар, упертий, твій приятель” [83, c. 101].
Прах – це сутність і доля людини, відсторонитися від яких вона намагається за допомогою одежі: “Ти – уже те, чим стати мусив: та сама курява, з якою тобі трохи радила одежна щітка” [83, c. 112]. Але
й одяг, уже як виявлення сутності, може бути схований, проти чого
слід повстати:
Настав час
кричати на сходах, біля замкá
цієї історії – пансіону, де платять наперед,
– у якому ж підвалі лежить несамовите вбрання мучеників? [83, c. 110].
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Після цієї збірки Адовм заговорить менш складною мовою, звернеться до реалій повсякдення, але смислове навантаження залишиться тим же. Покинувши батьківщину, поет відчуває її телурику
навіть у глибоко особистих переживаннях. В інтимному вірші
«Прощання та “ні”» (Despedida y no) поетів “відчай зроблено із землі”;
щоб його позбутися, треба увійти в свою сутність, тому “я одягаю
всі кістки. Я йду з цього жахливого готелю” [83, c. 120–121]. Поета
засмучує те, що ніхто не знає його країни: “Ніхто не знає, де розташована моя країна, її шукають, нарікаючи на короткозорість” (вірш
«Я пішов із твоїм ім’ям по землі» [83, c. 115]). Він і далі відчуває
гіркоту своєї історії: “Все | пахло повсякчассям, пахло старим стражданням, вчорашньою | смертю, яка нічого не була варта”, – але це
знову поштовх, аби “вдягтися”: “Так, це я, той, хто підводиться |
ривками, відкопується, вдягає тіло, | що залишив на стільці” (вірш
«Пусте, не бійся, це просто Америка» (Nada, no temas, es solamente
América) [83, c. 118–119]).
У циклі «Curriculum mortis» гіркота від безвісності батьківщини
стає ще сильнішою, поєднуючись із тезою П. Харамільйо Альварадо
про невідповідність назви країни. Ця тема присутня навіть в інтимній ліриці, як-от у вірші «Дівчина з Токіо»: “Вона спитала мене,
чи не в Африці моя країна” [83, c. 152], і звучить саркастично, як
самознущання, у поезії «Еквадор» (у його першій частині «Географія»), коли автор говорить про монумент на лінії екватора:
Це нереальна країна, обмежена сама собою,
поділена лінією уявною,
проте вибитою в цементі біля підніжжя піраміди.
Коли це не так, то чи могла б чужинка сфотографуватися,
розчепіривши ноги над моєю вітчизною, наче над дзеркалом,
лінія просто під сороміттям,
а на звороті: “Greeting from середини світу” [83, c. 133].

Історія Еквадору сполучається в цьому циклі зі світовою історією, поданою у вірші «Історія давнини» (Historia de la antigüedad)
ніби в пас’янсі епох, народів та особистостей, з характерними для
Адовма лівизною та антинортеамериканізмом:
…і тоді спартак зі своїми войовничими пророками
ранній спадкоємець традиції че та його
голодранців
увійшов у нью-йорк
його падіння стало кінцем імперії гунів [83, c. 128].

Цикл заторкує й інтимні переживання, у відтворенні яких автор
знову вдається до “одіжної” символіки: “Я поринув у свою роботу:
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надіти на тебе, | мов панчоху, забуття, яке з тебе зняли ніч та ніжність” [83, c. 150]; “Знову стукаю в двері твого одягу, | та всередині
не лишилось нікого, хто б мені відчинив” [83, c. 162].
Цикл «Довірші на післяіспанській» присвячено передовсім особистому відчуттю соціальної та побутової конкретики, яка відкривається з несподіваних боків завдяки парономазіям, перерозкладам,
фоносемантичній грі словами, іронії над структурою слова. Улюблений прийом Адовма – створення прислівників способу дії на -mente
з найнесподіваніших слів, які нормативно прислівників не утворюють: “інший раз” (otravezmente comenzando – “знову починаючи”:
з нормативного otra vez – інший раз, що є відповідником “знову”),
“тисяча дев’ятсот шістдесят сім” (milnovecientossesentaysietemente
solo – “самотній у 1967 році”, що, очевидно пов’язано з загибеллю
того року Че Ґевари та самогубством С. Дáвіли Андраде, з яким
Адовм приятелював [83, c. 144]), “назавжди” (parasiempremente замість нормативного para siempre – сам по собі прислівник із прийменником попереду [83, c. 162]) тощо. Кілька разів поет уживає
як окреме слово суфікс найвищого ступеня прикметника; у перекладі це може бути відтворено (з необхідним для української мови
долученням префікса най-) приблизно як “моя най-іша” (ísima mía [83,
c. 154]), а в поєднанні з вигаданим прислівником іще разючіше:
“Уже ніколинно най-іша” (Ya jamásmente la ísima; [83, c. 185]).
Виходець із ліванської родини, Х. Е. Адовм зумів утілити основні
константи еквадорського художнього мислення в оригінальному
поетичному слові. Згадаймо, що в болівійській літературі одним із
найяскравіших виразників національного первня судилося стати
людині так само іммігрантського походження – П. Шімосе.
Певно, що поезія Х. Е. Адовма неабияк підготувала ґрунт для
бунту молодих поетів у 1960-х рр., який, бувши часткою підйому
молодіжного протесту в усьому світі, набув своєрідної еквадорської форми. У 1962 р. в Кіто на одному з літературних читань заявила про себе група “цáнцікос” (tzántzicos), до якої увійшли У. Естрелья, С. Корраль, аргентинець Л. Кац, а пізніше Е. Ґранда, У. Вінуеса
та інші. Назва групи походить від слова з мови індіанців хíбаро –
“цанца”, що означало зменшену в особливий спосіб та висушену голову ворога; “цанціко” – той хто володіє таким “мистецтвом”. Група
видавала журнал «Пукуна» (1962–1968), названий кечуанським
словом, яким хібаро іменують духовý рушницю. “Цанцікос” поставили за мету “випатрати священні голови” авторитетів, здійснити
“батьковбивство в культурі” (втім, заслуги попередників не відкидано цілком) [див. 266, с. 172]. Вони звинуватили еквадорську
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культуру у відсутності автентики, в офіціозному роздуванні величі, якої насправді не було.
У структурованішому вигляді єство “цанцізму” віддзеркалили
надруковані 1967 р. книжки близьких до нього критиків Агустіна
Куеви «Поміж гнівом та сподіванням» та Фернандо Тінахеро «По той
бік догм». Якщо Б. Каррйон і Х. Каррера Андраде вбачали в етнічній
і культурній метисації обнадійливу спадщину та заявляли про свою
приналежність до двох цивілізацій, то молоді бунтівники, визнаючи
факт расової метисації, акцентували ізольованість метиса всередині
нації та відзначали, що біологічна метисація не призвела до справжнього синкретизму культури. Психологія колонії не зникла, національна література, аби не згинути, повинна вирватися з кайданів
реалізму та врахувати світовий літературний досвід. Остання теза
містила певну суперечність: відкидаючи “буржуазні” вартості Заходу,
“патрачі голів” зверталися водночас, наприклад, до філософії Сартра.
Та в будь-якому разі, як зазначав Ф. Тінахеро, це було “викриття макроцефалії Заходу, гіпертрофії західного раціо та звернення до життєвого досвіду як способу прямого доступу до дійсності” [407, с. 797].
Виникненню “цанцізму” сприяла й політика Дому еквадорської
культури, який видавав силу-силенну пересічної поезії. І “цанцікос”
понесли поезію “в народ”... Вони навмисно довго не публікувалися,
знаючи, що до більшості населення книжки не дійдуть через бідність або неписьменність, а тому використовували листівки, публічні декламації по всій країні. Це була соціально загострена, “розмовна” поезія, писана буденною мовою на злободенні теми:
Починається день
лайкою на стінах ‹…›
Двері народжують
тіні,
однакові обличчя,
зуби

писав Евлер Ґранда у вірші «Квітень 32» [261, с. 27]. “Некультурність”
була засобом боротьби проти офіційно нав’язуваних європоцентричних взірців. Тому, саме в 1960-і рр. став популярним П. Паласйо,
чию епатажність не можна не пов’язати з “людожерською” символікою “цанцізму”, відбитою і в самих текстах, як-от у Сімона Корраля
у вірші «Гарчання»:
Я йшов на лови в лісі людей ‹…›
Пейзаж і гумус десь понесли гарчання.
Я зостався сам,
лише з одним гарчанням – моїм [цит. за: 245, с. 68-69].

— 277 —

З 1963 по 1966 р. в Еквадорі правили військові. Вони встановили контроль і над Домом еквадорської культури, який утратив
будь-яку автономію, а Б. Каррйона було усунуто з посади директора.
У 1964 р. виникла Асоціація молодих письменників, ядро якої складали “цанцікос” і яка публічно звинуватила керівництво «Дому
культури» у зв’язках із хунтою та в кумівстві. Протест проти офіціозу в літературі розростався і після падіння хунти в березні 1966 р.
Уже в серпні цього ж року Дім культури та його місцеві відділки
були зайняті на знак незгоди радикальними інтелектуалами, що
призвело до його реорганізації [276, с. 173].
На цей час у багатьох подорослішалих “цанцікос” почало наростати відчуття застою в їхнїй творчості: політика змішувалася з літературою, інтелектуала трактовано як пропагандиста революційних ідей. Тож 1968 р. частина членів Асоціації на чолі з У. Естрельєю
заснувала новий рух – Культурний Фронт. Не відмовившись повністю від політичної орієнтації “цанцізму”, Фронт відійшов від таких методів, як публічні читання та гепенінґи. Руйнування усталених звичаїв набуло форми серйозної роботи зі словом і глибоких
літературно-критичних досліджень. У 1972 р. з’явився часопис
«Шарф сонця» (La bufanda del sol; проіснував до 1977 р.), з яким
співпрацювали непересічні критики нової формації – А. Куева,
Ф. Тінахеро, А. Мореано, А. Убід’я, І. Карвахаль.
Еквадорська поезія 1960-х рр. мала цілу низку характерних рис,
серед яких можна назвати увагу до повсякдення, деромантизацію
кохання, деміфологізацію історії при розумінні важливості звертання до неї задля осмислення сучасності, відчуття безглуздості буття,
в якому поет почувається дедалі ізольованішим і водночас усвідомлює, що не є самотнім у своїй самоті, адже розрив зв’язків та
духову агонію переживають геть усі. Ставлення поетів до мови висловив один з учасників руху Р. Астудільйо: “Нас не цікавить мова в її
поетичних можливостях. Вона цікавить нас винятково тим, наскільки
спроможна виразити людину в усьому, що вона робить, чим живе,
чим є. Для нас слова в їхній суцільній оголеності є частиною людини.
Вони стають самою людиною” [123, с. 88]. Найпомітнішими іменами в той час були згаданий Р. Астудільйо, а також К. Е. Харамільйо,
Е. Ґранда, Ф. Арáвхо Санчес, Р. Песантес Рóдас, А. Прес’ядо, У. Вінуеса.
У збірці Рубена Астудільйо-і-Астудільйо (1939) «Колодязь і рай»
(1969) знайшли відображення мотиви розкладу та смерті. Перелічивши все, з чого складається “щоденний рай” – “колодязі жовчу”,
“окопи”, “обхідні листки лікарень”, “клоаки”, “тунелі страху”, “гриби
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без коренів”, поет завершує цей перелік, поміщаючи всередину
отого всього людей:
Ми
наче квіти
прокази
розкладаємось [121, с. 81-82].

Умберто Вінуеса (1944) у збірці «Стерв’ятник-співець під знавіснілим сонцем» (Un gallinazo cantor bajo un sol de a perro, 1970) іронізує
над національними символами, називає еквадорську статую Незалежності “міс Еквадор”, що завжди стоїть спиною до палацу уряду,
та дошкульно поєднує минуле й теперішнє країни, пишучи: “Атауальпа й далі наповнює й наповнює | Історію бананами” [407, с. 837].
Мається на увазі запропонований Інкою викуп, а банани – одна
з найважливіших статей еквадорського експорту.
Оптимістичніше звучить негристська поезія Антонйо Прес’ядо
(1941) у збірці «Гулянка» (1960) та поемі «Ми такі, як є» (1968).
Автор змальовує людину в сув’язі з природою, герой відчуває в себе безліч рук, ніби в дерева, він солідарний зі стражденними шахтарями Болівії, проймається муками вмирущих.
Активним настроєм позначена й індіхеністська поезія. Яскраво та
нетрадиційно індіанська тема зазвучала в поемі «Мачу Пікчу в любові й шаленстві мешканців Кіто» (1965) Ґ. У. Мати, яка була видана з передмовою вже згадуваного перуанського письменника та
культуролога Л. Е. Валькарселя. Еквадорська тематика тут відсутня,
а поет від імені еквадорців звертається до Куско, вбачаючи в ньому
центр тяжіння для всіх, хто пов’язаний із кечуанською культурою.
Інкське місто-фортеця Мачу Пікчу дає авторові можливість виявити саме індіанську частку свого єства – вигляд фортеці “знічує” іспанське начало, тимчасом як індіанська кров “вирує” 95. Камінна
пам’ятка стає приводом також для антинортеамериканських інвектив: у поемі з’являється образ славнозвісного археолога Г. Бінґама, що відкрив місто, скористався з послуг індіанців-носіїв та
провідників, а потім вивіз численні культурні цінності до США;
мова Бінґама при цьому передається по-англійському.
Особливо цікавим є ставлення автора до мови кечуа. Поет уводить
на кечуа (з перекладом іспанською) тексти інкських гімнів, зокрема
славетний гімн до Віракочі. Використано й уривки з опублікованої
перуанцем Х. Фарфаном драми «Ольянтай» та спопуляризоване
95

“Панандінізм” на автохтонній основі є, очевидно, визначальним для світогляду
Ґ. У. Мати. Недаром 1968 р. він видав у Ла Пасі біографію Ф. Рейнаги.
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Х. М. Аргедасом (Мата робить посилання на нього) кечуанське гасло
“Kachkaniraqmi!” (Ми ще живі!) [332, с. 31]. Мата наважується навіть
сам створювати не поодинокі рядки на кечуа. Щоправда, його граматика, на думку Р. Макдональд, відбігає від нормативної [316, с. 197].
Зрештою, автор і сам висловлює жаль із приводу свого поганого
володіння кечуа [332, с. 30].
Якщо поезія 1960-х рр. звернулася до реалій повсякдення, то
прозаїки-містяни відмовилися від оголеної соціальності 30-х рр. та,
скориставшись із досвіду психологізму попереднього десятиліття,
звернулися до потаємних сторін психіки, до символіко-фантастичного втілення негативних сторін сучасного буття – самотності,
страху, абсурду. У книзі оповідань Мігеля Доносо Парехи (1931–
2015) «Крелько» (1962) в однойменному оповіданні молюскоподібні підземні істоти, що живуть ізольовано одне від одного, пожирають чоловіка, який завітав на віддалений пляж, наївно гадаючи,
ніби залишився наодинці з природою [219]. Рауль Перес Торрес
(1941) в оповіданні «Дитина» зі збірки «Ну ж бо!» (1970) виявляє
абсурдність понять макро- та мікрокосму, змальовуючи семилітню
дитину, що навмисно ранить собі ноги, забравши в голову, ніби
ходячи чавить маленьких “звіряток” – мікробів та бактерій [386].
Роман Рафаеля Діаса Ікаси (1925–2013) «В’язні ночі» (1967), надрукований того ж року, що й «Подорож у невідоме» У. Сальвадора,
описує ситуацію в божевільні, де зусиллями головного лікаря хворі
справді виліковуються від ударів життя: заклад виявляється оазою
добра посеред ворожого світу, до якого дехто навіть боїться повертатися [210].
З другого боку, увиразнилася тенденція іронічного опису життя
середнього класу, який раніше не привертав уваги літераторів. Це
дало можливість зосередитися на критиці переможної вульгарності й зобразити соціальні процеси воістину “зсередини”, адже більшість письменників самі були вихідцями з цього прошарку; характерною є збірка оповідань Вальтера Бельйóльйо (1930–1974) «Довга
дорога з пляжу» (1968), де події показано шляхом майстерно вибудованих діалогів [137].
Поетизація прози, яка розпочалася ще в другій половині 40-х рр.,
позначилася й на індіхеністській та негристській прозі.
1962 рік приніс один із найліричніших творів на індіанську тему –
роман Альфонсо Куести-і-Куести (1912–1991) «Сини», перший варіант якого з’явився ще 1954 р. До цього письменник видав 1931 р. збір-
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ку оповідань «Прибуття всіх потягів світу», що об’єднала модерністські новели з оповіданнями в дусі соціального критицизму 30-х рр.
Роман не має чітко вибудуваного сюжету і являє собою радше
серію костумбристських замальовок життя міста Куенки, відтворених через сприйняття романтично настроєного підлітка. Наскрізним
образом, що поєднує духовий світ протагоніста та переривчасту
фабулу, є глек. Інкські глеки, які постають в уяві Д’єго – глиняні та
бронзові, доконче із зображенням сонця, символізують мрію хлопця про щастя та справедливість. Він вірить, ніби недалеко в горах
існує “земля глеків”, де вони лежать у глибині, мов бульби. Д’єго
мріє побачити зворотній бік великого глека, що стоїть у льоху
(в ньому зберігають звичайну чічу), бо гадає, ніби цей глек – інкської доби і на ньому має бути зображено сонце. Хлопцеві сниться,
як Дон Кіхот допомагає йому та Данте подолати Люцифера. Після
цієї перемоги в руїнах стіни інкської мурівлі знайдено глек, що його група героїв забирає із собою, а під кінець сну хлопець дізнається, що всі вони вирушають до “землі глеків”.
В останній частині книжки археологи й справді знаходять бронзовий глек із зображенням сонця. Цей глек має схожість із зовнішністю індіанців, які його переносять, а ще на початку роману Д’єго
відзначав, що в Атауальпи на одній картинці “вилиці, наче глек” [199,
с. 10]. Слово “глек” повторюється в книжці незліченну кількість
разів. Цим словом розпочинається перше речення роману, першу
частину твору названо «Земля глеків», першу главу – «Глек», а на
останній сторінці звучить фраза: “Вся Земля – це земля глеків” [199,
с. 402]. Зважаючи на всі конотації образу глека в романі: перебування під землею (зокрема в льоху), участь у боротьбі зі злом, схожість із людиною, пов’язаність із поняттями Сонце та Земля – годі
не побачити, що в свідомості еквадорського письменника глек постає моделлю Всесвіту, подібно до того, як його моделлю є яйце.
Підтвердженням цьому є, скажімо, й непоодинокі рядки у Х. Каррери
Андраде – згадаймо, зокрема, як було метафоризовано глек у вірші
«Життя глека». Важливою під етнокультурним оглядом рисою
роману є й часте наголошення на тому, що герої, навіть не індіанці,
розмовляють на кечуа.
1967 р. вийшов роман А. Ортіса «Дзеркало та вікно». Його сюжет
містить два плани: відбиття зовнішніх подій у психіці героя, їхній
міфопоетичний і метафізичний смисл (“дзеркало”) та реальні події
(“вікно”). Читачеві подано еволюцію мулата, привезеного дитиною до
Ґуаякіля через війну в Есмеральдасі. Мавро, пройшовши через розпад
родини, інтелектуальні та любовні поразки, расову дискримінацію
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та спробу самогубства, все-таки віднаходить себе. Книзі Ортіса властиві натуралізм опису життя міських низів, відвертість у аналізі інтимних переживань. Наступна збірка оповідань «Зачаклована» (1971)
поєднує фольклорні елементи, поетичну прозу з оголеним зображенням межових ситуацій у людських взаєминах (вендета, вигнання доньки-гріховодниці тощо). Тим часом роман Н. Еступіняна
Баса «Остання ріка» (1966) відтворює духовну еволюцію негра,
який проходить шлях від неприйняття своєї раси до афроамериканської свідомості.
4.3.2. 70-і – 80-і роки
У 1970-і рр. теза про значно нижчий рівень сформованості еквадорської нації, ніж у Перу та Болівії, й надалі залишається актуальною. У листопаді 1972 р. Ф. Тінахеро (це прізвище – дивовижно! –
означає “гончар-глечар”) виступає зі статтею «Про закони, шпаги
та поетів» у журналі «Шарф сонця». Тінахеро піддає сумніву існування національної еквадорської культури. На його думку, Еквадор – багатонаціональна держава не лише з огляду на те, що індіанці не є частиною метиської нації, але ще й тому, що поміж ними
самими також є національні та мовні відмінності. Між метисами та
індіанцями існує прірва не тільки мовна, але й ментальна. Для
будь-кого з нас, каже критик, легше знайти спільну мову з аргентинцем, мексиканцем чи європейцем, ніж зі своїм співгромадянином – індіанцем. З цього приводу Р. Макдональд зазначає: навіть
у 70-і рр. в еквадорських містах можна було часто почути, як індіанцеві кажуть: “Ми вишлемо тебе назад до Болівії, там твоя країна!” [316, c. 281].
Еріка Сільва у своїй доповіді на Другій зустрічі з питань еквадорської літератури в 1980 р., цитуючи та розвиваючи думку Ф. Тінахеро, відзначала, що в Еквадорі не було широкого загальнонаціонального соціального руху, як в інших країнах Латинської Америки, наприклад, у близькій за етнічним складом Болівії, де війна за
Чако та революція 1952 р. об’єднали народ [465, с. 217-218].
Тому визначальною рисою літератури двадцятиліття стало
з’ясування джерел та природи еквадорського національного буття,
змалювання соціальних і психологічних проблем в історико-культурному вимірі. До цього прийшли й метри-“тридцятники” – А. Пареха Д’єскансеко, Д. Агілера Мальта, Х. Ікаса, – і ті, хто з’явився в літературі слідом за ними, і зовсім молоді письменники. Піднесенням
інтелектуального рівня еквадорська література неабияк завдячувала
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визрілій уже на ту пору філософії національної самобутності та
серйозній літературній критиці.
Свою роль відіграли також нафтовий бум 70-х рр. та низка проґресивних кроків на початковому етапі правління генерала Р. Родрігеса Лари, який 1972 р. здійснив лівонаціоналістичний переворот.
Значення цих подій для літератури полягало в тому, що внаслідок
встановлення національного контролю над видобутком нафти потік нафтодоларів було спрямовано й на розвиток культури.
Центральний банк став головним покровителем мистецтва.
Відображення в літературі масштабних проблем вимагало насамперед романної форми, а видати роман у бідній країні, як правило,
можна лише за умови меценатської підтримки, яку письменники
тепер і одержали. З’явилося також приватне видавництво «Ель
Конехо», що масово випускало якісну національну літературу.
У 1971 р. президентом Дому еквадорської культури став видатний
митець О. Ґуаясамін.
Першу спробу створення “соціокультурного” роману зробив не
еквадорець за походженням Д’єго Віга (Diego Viga, 1907–1997). Його
справжнє ім’я – Пауль Енґель. Він народився у Відні, звідки 1938 р.
емігрував до Колумбії. Там він став доктором медицини, а 1950 р.
переїхав до Еквадору. Д. Віга – автор багатьох праць із медицини та
філософії, входив до керівництва Дому культури. Його перу належить кілька романів, написаних по-німецькому й перекладених потім іспанською. У 1968 р. з’явився роман «Сни Кáндідо» (Los sueños
de Cándido), написаний Д. Вігою по-іспанському.
У цьому творі важко відрізнити межі реального та фантазії, сну.
Головний герой інтелектуал Кандідо Торо осягає довколишній світ
через сни, через уявні звертання до чотирьох регіонів Еквадору –
до Кіто, що символізує С’єрру, до черепахи з Ґалапагоських островів, до папуги з Ор’єнте та до мулиці з Есмеральдасу. Кандідо
справді побував у всіх цих місцях, де мав любовні пригоди (автор
підкреслює сексуальну одержимість героя), але подумки він завжди звертається до своєї дружини, залишеної в Кіто, чим немовби
підкреслюється, що С’єрра – осереддя нації. Героєві притаманний
дуалізм метиса, проте він відчуває свою близькість до індіанців і
намагається просвітити їх. Але нерозв’язаність расової проблеми
в країні та власна нездатність до копіткої праці, необґрунтовані
амбіції спричиняють у Кандідо психічні кризи. Кандідо зображений як людина на культурно-психологічному раздоріжжі – у ньому
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ще не згасло телуричне світовідчуття, але він уже перебуває на шляху
до технологічної цивілізації.
Д. Агілера Мальта після «Незайманого острова» понад двадцять
літ не публікував прози, займаючись драматургією та кінематографією. У 1964–65 рр. письменник випускає три історичні романи
про конкістадорів, а 1970 р., в розпалі “буму”, видає ще один роман
у дусі магічного реалізму – «Сім місяців і сім змій». Монтувійське
селище Санторонтóн змальовано тут як арену фантастичної боротьби сил Добра та Зла. Це – місце, “де речі ще тільки починають
винаходитися”, “де диявол іще танцює на кінчику хвоста. Де Син
Людський ще не виграв своїх останніх битв” [88, с. 317, 308]. Одне
з головних утілень зла – Канделарйо Маріскаль, учасник громадянських воєн, нелюд, який закопує живих разом із мертвими, залишаючи одну руку назовні знаком “привітання” собі, ґвалтівник-мачо,
що наголошено постійним уживанням слів “сталь” та “мачете” із
сексуальною конотацією. Значущим є й саме його ім’я, розшифроване автором як candela – свічка та río – ріка, що можна витлумачити як буйство двох стихій – вогню й води – та як фалос і лібідо.
Злу протистоять падре Кáндідо (що означає “простодушний” і
парономастично протиставиться Канделарйо) та фігура Христа на
хресті, врятована священиком зі спаленої церкви. Священик і розп’яття подорожують річкою в каное, втручаються в хід подій, а Христос при потребі сходить із хреста і вдається до фізичної сили – за
його словами, він завжди був революціонером: тут очевидний
вплив розквітлої на той момент “теології звільнення”. Хрест може
відігравати роль щогли або сам править за плавальний засіб, –
автор спирається на символіку ґуаякільських хрестів на воді й дає
своєрідну відповідь на останню фразу роману Х. Ґальєгоса Лари.
Таке використання хреста персонажами актуалізує дохристиянське розуміння його як опори світу, Світового Древа. Кандідо та
Христові допомогає лікар Хувенсйо Бальда, пов’язаний дружбою
з тваринним світом. Усі вони та прибулі на підмогу мавпи повертають мешканцям селища воду й карають зло. Письменник вочевидь
наголошує на поєднанні активного християнства, науки та природи.
Невеликий за обсягом роман насичено подіями, при описі яких
стирається грань між реальним та міфологічним; діють духи сельви, чаклун, наввалі, з’являються мерці тощо. Автор прагне створити враження первісного хаосу, що, проте, призводить до певної
сумбурності викладу, невластивої раннім книжкам Агілери. Цікавою
є й мова твору, яка часто переходить у ритмічну прозу, насичену
звуковою грою, кореневими асоціаціями; трапляються вставки на
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кечуа, вжиті для створення звукоритмічної магії заклинань, хоча
події відбуваються не в кечуамовному регіоні.
У романі «Викрадення генерала» (1973) Агілера Мальта поєднав
сатиру на сучасне життя країни з міфологічним баченням: борцями проти гноблення зроблено амавт – кечуанських мудреців, що
живуть у циклічному часі й вічно відроджуються. Автор прагне подати політичний конфлікт не як боротьбу правих та лівих сил, а як
протистояння автохтонної Америки західній культурі. В образі
амавти Теофіло Брільйо, який у цьому житті є священиком, знову
відчутно відгомін “теології звільнення” [85].
Міфологічність сюжету виданої 1977 р. повісті «Ягуар» (яка розвиває одну з ліній «Незайманого острова») дозволила заторкнути
ще одну характерну рису латиноамериканської психології – комплекс сирітства, незнання свого походження. Головного героя твору
мучить те, що він не знає своїх батьків. На це накладається психологічна травма, постала на сексуальному ґрунті: в дитинстві він
був підібраний повією, стосунки з якою породили комплекс провини.
Комплекси реалізуються в свідомості Агуайо через образ ягуара,
перешкоджають взаєминам із коханою жінкою і врешті-решт матеріалізуються в реального ягуара, який убиває героя. Події відбуваються на островах Ґуаякільської затоки з її незліченними протоками
на кшталт лабіринту [86]. В такій лабіринтоподібній місцевості
розгортаються події всіх основних книжок Агілери, а у «Викраденні
генерала» одне з селищ, де мешкають амавти, так і називається –
Лабіринт. Цей підказаний самою природою локус набуває в письменника різноманітних тлумачень, співвідносячись і з незайманою
природою, і з хаосом, і з сакральним центром, стаючи топографічним корелятом психіки та поведінки героїв.
Спробу філософського осмислення політичного життя робить
А. Пареха Д’єскансеко в романі «Маленькі на зріст» (1970), де, не
віддаючи симпатій ні правим, ні лівим, розвінчує всіляке політиканство. Смисл назви роману полягає в тому, що для вступу до революційної організації, яка претендує на роль реформатора суспільства, треба змаліти [382]. Прямого пояснення такій умові в романі
немає, проте еквадорський критик В. Рівас Ітурральде небезпідставно
побачив у цьому “...наш комплекс меншовартості як нації” [416, с. 9].
У книзі присутній фарс, є місце і фантастичним подіям та полюванню на відьом у первісному значенні вислову, але прийоми з арсеналу магічного реалізму в автора, раніше до такої стилістики не
схильного, виглядають радше як штампи.
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Останній роман Х. Ікаси «Спіймані» (1972) став у буквальному
смислі підсумковою книгою, адже автор звернувся в ній до своєї
творчості, увівши її в контекст оповіді, та до особистих світосприйняття й психології; цей багатоплановий експериментальний твір
може бути названий автобіографічним інтертекстуальним романом.
Три його томи найменовано «Клятва», «У вимислі», «У дійсності».
Оповідь ведеться від першої особи: протагоніст-письменник розповідає історію обстоювання своїх поглядів та визначення місця
в житті, зринають уривки з творів Ікаси або алюзії на них. Зазнавши
в дитинстві несправедливості від багатого дядька, герой дає клятву боротися зі злом. Він намагається боронити свої принципи і перебуваючи на державній службі, і викриваючи пороки пером. Проте
щоразу обставини сильніші за протагоніста й тих, кому він симпатизує. Слово “спіймані” – лейтмотив усього роману й виражає суть
авторського сприйняття еквадорського буття.
Але, крім зовнішніх обставин, героєві доводиться переборювати
успадковані від предків голоси непевності та страху, що постійно
виринають із підсвідомості. Автор на першій же сторінці заявляє про
“постійний та неподоланий діалог атавістичних голосів” [280, Cuadro
1, с. 7], і протягом усіх трьох томів внутрішня боротьба цих голосів,
вагання та самоствердження вихлюпуються на сторінки. Стиль цієї
мови виглядає так само, як Ікаса передавав мову індіанців: уривчасті фрази з порушеннями граматики, великою кількістю типово
кечуанських вигуків (ататай, аррарай). І ніби задля того, щоб у читача не лишалося жодних сумнівів, письменник визначає це як “ганебне підсвідоме бідкання в індіанському дусі” [ibidem, с. 33]. Таким
чином стає очевидним: мова, якою Ікаса наділяв своїх індіанських
та метиських персонажів, – це мова його самого, що засіла в глибинах підсвідомості, а комплекс чоло – це і його душевний стан.
Завершальні сцени роману, виконані в драматизованій формі, де
беруть участь хори та окремі голоси-символи, вкотре засвідчують
поразку ідеалів справедливості: оповідача “спіймано” у черговий
раз, і лише виниклий у пам’яті образ повстанця-чоло та його вигук
“Я повернуся!” [280, Cuadro 3, с. 222] зберігає якусь надію.
У 1972 р. заявив про себе як прозаїк Альфонсо Баррера Вальверде (1929–2013) – дипломат, який згодом обіймав посаду міністра закордонних справ. Раніше письменник виступав у поезії, його вірші
високо поцінував Х. Каррера Андраде. Проза А. Баррери Вальверде
надзвичайно лірична та багато в чому близька до метафорики й
образної системи Х. Каррери. У повісті «Дві смерті в одному житті»
автор від свого імені описує зовні непримітне життя індіанця Хуана
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П’єдри, що виявився людиною неабияких здібностей, зумів пробитися в університет та загинув під час студентської демонстрації.
Книжка просякнута ствердженням єдності країни. Хуан зустрічає в Кіто дівчину з узбережжя, яка народить їхню дитину після смерті Хуана.
Рідне містечко протагоніста – Áмбато – названо “містом-рікою”, а дівчина порівнюється з річкою Ґуаяс. Роздумуючи про Еквадор, Хуан
бачить його “зеленим селищем”, а через декілька сторінок по тому
подибуємо відому тезу про “хибність” назви країни: “Саме тоді він
обстоював свою теорію хибності назви батьківщини: ‘Вона не мусила б називатися Еквадором. Чому не Кіто, як називали її перші
насельці, чому не Зелена Земля, як іменували її перші хроністи’” [126,
с. 79-80]. Однак тут немає жодного сарказму, а екватор залишається
позитивним символом Еквадору: “…він подобається мені насамперед
тому, що можна пробігти босоніж по екваторіальній лінії або повиснути на ній, щоб стрімко спуститися з гір у сельву” [126, с. 75-76].
Екватор, таким чином, співвіднесено з міфологемою мотуза, що з’єднує Верх та Низ. Оповідь наповнена телуричною символікою, яка
обернена до людини лише світлим, хоч подекуди печальним, боком.
“Деревна” символіка є наскрізною. Один з найяскравіших прикладів,
що так само виявляє сув’язь Верху й Низу, – опис селянського житла:
“дерев’яні, обмазані глиною стіни хатин вловлюють підземний гомін
та іноді переказують його людському вуху” [126, с. 18]. Так само,
коли лежить при смерті батько Хуана, а міські робітники розбирають камінний хрест, то звіддалік здається, ніби рубають дерево.
У цій книзі яскраво заговорила андійська символіка каменю
(див. ІІ розділ). Прізвище П’єдра по-іспанському значить “камінь”;
згадано й героя опору конкісті Румі Няв’ї, чиє ім’я (властиво, прізвисько) значить “Камінне Обличчя (Око)”. У відтвореному в уяві
образі Інки Уайна Капака камінь символізує мир і спокій: “Саме він
вирішив закінчити завоювання та присісти на камені погрітися на
осонні й подумати про майбутнього сина” [126, с. 83]. Але й символіка глини, така характерна для Еквадору, теж наявна: у Румі Няв’ї – руки кольору свіжої глини, в обличчі улюбленого університетського викладача студенти-горяни вбачають схожість із традиційними глеками. Повість А. Баррери стала першим твором, у якому
роздуми над соціальними проблемами та культурною сутністю
країни позбавлені мотивів насильства й жорстокості.
Роман «Успадкуєш незнане море та невідомі мови» (1980) знову
створює відчуття сталості світу. В ліричній манері автор оповідає
про родину пралі Матінки Сóйли. Її чоловік давно помер, а четверо
синів перебувають у різних точках країни, тож матері доводиться
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їх викликати, бо муніципалітет вимагає перепоховати на іншому
кладовищі останки чоловіка. Оповідь має притчовий характер: чотири сини – чотири сторони світу, в центрі подій – прах батька й
чоловіка, головний образ – призвичаєна до чекання мати, Кіто названо Містом-на-пагорбах, використовуються біблійні мотиви та
прямі цитати, роман формально поділяється на чотири “книги” 96 –
«Книгу вступну», «Книгу Матінки Сойли: Земля обітована», «Книгу
грішника» та «Книгу муляра». Символ каменю посідає центральне
місце й набуває метафоричного звучання. Матінка Сойла, мандруючи вулицями, відпочиває на придорожньому камені, пере на
кам’яній дошці, в поліційному відділку шукає звичного для себе
сидіння – каменю, всідається на улюбленому камені в закутку свого
подвір’я. Це – місце відпочинку й роздумів, місце спілкування з небіжчиком чоловіком: “Він казав мені: коли подумаєш про мене,
краще присісти на якомусь камені” [127, с. 210]. Камінь розростається до символу спадкоємності епох та сталості:
Отак полишив я камінь, на якому Матінка Сойла сидітиме ще кілька років, камінь, що існуватиме ще й після неї, камінь, що тривав тисячоліттями, який надибали легендарні першонасельці карас – приходьки з моря, потім інки, коли припинили свої завоювання, згодом
проповідники, перетворившись на землеробів та навчившись обмолочувати врожаї кукурудзи кілька разів на рік [127, с. 212].

Прощаючись, автор-оповідач подивився на постать старенької,
яка “всілася на Анди”, а йдучи вже, “…спробував замкнути двері,
пригадав, що це неотесане цурпалля взагалі не мало засува й притис дверину іззовні невеличким каменем”[ibid.]. Це – останні рядки
третьої “книги”, а четверта називається «Книга муляра», і в ній
наймолодший син, муляр, розв’язує проблему з перепохованням
останків батька. Характерно, що герої роману – не індіанці, але саме індіанське сприйняття каменю визначає настроєвість оповіді.
Життєствердна перспектива притаманна й роману Алісії Янес
Косíо (Alicia Yánez Cossío, 1929) «Бруна, сороче та родичі» (Bruna,
soroche y los tíos, 1973); це відбувається якраз завдяки поверненню
героїні до індіанських джерел. Книжка А. Янес – рідкісний приклад
використання в ролі шукача індіанських коренів жіночого персонажа, що становить контрапункт “комплексу Малінче” й іще не було явлено в латиноамериканській літературі. У молодої героїні викликає протест прагнення родичів приховати достеменно індіанську частину прізвища – Ільякату. Сама ж Бруна, яка вирішила писати
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Про андійську символіку цифри “4” говорилося в розділі «Література Болівії».
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справжнє повне прізвище, починає почуватися у світі певніше та
глибше усвідомлювати причини віддавна властивого їй протесту
проти родини. Прародителька, що її портрет Бруна повісила над
ліжком, мала стати нюстою, “принцесою сонця” (своєрідний тип
жіночого чернецтва в інків), але була взята за жінку конкістадором, охрещена під ім’ям Марія, ба навіть на портреті зображена
світлошкірою. Марія Ільякату, утім, не дозволяла попихати собою
та обрала єдино можливу форму опору – не говорила по-іспанському.
Потомки Марії потерпали від різноманітних маній, символічно поданих авторкою як сороче – гірська хвороба. Уникнути цього можна
було лише вирвавшись із міського середовища, і Бруна приходить
до усвідомлення цього. Жіночі персонажі окреслені в книзі куди
рельєфніше, ніж чоловічі, декотрі з яких – чоловік Марії, її старший
син – навіть не мають імен. Це посилює історіософський смисл роману: якщо в зіткненні Америки та Європи перша поставала в образі жінки, взятої силою, то бунт Бруни – не лише прояв фемінізму,
але й символ виборення Америкою власної сутності [438, с. 190196, 210; 466, 2, с. 339-350]. У наступному романі «Я продаю чорні
очі» (1979) А. Янес Коссіо змальовує, як сучасні проблеми жінки,
перетвореної на красиву забавку, б’ють рикошетом і по чоловіках.
У 1976 р. в Мексиці був опублікований роман, за формою небачений від часів «Життя повішеника» П. Паласйо. Книга належала перу Х. Е. Адовма й називалася «Поміж Марксом та голою жінкою».
Твір Паласйо мав підзаголовок «Суб’єктивний роман», а книга
Адовма – «Текст із персонажами». Структура роману Адовма виявилася ще складнішою, письменник увів роздуми про природу сучасного роману, гранично суб’єктивізував і політизував текст.
Порівнюючи твір з російськими матрьошками та з функціонально
подібними до них кошичками з Отавало, письменник звертається
сам до себе: “Ти пишеш книжку про письменника, що задумує написати книжку про письменника” [82, с. 26]. Він співвідносить свій
роман із «Грою в класи» Х. Кортасара, порівнює його зі скульптурою, що на неї можна подивитися і збоку. Використовуючи чимало
прийомів сучасного письма, виходячи, як і Кортасар, з ідеї участі
читача у створенні тексту, автор змушує його розшифровувати події
та імена, відсилає до вже прочитаних частин твору, подає різні варіанти того самого сюжетного ходу, але й несподівано випереджає
дію, пояснюючи, щó станеться далі. Один із найяскравіших прикладів такої поетики – розрив оповіді в середині роману… передмовою.
В оповіді виокремлюються три рівні: ідеологічний, історикокультурний і подієвий.
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Перший являє собою роздуми інтелігента, вірного лівій ідеї, але
розчарованого в лівих партіях і силах (зокрема, і в СРСР), над латиноамериканськими та світовими політичними проблемами.
Стрижнем історико-культурних роздумів є індіанець “з руками
пензля Ґуаясаміна”, чия історія розпочинається від “людини з Пуніну”. Біда Еквадору в тому, що індіанці та їхня історія не залучені
ані до суспільних процесів, ані до повсякденного життя: “Скільки
віків ще має минути, аби один із цих бідолашних індіанців зміг увійти
до ресторану або запопасти блондинку” [82, с. 274-275]. Потяг до
індіанського світу сполучається з відчуттям відокремленості від
нього; своєю чергою, індіанці також є чужинцями у своїй країні:
“Я знаю, що я зайвий тут ‹…› на цій землі, в моїй країні, яка – їхня,
яка мені–їм не належить” [82, с. 273]. Відсутність руху духа та історії в Еквадорі (Адовм часто говорить лише про “передісторію”,
згадаймо в цім зв’язку міркування Х. Р. Аї де ла Торре про можливість історичного часопростору) викликає у письменника прагнення якнайекспресивніше схарактеризувати дію, що оприявнюється
у постійному вжитку, як і в його поезії, всіляких новоутворених
прислівників способу дії та “склеєних” дієприслівників, як-от –
“обіймоцілуючи” тощо.
Подієву основу роману створює автобіографічна ретроспекція
(зокрема й любовних стосунків) та біографія героя, теж письменника, з яким автор був знайомий у сорокові роки і який виступає
під іменем Ґало Ґальвес. Коли Ґало, поранений, перебуває в лікарні, а оповідач поспішає до нього, саме в той момент відбувається
розрив оповіді на складі “лі-”, і з «Прологу», після якого оповідь поновиться зі складів “-карні”, стає ясно, що Ґало – це Хоакін Ґальєгос
Лара. Цей реальний образ потрібен авторові як приклад стійкості,
як “персонаж грецької трагедії, який досяг у тропіках надзвичайного: щоденно бути героєм у суспільстві, геть позбавленому героїки” [82, с. 237]. Він необхідний у книзі про крах країни, її літератури,
партії, що претендувала на роль провідника (мається на увазі еквадорська компартія), про “повільний та тривалий” крах самого автора.
Ґало – Ґальєгос Лара в романі, як і в житті, пересувається на
плечах свого друга, якого автор жартома називає “конем”; тут легко відчутна алюзія на образ кентавра, надто, зважаючи на те, що
підкреслюються розум і сила Ґало. Саме в такому становищі його й
було поранено в сутичці з поліцією, і тепер уже оповідач є “з’єднаним” з ним, але інакше – гумовими трубками, по яких тече його
кров у тіло Ґало. “Кентавра” Ґало – Ґальєгоса протиставлено іншим
подобам, адже це також і конкістадор – “кентавр-варнак зі Святим
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Яковом 97 та Богом на крупі й порохом та гонореєю в саквах” [82,
с. 227], який згодом перетвориться на “горил” 98 у сідлі, що проти
них змагалися хлопчаки, натягуючи шнур упоперек вулиці й просячи вибачення в “благородної частини тварини”.
Смисл назви «Поміж Марксом та голою жінкою» полягає в тому,
що автор, проголошуючи свою відданість лівій ідеї, не приховує,
що й ерос є невіддільною часткою його єства, тому в книзі багато
любовних переживань та сцен. Зрештою, і сам Маркс, як нагадує
Адовм, говорив про зв’язок поміж рівнем гуманізації епохи та характером інтимних стосунків, бо ж і
робітник, хоч яким би він був революціонером, не розвішує в себе
на стінах зображень мертвої дитини, хворої жінки, страйкарів чи
розстріляних: цього йому не бракує і в житті. Він теж шукає в мистецтві відпочинку від дійсності: краєвид, квіти, оголена жінка –
це те, чого немає: право мріяти [82, с. 251].

Такий роман, на думку письменника, справді відповідає характерові еквадорського суспільства, складеного з “нашарувань та асиметрії ідей, звичаїв, культур, рас” [82, с. 118].
На низку питань, порушених у книзі Х. Е. Адовма, немовби відповідає Ґуставо Альфредо Хáкоме (1912 99), знаний також як літературознавець, лінгвіст, педагог. Його оповідання передували твору Адовма, а роман вийшов пізніше. Можливо, роман «Поміж Марксом та голою жінкою» каталізував теми та ідеї, започатковані
у ранній прозі Ґ. А. Хакоме.
Оповідання, об’єднані в збірці «Згорьована глина» (1972), виходили друком, починаючи з 1953 р., хоч переважна більшість належить до шістдесятих років. Збірка є типовим зразком індіхеністської прози, нагадуючи багатьма своїми константами подібні книги в Перу та Болівії. Одним із перших в Еквадорі Ґ. А. Хакоме увів до
тексту досить поширені речення на кечуа з перекладом на іспанську.
Особливо вирізняються три оповідання, де конфлікт змальовано в культурно-психологічній площині. Наприклад, в оповіданні
«Поклик крові» двоє братів-ткачів з Отавало від’їжджають до Боготи, де непогано заробляють, стають письменними та й узагалі почуваються людьми, адже в Колумбії немає презирства до індіанців.
Коли ж виявляється, що можна знайти собі й світлошкірих подруСвятий Яків (Сант’яго) – небесний військовий покровитель Іспанії.
“Горила” – зневажлива назва латиноамериканських військових, схильних до переворотів.
99 У 2012 р. читачі й друзі мали щастя святкувати сторічний ювілей письменника.
97
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жок, брати невиразно відчувають, що їм ніби вдалося поквитатися
за збезчещених нюст. Один із братів вирішує повернутися додому,
де його холодно зустрічає рідня, адже, хоч Лоренсо й не забув мови, у нього одяг “білого” та нові манери. І в ту мить, коли зневірений Лоренсо вже готовий покинути селище назавжди, він раптом
чує спів індіанських флейт і в одежі білого вливається в танець
святкової процесії [287, 85-108].
Драматичнішою є ситуація Анхеля Фарінанґо з оповідання «Ла
Міша» (misha – кечуанське перекручення іспанського mixta – змішана). У расовому сенсі цей герой є світлошкірим метисом, але зберігає індіанське мислення, мову, одяг. Його так само світлошкіра
жінка втекла заради Анхеля з батьківського дому, замешкала в його селищі, почала вбиратися по-індіанському, проте не була прийнята індіанцями. Коли подружжя покинуло селище, Роса почала
здавати собі справу з того, як багато вона втратила, вийшовши заміж за індіанця, ба навіть починає виказувати своє зверхнє ставлення до чоловіка з його традиційними пончо та кіскою. Коли сім’я
вбилася в гроші й повернулася до рідного краю, Роса записала дітей під своїм прізвищем, та хоча діти вже нічим не нагадували індіанців, їх усе одно дражнили однолітки. І діти почали зневажати
свого батька. Одного разу, в нападі люті, Анхель задушив дружину,
не тямлячи себе помчав до рідного села, що вже раз не прийняло
його, та впав мертвий на його вулиці [ibid., 233-261].
Написане від першої особи оповідання «Сімон Бурга» – це спогад
про школяра-індіанця, до якого однокласники ставилися з погордою.
Недаром в іграх він завжди міг бути лише “конем”. Замішання у звичні стереотипи зненацька вносять уроки історії. Ненавидячи конкістадорів, діти тим самим солідаризуються із Сімоном та починають
відчувати внутрішню суперечність: “Безумовно, ми співчували історичному індіанцеві, але не терпіли сучасного” [ibid., с. 275].
На ідейному й художньому рівнях теми збірки дістали розвиток
у головному творі письменника – романі «Чому відлетіли чаплі»
(1979). Цей роман вийшов спочатку в Отавало, а наступного року
був надрукований у Барселоні авторитетним видавництвом «Сеш
Баррал», яке спеціалізується на виданні літератури для Латинської
Америки. Ґ. А. Хакоме зробив новий крок у розвою індіхенізму –
змалював долю індіанського інтелігента. У книзі відсутні кліше,
що, як здавалося колись, визначають суть індіхеністського роману
(боротьба за землю, гніт поміщика та священика тощо). Події розгортаються в 1960–70-і рр., й автор відображає нові реалії деяких
індіанських регіонів, зокрема Отавало. Цей регіон став символом
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не лише народного ремесла. Завдяки своєму мистецтву індіанські
ткачі зажили слави далеко за межами Еквадору, навіть у Японії,
а це почало приносити раніше злиденним індіанцям гроші, дало їм
можливість побачити світ та спричинилося до змін у світогляді.
Індіанці захищають свої інтереси правовим порядком, створюють
політико-просвітницьку організацію, не втративши водночас і міфологічного сприйняття: коли общинні землі опинилися під загрозою, поширюється чутка, нібито по ночах тотемне дерево перетворюється на вершника в зеленому пончо, який закликає до ґерільї.
Почала зникати й приниженість у поведінці. Юнаки грають у волейбол та футбол, декотрі вступають до університетів. Індіанці поступово заполоняють сусіднє метиське містечко Імбакі, що викликає обурення в його мешканців, проте очевидно, що саме індіанці
дають можливість існувати й крамарям, і таксистам, адже виробничі сили Імбакі занепали. Індіанські чоловіки осміліли аж так, що
крутять любов із туристками-північноамериканками, байдужими
до чоло, які через це комплексують. Індіанці виявляються пречудовими коханцями: для однієї з туристок фалос її індіанського зальотника наче перетворився на “інкського божка, зробленого з живої, тремкої глини” [289, с. 92]. У всьому цьому присутній телуричний акцент: змужнілим юнакам свою силу передає гора-покровитель
округи Тайта (батько, тато) Імбабура, – на її холодних схилах треба
провести ініціаційну ніч. “Родова травма” латиноамериканської цивілізації – насильство – знімається не насильством навпаки, а добровільним з’єднанням білої жінки з індіанцем.
Така ситуація багато важить і в долі головного героя. Андресові
Тупатавчі вдалося здобути стипендію на навчання в США, де попервах він почувається скуто у стосунках з однокурсницями, які,
однак, швидко допомагають йому позбутися комплексів та своєю
чергою аж нетямляться від нього. Одна з приятельок стане згодом
дружиною Андреса.
В університеті Андрес відкриває й інше. Вивчаючи історію, він
дізнається, що низка джерел виводить його прізвище безпосередньо від Атауальпи. У пошуках достовірних підтверджень Андрес
осягає вищий рівень національної самосвідомості. Автор, вибудувавши роман з умілим застосуванням сучасної романної техніки,
приєднує свій голос до роздумів Андреса. Авторські міркуваннямонологи охоплюють не лише історію еквадорських індіанців, але
й кечуанського регіону загалом, багатовікове протистояння індіанців: Іспанії, а потім і латиноамериканським режимам. Ці роздуми
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набувають паніндіаністського 100 звучання, в акорді якого чути й
племена Північної Америки, і чилійських мапуче 101. Камені Мачу
Пікчу та майяського Тікаля є виразом одного духа, вся індіанська
раса – “скорботний камінь” [289, с. 230-231]. Але об’єктивний автор
бачить трагедію раси й у ній самій, наводячи приклади союзництва з іспанцями та угодовства.
Вийшовши з університету з ученим ступенем, Андрес завзято
береться за справу соціального й духовного розкріпачення свого
народу. Та бути першим кечуанським інтелігентом виявилося ділом неймовірно складним, до того ж подолання відкритих форм
соціальної несправедливості показано автором не як найскладніше
завдання, зовнішній супротивник є тут тільки частиною проблеми.
Насамперед докторові Андресові Тупатавчі, ректорові коледжу,
доводиться долати упередженість білих і метисів, чимало з яких
опиняються тепер за своїм соціальним статусом нижчими за нього
або навіть безпосередньо йому підлеглими. Тим часом Андрес,
який вільно володіє кечуа, іспанською та англійською, і далі носить пончо та індіанську чоловічу кіску. Цю ситуацію автор передає через сум’яття думок, розгубленість чи роздратованість у поведінці, плутанину в формах мовного етикету, помітну в співрозмовників Андреса, що інколи викликає комічний ефект. Ситуація
ускладнюється й неоднозначним ставленням до Андреса в індіанському середовищі. Одні, здебільшого молодь, студенти Андреса,
пишаються ним, його приклад допомагає їм почуватися розкутіше.
Та багато хто починає сприймати Тупатавчі з недовірою, як перевертня – індіанця ззовні, але білого зсередини, особливо з огляду
на те, що він привіз жінку-північноамериканку. Андреса допікає ще
й усвідомлення того, що ректором він став завдяки своїй сестріблизнючці – коханці диктатора. Боляче сприймає герой і відсутність
в еквадорських архівах безпосередніх підтверджень свого генеалогічного родства з Атауальпою. Душевна роздвоєність урешті-решт
знаходить вираз навіть у сприйнятті Андресом мовної поведінки
оточення: він, хто так багато зробив для підвищення авторитету
мови кечуа, спілкувався на вишуканій кечуа зі студентами, раптом
починає сприймати звертання до нього підлеглих-метисів цією
Паніндіанізм – комплекс суспільних поглядів, що обстоюють спільність
інтересів усього корінного населення Америки.
101 Мапуче (аравкани) – індіанський народ, який так і не був підкорений іспанцями
й до середини 80-х рр. ХІХ ст. чинив збройний опір чужинцям, тепер уже військам
республіки Чилі.
100
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мовою як кепкування з його індіанського походження, а коли на кечуа до нього звертаються індіанці, це видається йому фамільярністю.
Що більше розкривається інтимний світ Андреса, то більше оповідь набуває трагедійного звучання й водночас міфологічного виміру.
Карен виявилася ніжною дружиною, та в першу ж ніч по весіллі Андрес думає чомусь не про Карен, а про Мілу, сестру-близнючку. Часом
йому здається, що він поряд не з Карен, а з Мілою. І хоча Карен бажала
дитини, Андрес відмовлявся; Карен так і не змогла до кінця проникнути в душу Андреса, яку вона порівнювала з виробом індіанських ремісників – вставленими одна в одну плетеними скриньками.
Із часових ретроспекцій, поданих через внутрішні монологи Андреса та Міли, читач поступово дізнається про існування можливості
інцестуального кохання між братом та сестрою. Від моменту народження повитуха назвала їх “жонатенькими ще в утробі” [289, с. 316],
зважаючи на специфічний вигляд плоду. Згодом дружба брата й сестри змінюється на чуттєвість. Один із постійно відроджуваних у пам’яті епізодів – спільне читання роману Х. Л. Мери «Куманда» на схилах Імбабури. У цій книзі, класичній для еквадорської прози ХІХ ст.,
провідним є мотив кохання не впізнаних одне одним брата й сестри,
яка в дитинстві була викрадена індіанцями. Зрештою, до їхньої
злуки справа не дійшла – дівчина гине, а юнак аж по її смерті дізнається про їхнє родство, – проте читання книжки Мери посилює хтивість героїв Хакоме. Потяг, однак, залишається нереалізованим, –
долі брата й сестри розходяться, хоча зостається почуття, і саме не
зовсім сестринські ревнощі спочатку просто дошкуляють Мілі, а згодом і геть штовхають її в обійми генерала. Утім, зберігаючи любов
до брата, Міла через цей зв’язок зможе й допомагати йому.
Безліч проблем і суперечностей, опосівши душу Андреса, призведуть до розриву з Карен. Невдалий пошук ним свого інкського
походження не знищить, проте, повністю почуття анцестральної
сув’язі з династією інків, і звичай Інків-правителів брати за першу
жінку рідну сестру буде актуалізувати тлумлений потяг Андреса
до Міли. У ніч перед весіллям дівчини (вона виходить заміж за індіанця) на тотемній горі Імбабура відбудеться любовне з’єднання
брата й сестри. Заключні сторінки роману написані в техніці “плину
свідомості” зі з’єднанням голосів обох персонажів та в міфологічних
координатах. Виникає асоціація з паруванням “чоловіка”-гори Імбабури з його “сестрою” – сусідньою горою Котакачі, зі шлюбом міфічних
засновників інкської династії, брата й сестри Манко Капака та Мами
Окльо. По любовнім акті герой з вершини гори сприймає краєвид
як картину після потопу, виринає кечуанське поняття “уакайня́н” –
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дорога плачу (цим же поняттям, але в соціальному сенсі, названо й
цикл полотен О. Ґуаясаміна), сонце зостається десь унизу, для інших.
Герої перебувають ніби в потойбічному світі, в Ніщоті. І питання: “Де
я? Де ти? Де!” – замикає в кільце структуру роману, розпочатого
питанням: “Хто я? Звідки йду?”; така просторово і значеннєво організаційна роль гори в оповіді унаочнює величезну ідеологічну (не
обов’язково в смислі політичної ідеології) роль елементів пейзажу
в літературах регіону, що найяскравіше виявилося, скажімо, у С. Алегрії (ріка), Х. М. Аргедаса – (гори й ріка), М. Варгаса Льйоси (ріка й гори)
в Перу, А. Д’єса де Медіни (гори), Х. Саенса (гори й море) в Болівії,
у Х. Каррери Андраде та всіх, хто художньо тлумачив символ Екватора, в літературі Еквадору. Для такого підходу знайшов влучне
термінологічне означення – “архетипний зір” – О. Пронкевич, застосувавши його до ідеологізації пейзажу в іспанській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Слід лише пам’ятати, що тут не йдеться про залежність латиноамериканців від “покоління 1898 року”, адже, приміром, Е. Вільяміль де Рада мислив у цьому напрямку значно раніше.
Звернення до історії роду задля з’ясування закономірності безглуздого особистого кінця відбувається в оповіданні Хуана Вальдáно (1939) «Зібрані сліди» (1980) з однойменної збірки, ця назва є
очевидним контрапунктом до роману А. Карпент’єра «Загублені
сліди» – визначального для латиноамериканських самобутнісних
шукань. У мить зустрічі двох процесій – похоронної та релігійносвяткової, зображених мовби дві ріки, небіжчик, потомок конкістадорів, уже “звідти” оцінює своє життя, в якому було лише сексуальне насилля, а наслідком – самі байстрюки (згадаймо аналогічну
думку в «Розповідях Еммануеля» Е. Хіля Хільберта). Смерть від сифілісу, прониклого аж у “коріння дерева вен”, сприймається як закономірний підсумок існування цілої низки поколінь. І смерть роду разом з останнім його представником, власне кажучи, є благом,
адже “…я повертаюся до первопочатку, повертаюсь до слова, яке
перетворилось на землю, перетворилось на воду, повертаюся в цю
податливу глину, що обернулася на плоть” [497, с. 59-60].
Протилежний знак в осмислюванні історії роду ставить Тельмо
Еррера (1948) у романі «Тато помер сьогодні» (1984). Герой з найменших дрібок відновлює події життя предків, збирає приналежні
їм предмети, адже вони теж складали частку того життя. Як і в творах болівійців Х. Урсагасті та Й. Бедрегаль, оповідач засмучений
тлінністю всього, щезанням коханих істот, умиранням навіть ворога, поступовою смертю справдешньої історії рідного містечка, яка
гине, наче хворі дерева. Він одержимий ідеєю незмінності, але про— 296 —

тиставити всеосяжному зникненню може лише свою пам’ять і стійкість духа [407, с. 910-915].
Історичний вимір у поданні подій сучасності наявний також у романах Л. В’єйри «Таке собі місто» (1972), І. Егуеса «Пам’ять – птахою» (1984), В. Макензі «Барабани для втраченої пісні» (1986),
І. Переса «Коні на світанку» (1986) [див. 218].
В охарактеризованих вище творах автори прагнули побачити
в історії причини й сутність сучасних подій та поведінки персонажів.
Натомість у романі «Під хмарним небом» (1981) Н. Еступінян Бас
прагне саме в одному з сучасних моментів побачити сконцентрований вираз руху історії. Місто Есмеральдас живе не тільки в людському вимірі. Пролог та епілог віддані голосам моря, ріки, неба,
марімби (різновид ксилофона), каймана, окремих будинків, дерева,
грошової одиниці. Ці голоси розповідають нам події, попередні повіданим у фабульній частині, дають їм оцінку, підбивають підсумки, роз’яснюють суть епізодів. Неважко побачити спільність цього
засобу з «Вухом та оком сельви» в «Жуюнґо» А. Ортіса, а історію
миролюбного каймана взято з «Ґуасінтона» Х. де ла Куадри. Есмеральдас у першій частині роману є втіленням типових рис еквадорського буття в доіндустріальну епоху. Воно не є безпорочним (зокрема, згадується інцест), але є питомо латиноамериканським. У монологах телуричних голосів присутній перелік місцевостей, предметів, реалій, немов саме довкілля здійснює устійнення/називання
нещодавно народженого в ньому світу.
Усе починає змінюватися відтоді, як було зведено нафтовий
термінал. Зміни заторкують найрізноманітніші боки життя: “американізація”, погорджування іспанською мовою, англійські назви
для місцевих страв у кафе, молодь облишає танці під марімбу, з’являються проституція, гомосексуалізм, венеричні хвороби.
Удару завдано навіть на символіко-телуричному рівні. Першу
нафту освячено в церкві. Після безглуздо-знущальницького пересадження на нове місце мирта, під яким бачили з’явлення Пресвятої Діви, дерево гине. Починає гинути й інше дерево – Пало Больсон, що правило в місті за просторовий орієнтир. Його не змогли
в дофабульній “передісторії” зліквідувати святенники, які вбачали
в ньому фалічний символ, тепер же воно засихає, бо, як каже саме,
“вже ніхто не бере мене за точку відліку, щоб орієнтуватися в будьякому напрямку” [233, с. 216]. Отже, руйнується система просторових координат, у центрі якої було дерево з життєтвірною символікою.
Важливо для Есмеральдаса з його негритянською культурою, що
ця деревна порода – з родини баобабових і походить з Африки. Гине
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внаслідок підпалу й “Повітряне місто” – група могутніх дерев з хижками, влаштованими на їхніх вітах жменькою диваків: земля знадобилася ділкам. Горить навіть вода – поверхня ріки вкрита плівкою нафти, – і в цьому вогні гинуть люди на човні, впустивши у воду запалену свічку. Цей епізод – ніби відгомін потрактування імені
носія зла в романі Д. Агілери Мальти «Сім місяців і сім змій».
Відчуття катастрофічності подій посилюється не лише їхнім символічним звучанням та витлумаченням через посередництво телуричних голосів. У вступі до першої частини роману з’являється Бог,
який “повернувся в Середину Світу, в ту частину, що її пізніше почали називати Країною Екватора” [233, с. 63], та попереджає про
можливе покарання. А у вступі до другої частини Бог іде собі геть,
кажучи, що повернеться аж тоді, як люди спокутують свою провину, відбувши за неї кару. Бог іде до річки, сідає в каное і по споганених водах відпливає в океан (нова актуалізація міфу про Віракочу).
Поява цих символів у романі Н. Еступіняна Баса унаочнює, що
географічне розташування країни та її назва є стрижнем складної
національної самосвідомості еквадорців.
Від 1970-х рр. ширшого розвитку набуває й намічена впродовж
попереднього десятиліття міська тема. Життя середнього класу,
політика та мораль, роз’єднаність людей, небезпеки урбаністичної
цивілізації окреслюють тематичне коло цієї прози. Антигерой, сарказм, міський жаргон, внутрішній монолог визначають її стиль. До
таких творів належать збірки оповідань Р. Переса Торреса «Підручник пересування фішок» (1974) та «Ана, людина-м’яч» (1979), повість І. Егуеса «Лінарес» (1976), роман Е. Рібаденейри «Вигнання
нескінченне» (1979), повість А. Убід’ї «Зимове місто» (1984) [485],
книжка оповідань М. А. Родрігеса «Дельфін та місяць» (1985).
Найцікавішою серед них є, очевидно, повість Івана Егуеса (1944),
у якій життя Еквадору 1930–40-х років подано шляхом змалювання
долі одної столичної куртизанки, реальної постаті тих часів. Виявляється, що жінка – це головне для політиків, банкірів, церковників;
жіночі чари – єдино непохитні посеред безглуздя та хаосу еквадорського життя. Свідома цього, Лінарес почувається вищою від своїх
високопоставлених залицяльників та має право судити світ. Характерно, що й ця повість не залишається без згадки про географічне
розташування Еквадору, “країни, усадженої на пупі світу”, де “нічого
не трапляється, але можна натрапити на лінію екватора” [222, с. 43].
Є в книзі й відомий епізод із радіожартом, коли «Війну світів»
Г. Веллса адаптували для радіо, “достосувавши” до місцевих умов
та подавши без анонсу в такий спосіб, що текст диктора викликав
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паніку: “Здається, географічним розташуванням нашої країни на
земній кулі, а також слабкою підготовкою нашого війська, зумовлено те, що ці дивні істоти обрали нас за місце посадки” [222, с. 15].
У поезії другої половини 1970-х та у 80-х роках зменшилась доля соціально оголених віршів. До жорсткої мови антипоезії та навмисного антиестетизму, що руйнує міражі суспільства споживання,
й далі вдаються Х. Ґаларса в «Поемах без дозволу» (1986) та Е. Ґранда
в «Нотатках із приводу досить» (1987). Натомість Е. Рамірес Естрада, чия поезія в попередні роки теж відзначалася дошкуль-ністю та
антиліризмом, вже у 1976 р. видав збірку «Загублений осуарій», в
якій через відтворення індіанських форм мови та мис-лення
прагне збагнути національне коріння. Колишні “цанцікос” Р. Ар’яс
у «Сов’ятнику» (1983) та У. Вінуеса у збірці «Поете, тобі слово»
(1989), не полишаючи критичних оцінок суспільства, тя-жіють до
ліричного осмислення історії та філософських тем. Ф. Саман’єго в
«Іпостасях ріки» (1983) використовує символіку ріки Ґуаяс, аби
означити суть історії та географії Еквадору [див. 407, с. 841-849].
Оригінальний підхід до індіанської теми знаходить Хав’єр Понсе
(1948). Поема «Листівки» (1979) написана в ліро-епічному ключі;
у ній задушливому світові занепалої аристократичної родини, чию
історію зберігають старі листівки, й типовому інтер’єрові старовинного дому протиставлені провісники народження нового світу –
прапори, барабани та ріжки повсталих індіанців. Індіанське повстання стає темою й наступної поеми «За спиною інших мов» (1982),
написаної верлібром та насиченої неологізмами. Повстання виринає з минулого перед очима писаря, зайнятого розбиранням паперів поміщицького роду, і багатоголосся бунту примхливо поєднується з мовою документів та думками самого героя [ibidem, с. 841].
Філософськими роздумами про смерть сповнені збірки Ефраїна
Хари Ідрово (1926) «Плач за Педро Харою» (1978) та «In memoriam» (1980). Книжки просякнуті глибоко особистими інтонаціями,
адже їхня поява викликана смертями сина та друга. Поезію Е. Хари
Ідрово вирізняє чудове відчуття слова, смислова гра парономазіями.
Поет вагається між вірою та безвір’ям у всемогутність поетичного
слова [ibid., с. 851-863]. Р. Астудільйо-і-Астудільйо у збірці «Довга
ніч вовків» (1981) проголошує неможливість існування світу поза
людською свідомістю:
…в мені починається
світ: у мені
у мені
закінчується.
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Тому навіть вища сила не може існувати поза суб’єктивним “я”:
“отче наш, | що єси в Нічому, що єси Нічим, сине наш” [122, с. 76-77].
Н. Еступінян Бас публікує в 1986 р. у столичному журналі «Культура» дві поеми, які належать до найвищих осягнень еквадорської
поезії ХХ ст. У них він подає оригінальне потрактування сутності
перебування людства на Землі, того виклику, що його люди кинули собі як родові та Всесвітові. В поемі «Його Величність Страх»
(S. M. el Miedo) страх інтерпретується як щось таке, що супроводить
життя від самісінького його виникнення. Запитуючи у Страху про
його “місце походження” (алюзія на назву збірки Х. Каррери Андраде
«Місце походження»), поет каже, що Страх зародився ще з першими
формами життя в океані, вийшов на земну поверхню разом з рептиліями і став відтак невід’ємною частиною людського існування.
Він присутній у всіх досягненнях та пороках сучасної людини. Саме
Страх супроводжував Колумба, Болівара, Лінкольна, Санта Круса-іЕспехо. Але далі поет робить несподіваний хід, питаючи, а що було б
з людиною без Страху? Сам лише Страх стоїть на заваді самознищенню людства зброєю або досягненнями біології (клонування).
Людина дісталася вже й до Бога, тож може розібрати його на частини. І тільки Страх, стоячи з полум’яним мечем на порозі дозволеного, унеможливлює це. І ось тут текст, написаний верлібром,
набуває форми сонета, постає як оспівування-похвала Страхові:
“Потаємна Ясновельможносте, підземний Монарше, | ніби крапля
води, просякаєш у череп” [235, с. 326]. А далі текст узагалі переходить
у молитву «Отче наш», де на місці Господнього імені – “Отче Страх”.
Поема «Питальник» побудована у формі філософських запитань
(що на них немає відповіді) про загадки буття, про Створення людини, всесвіту, часу. Об’явлена на якусь мить віра в можливість існування якщо не Бога, то принаймні такого собі “світла потойбіч”
(перегук із Ґ. Ескудеро), що роз’яснило б усі загадки, перемінюється на питання, чи не
мовчання, морок та супокій
хором відповідатимуть,
із сипких повеней праху,
на питальник? [235, с. 337].

У цій поемі, так само написаній верлібром, знов присутня сонетна
вставка – звернення до Сонця, батька Землі. У тональності та деяких стилістичних зворотах сонета проглядає свідоме використання інкського гімну до Сонця. Вдаючись до двох класичних поетичних форм – сонета та гімну (а ще й до молитви в попередній поемі),
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автор мовби відчуває неповноту можливостей зовні аж так розкутої сучасної поезії.
Імовірно, філософські теми самі собою не вимагають класичної
форми вірша. Але помітно деяке її пожвавлення у 80-і рр. в творчості
як старших, так і молодих поетів. І варто звернути увагу на те, що
саме в це десятиліття (1983 р.) була посмертно опублікована остання,
написана у 1971 р., книжка Ґ. Ескудеро «Реквієм за світлом». Як неомодерністські, можна окреслити написані октавами та александрійськими сонетами вірші Е. Нобоа Арісаги з книжки «Житла осені»
(1985). Сонетну форму використано і в збірках Х. Сальгадо Еспіноси
«Не готова земля для кісток» (1982) та Е. Вітері Дуранда «Рух тіні»
(1986). Можливо, це, як і останні вірші Еступіняна Баса, знов-таки
свідчить про уломність формальної безтурботності сучасної поезії.
Поезія мовою кечуа в Еквадорі досліджуваного періоду набагато
бідніша, ніж у Перу та Болівії. Напевно, це пов’язано не лише з меншим відсотком кечуамовної людності та мозаїчною расово-географічною структурою цієї країни, а й зі слабшим розвитком філософії
національної самобутності та відсутністю автохтонної тематики
в період модернізму, коли закладалися підвалини осягання національного єства в літературі. Помітним явищем стали хіба що вірші
Аріруми Кóвія (1961, іспанське ім’я – Хасінто Конехо), друковані в
періодиці у 1980-х рр. А. Ковій поєднує фольклорні теми з проголошенням національної гідності індіанців. Характерно для кечуа
Еквадору, що ідея сув’язі сучасників із предками виражається через образи, пов’язані з ткацтвом:
Нитки
розірваних тканин
наших предків
я з’єднаю
аби всі ми
нашими руками
з превеликою обережністю
продовжили це ткання.

Любовна тема осягається через той-таки образ:
Моїми руками
шалі тонкі та прекрасні
із золотих ниток
зі срібних ниток
чудові шалі
зітчу для тебе [293, с. 249-250, 258-259].
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Поезія на кечуа розвивається також у малих індіанських народів Ор’єнте, які перейшли на цю мову; тут вирізняється оригінальна інтимна лірика поетки Амбросíї Ґарсéс:
Я – самиця червоного ґуакамайо здалека ‹…›.
У мене вже ростуть крила;
я от-от полечу.
І понесу в роті сім’я пальми муріті,
у небі поміж хмар
самотня полечу ‹…›
біля вод ріки Напо
відпочину
і сім’я, що в моєму роті, ‹…›
хутко зросте ‹…›
Тепер я п’ю з Напо, п’ю його води,
мене тішить зелень [248, с. 181, 378].

4.4. Підсумки

Фразою з вірша Аріруми Ковія “продовжити це ткання”, образність якої так закорінена в місцевих реаліях, можна окреслити загальну настроєвість еквадорської літератури тих двох десятиліть,
що передували 500-літньому ювілею відкриття Америки. Як і їх колеги в Перу та Болівії, еквадорські майстри слова прагнуть утвердити або віднайти свою національну сутність через осягання та переосмислення історичного минулого. На це спрямовано не лише
тематику творів, а й стилістичні та жанрові пошуки. Але процес
відновлення, а іноді й свідомого конструювання традиції в країні,
саму назву якої може заперечувати власна ж інтелігенція, – надзвичайно складний та болючий.
З одного боку, маємо тут рідкісний випадок заперечення назви
своєї країни, що є граничним виразом роздвоєності латиноамериканської свідомості. Пошук національної самобутності відбувається
болісніше, ніж у близьких за етнічним складом країнах. Але, з другого боку, заперечуючи “геодезичну” назву, еквадорці загострено
відчувають “центральне” розташування своєї батьківщини (зрештою, на земній кулі є лише десять держав, де пролягає екватор) –
“Середина Світу” в Н. Еступіняна Баса, метафоричне ототожнення
з прабатьківщиною людства в Х. Каррери Андраде тощо.
Ідея “центральності” посилюється повсякчасним використанням символіки дерева, яке, виражаючи сутність людини в одних
письменників, перебуваючи в центрі координат у других, з’єднуючи Верх і Низ у третіх, а в Х. Каррери сполучаючись і з поняттям
світла, доконечно має бути прочитане як Світове Древо. Тотальне
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вживання зеленого кольору переходить у маркування країни – “зелена країна”, “зелене село”, “смарагдова країна”. Назва великої річки Есмеральдас у перекладі означає “Смарагди”, і це єдина значна
американська ріка з такою назвою, зелені води Ґуаяса поєднують
зелений колір з ідеєю “ріки”, яка теж є стрижневим літературним
образом, а значить, витікає з “центру”, що ним є Еквадор (“у небі
струмувала Амазонка” в Каррери Андраде). Ґ. Ескудеро, до всього,
поєднує зелений колір та істину (verdades verdes). Таким чином латиноамериканська характерологічність зеленого кольору особливо посилюється, а цей колір є ж бо першим хроматичним кольором,
згаданим у Біблії (Буття, 1: 11-12).
Проходячи червоною ниткою через мало не всі твори, співвіднесення людини з глиною, яке має автохтонну й саме еквадорську основу (воно навіть потіснило загальну андійську символіку каменю),
поєднується з народно-християнським сприйняттям “пороху земного”, що з нього створено людину, як глини. Типово еквадорською
постає “глобалізація” глини – перетвореної на глек – до моделі Всесвіту, що йде ген від доіспанських поховань у глеках, хоча, напевно,
не меншу вагу має й філософська символіка глека, рясно згадуваного в Біблії. Загалом, «Симфонія» дає можливість пересвідчитися, що
частота вживання у Святому Письмі таких понять, як гончар, гончарство, глина, глек (жбан) увиразнює пряму сув’язь уявлень про
Творця й Твориво з працею гончаря. Кілька промовистих цитат із
Біблії можуть унаочнити глибинність паралелей (певно, що частіше
підсвідомих, ніж свідомих) між цим мотивом еквадорської літератури
та християнською символікою: “Згадай, благаю, що ти мене виробив,
неначе глину; і хочеш знову в порох мене повернути” (Іов, 10: 9);
“Ми глина, ти – наш гончар 102, і всі ми діло твоєї руки” (Іс. 64: 7); “Ось
те, що глина в руці ганчаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля” (Єр. 18:
6); “А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас” (2 Кор. 4: 7). Привнесена з конкістою біблійна символіка наклалася на питомо еквадорське етнокультурне сприйняття глини, і немовби внаслідок ефекту резонансу цей мотив піднісся у ХХ ст. до рівня націотворчої культуреми.
Х. Каррера Андраде робить вирішальний крок, поетично розташовуючи в Еквадорі місце створення людини, – з Еквадором пов’язується поняття “первісної мови” (назва розділу з поеми), папугаґуакамайо – символ Еквадору – “рослинним словником” стверджує
Біблія цитується в перекладі о. Івана Хоменка; у цьому вірші слово гончар подано, певно, через недогляд, з кореневою о, але в інших випадках маємо ганчар.

102
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свій “союз із людьми” (див. с. 234). І в такий спосіб у національному
сприйнятті батьківщини постає міфологема “раю”.
Проте лише в Х. Каррери, що мало прожив у країні, між поняттями “Еквадор” і “рай” може бути поставлено знак приблизної рівності; гармонійне відчуття батьківщини притаманне також А. Баррері Вальверде. Тим часом в інших письменників багато складників архетипу раю постають із від’ємним знаком або ж піддаються
знищенню – Дерево Смерті у Х. де ла Куадри, смерть “стрижневих”
дерев у Д. Агілери Мальти та Н. Еступіняна Баса, статуетка первопари символом гріха та смерті в П. Х. Вери, гріховний або насильницький інцест у багатьох письменників абощо. Тому слід говорити
про Еквадор як про втрачений рай або точніше – адже еквадорців
із цієї землі не вигнано – як про рай осквернений і тому покинутий
Богом-Віракочею. “Оскверненість” обтяжується ще й Золотим кумиром, – саме з території Еквадору було здійснено першу експедицію у пошуках Ельдорадо 103.
Оскільки рай осквернено, він не може й називатися “раєм”, наслідком чого є заперечення “осередньої” назви країни. І таким чином перекреслюється реальна сутність, стверджується повернення
до сутності передвічної, відбувається оберт колеса та інцест (у Ґ. А. Хакоме, зокрема, через повернення до джерел національної літературної традиції) як символ спроби нового започаткування. Спроба
ця неможлива, але й тривання в сучасному стані – незносне…
Свідоме моделювання літературної традиції шляхом залучення
класичного твору як інтертекстуального джерела у романі «Чому
відлетіли чаплі» спонукає відстежити місце константи інцесту в літературному розвитку країни у ХХ ст. Сюжетотвірну роль він відіграє в романах «Угору рікою» (1931) А. Парехи Д’єскансеко, «Родина Санґуріма» (1934) Х. де ла Куадри, в історичному романі С. Дáвіли Васкеса «Марія Хоакіна в житті та смерті» (1976), у романі
Е. Кáрденаса «Пил і попіл» (1979), в оповіданні І. Егуéса «Рід Мартінесів» (1981). Інцестуальні епізоди є в «Хрестах на воді» (1946)
Х. Ґальєгоса Лари, в експериментальному романі Х. Андраде Хеймана «Ящірка в руці» (1965), у романі Н. Еступіняна Баса «Під хмарним небом» (1981).
Основні віхи розгортання цього мотиву: «Куманда» – “нездійснений” інцест; «Родина Санґуріма» – інцест-гріх і навіть інцестґвалтування; і нарешті – інцест у романі Ґ. Хакоме, в якому є оче103

Франсіско де Орельяна, який, вирушивши на пошуки Ельдорадо, відкрив Амазонку, був також засновником міста Ґуаякіль.
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видним міфологічний вимір. Слід пам’ятати, що інцест не є гріхом
у “міфологічному часі”, де він поєднаний з первотворенням або
заснуванням народу чи династії. Ґ. Хакоме – представник метиської культури, тому фінал роману набуває як трагічних обертонів,
закорінених у європейській свідомості, так і значення прориву до
притлумленої від чотирьохсот років національної сутності, значення символічного акту самоосягнення, сотворення нового витка часу.
Автор не може дати відповіді на інтелектуально-міфологічну головоломку, яку сам же й витворив. Без відповіді залишається питання “Де?” – чаплі відлітають на захід без вороття, однак услід за сонцем (згадаймо в цім зв’язку кінцівку повісті «Малько» болівійця
Ґ. Суареса). Таким чином, структура зостається відкритою, на противагу «Ста рокам самотності», де заключний інцестуальний акт
перетворюється на катастрофу.
Віхи зображення інцесту в еквадорській літературі немовби збігаються з еволюцією людства: нездійснений “ідеальний” інцест
«Куманди» = нетабуйований інцест людської первопари, інцестґвалтування в «Родині Санґуріма» = епоха дикунства, інцест “жонатеньких ще в утробі” героїв Хакоме = творення цивілізації (народу); і тут маймо на увазі, що в державі Інків інцест був дозволений
лише верховній парі, а збочення каралися на горло. Така “наполеглива” актуалізація архетипу повинна була постати в несформованому культурному просторі Еквадору. Парадоксальним робом цю
картину доповнюють парономазії у видатних поетів – Ґ. Ескудеро
та Х. Е. Адовма, адже Ґ. Хакоме у розвідці про поезію Ескудеро, яке
з’явилося за три роки до виходу у світ роману «Чому відлетіли
чаплі», наводить вислів О. Паса про парономазії як “інцестуальні
поєднання слів у лоні тої самої родини” [288, с. 111].
Етнокультурна неоднорідність еквадорського духового простору сприяла й надзвичайній активізації здвоєних образів у літературі країни. Кентавра, що міг символізувати вельми різні поняття:
гібридність, мудрість, розгнузданість, – міфологія індіанців не знала.
З приходом іспанців індіанці зустрічаються з “фантастичною” істотою – вершником, який виявиться носієм зла. Згодом з європейської культури був запозичений і власне грецький образ кентавра,
що бував як позитивним, так і негативним. Двоїста за своєю природою латиноамериканська культура прочитує в цьому символі сама
себе, але й таке сприйняття є двоїстим і може означати як оригінальність, так і неавтентичність – залежно від потрактування метиса.
Утвердження в латиноамериканському мисленні образу кентавра
спонукає до створення інших здвоєних образів. Імовірно, їх часта
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повторюваність в еквадорському письменстві пов’язана і з тим, що
саме на території Еквадору відбулося вторгнення Пісарро в імперію
Інків, тож її підданці першими спіткалися з кінним конкістадором.
В еквадорській літературі нам траплялися сіамські близнюки
у П. Паласйо; у Ф. Чавеса Рауль порівняний з кентавром; відома доля реального Х. Ґальєгоса Лари; у Д. Агілери Мальти дон Ґойо нерозривний зі своїм каное, а в одному з оповідань Д. Агілери зі збірки «Ті, хто йде назавжди»” черідку каное на ріці названо “вервечкою кентаврів” [164, с. 442]; у С. Давіли Андраде в «Дикому соборі»:
“Живемо ‹…› серед кентаврів скам’янілої лави” [203, c. 32]. У А. Ортіса майор Ластре, негр, осідлав білого коня, вбачаючи в цьому символ перемоги над білими; в «Уасіпунґо» Х. Ікаси індіанці переносять хазяїв на запліччі через багно, у «Чоло» двоє братів – індіанець та
метис – шукають третього брата, білого інтелектуала, а в «Лихих
пригодах Ромеро-і-Флореса» “панічний страх” матері та “театральний відчай” батька – це “два вершники з нагаєм і острогами, що
осідлали його [Луїса] душу” [29, с. 193-194]; хлоп’ячі ігри в “кінний
бій” присутні в оповіданнях Ґ. А. Хакоме, а близнюки Міла й Андрес
у його романі так само є образом здвоєним; нарешті кентавричні
символи у романі Адовма аж до кровного – через переливання –
поєднання оповідача з “кентавром”-протагоністом. З трьох андійських країн Еквадор має найбільшу расово-культурну неоднорідність, яка в літературі набуває наочного вираження у непоодиноких
здвоєних образах і до його культури особливою мірою достосовний термін різноєдність.
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ВИСНОВКИ
Шлях, пройдений літературами Андійського регіону за сім десятиліть, засвідчив колосальну спроможність національного духа до
розвитку та вияву культурно-естетичного потенціалу в найнесприятливіших політичних та економічних умовах. Розвиток цей
ускладнювався також і різноєднісною етнокультурною природою
цих націй. Доводилося не лише зважати на літературний поступ
північноатлантичної цивілізації, до якого значна частина письменницької еліти свідомо прагнула “підтягтися”, але водночас розв’язувати й проблему своєї національно-культурної сутності. Доводилося не тільки засвоювати новітні літературні прийоми та ідеї, а й
опановувати власний етнокультурний простір.
Звісно, інтелектуальне й духовне освоєння нових територій тими, хто був причетний до художнього слова, розпочалося з перших
же днів конкісти, але до XX століття навряд чи можна було говорити, що на цих землях існував єдиний культурний простір. Цьому
перешкоджали і географія, і економічні відносини (латифундизм
мало чим відрізнявся від рабства, а після здобуття незалежності
від Іспанії становище корінного населення погіршилося), і мовні та
расові бар’єри. Допіру в середині XX ст. створилася певна інфраструктура, і різномовні, різнозвичаєві групи однієї країни почали
по-справжньому контактувати; відтоді й можна говорити про
спільний культурний простір в андійських країнах.
Власне кажучи, це є загальною латиноамериканською проблемою,
але в Перу, Болівії та Еквадорі національне самопізнання ускладнювалося ще й мовним бар’єром, яким залишалася відгородженою
більшість або приблизно половина населення. Подібна перепона
для опанування власного етнокультурного простору існувала хіба
що в Ґватемалі, де індіанська людність становить близько 70% населення. У Мексиці проблема роздвоєння національної свідомості є не
менш актуальною, але принаймні не такою гострою мовно, оскільки
різномовні корінні етноси (що всі вони не надто великі числом)
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складають лише 15%, отже, іспаномовний моноліт є певною мірою
самодостатнім (хоч і не однорідним етнічно та звичаєво), а іспанська мова є посередником у спілкуванні не іспаномовних груп, що
посилює її роль як єдиного засобу пізнання загальнонаціонального
буття. В інших країнах Латинської Америки через невеликий відсоток
корінного населення мовний чинник не загострює проблеми роздвоєності національної свідомості (випадок Парагваю, де практично
весь народ – двомовний, є винятком і вимагає окремого підходу).
Тому “соціолінгвістичний акцент” став специфічною рисою літератур Андійського регіону. Він полягає не тільки в широкому використанні кечуанізмів та аймаризмів, наявності глосаріїв у творах,
що не є чимось незвичним, а в постійному наголошенні на мові
спілкування персонажів, на психологічних колізіях, породжуваних
двомовністю, що подекуди (наприклад, у Х. М. Аргедаса або Ґ. А. Хакоме) стає важливим сюжетним елементом, у використанні двомовного – а останнім часом і взагалі без перекладу – написання окремих фраз чи груп речень. Письменники та їхні персонажі (навіть
не закорінені в автохтонній культурі) сприймають індіанські мови
як символ та засіб зв’язку з рідною землею, як явище телуричне, ці
мови є для них органічною часткою геології та ландшафту.
Андійський письменник свідомо чи підсвідомо відчуває недостатність іспаномовної картини світу (з чим зіткнулися ще перші хроністи Америки) і фактично прагне до витворення “двомовної картини світу”. Така картина за самою своєю природою не може бути
органічною, але – парадоксально – виявляється необхідною, принаймні для літератури. Певно, що й частота “лінгвістичних” образів (про яку б мову не йшлося), зокрема в поезії С. Вальєхо, пов’язана з мовною ситуацією в цих країнах.
“Соціолінгвістичний акцент” у літературі ставав тим потужніший, чим далі філософський та літературний аналіз національного
єства просувався шляхом визнання вартості та незнищенності автохтонної складової цього єства. Але чим більше ця вартість наголошувалася, тим глибше відчував свою роздвоєність – усвідомивши її! – пересічний громадянин. Іспаномовний метис, визнаючи
своє індіанське коріння, як правило, не міг або й не хотів наблизитися до сучасного індіанця, а сучасний індіанець дуже часто прагнув
позбутися свого “індіанства”, перейшовши у престижніший розряд
“чоло”. Цій темі присвячена майже вся творчість Х. Ікаси, у тій або
іншій мірі її заторкує мало не кожен письменник. Утверджуючись
із плином часу в суспільній свідомості, двоїстість національного
буття стає не тільки предметом художнього зображення, але й
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переходить на абстрактніший щабель образно-мисленнєвих констант, як-от несталість дому в перуанській літературі, абортивність
і безпліддя в болівійській, “кентавричні” образи в еквадорській.
Мистецтво не зобов’язане давати відповіді, воно повинно ставити питання. Нерозв’язана (чи нерозв’язна?) проблема національної
самосвідомості часто вдало втілюється на образному та сюжетному
рівнях, що додає творам драматизму. Але в тих нечастих випадках,
коли письменник усе-таки має достатньо окреслене бачення виходу,
відповідь дається фактично одна, у двох дуже близьких варіантах.
Один із них – це яскраве виражене у болівійській літературі позитивне потрактування метиса через його близькість до індіанської культури, збереження індіанської мови, коли з індіанцем його різнить тільки більша активність, освіченість, і ці свої риси він
прагне використати для блага індіанської більшості.
Другий – життєвий вибір Х. М. Аргедаса, долі багатьох його героїв
та персонажів деяких інших письменників, творення літератури на
кечуа представниками креоло-метиської інтелігенції. Це явище названо на цих стрінках “інверсією транскультурації” й визначено як
перехід представників “престижнішої” або панівної культури на
позиції культури “малої” (або притлумленої) та – що стосується художньої інтелігенції – творення в орбіті її духово-естетичного або
мовного впливу.
Та навряд чи можна заперечити те, що індіанський первень дедалі більше стає центром координат у художньо-світоглядних побудовах літератури XX ст. (утім, це драматично поєднується із загрозою подальшої втрати своїх позицій навіть великими індіанськими мовами). Індіанський світ, райони проживання індіанців
(С’єрра) уособлюють сталість, автентичність існування, і це стає
нормою не лише для індіхеністських творів. Константи індіанського мислення, глибоко увійшовши в авторську свідомість, визначають часом саму архітектоніку навіть тих творів, які не заторкують
індіанської теми. Це, наприклад, камінь, як символ надійності людського існування в А. Баррери Вальверде, або собака – метафізичний супровідник у А. Брайса Еченіке, письменника, який взагалі
уникає опису гірського середовища й життя нижчих прошарків
суспільства. Ключовими стають індіанські міфи, як-от міф про Віракочу в романі Н. Еступіняна Баса, де події розгортаються в негритянському регіоні Еквадору, тощо.
Із цифрою 4 як надзвичайно яскравою смисловою константою
та опорою образності, особливо в літературі Болівії, відбуваються
речі воістину приголомшливі вже поза літературним контекстом.
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Із 1980-х рр. болівійські науковці з різних галузей намагаються
тлумачити через четверний принцип розмаїті явища світу, і то поза реаліями власне андійської культури: у хімії, анатомії, граматиці, мистецтвознавстві, філософії. Початок поклав, очевидно, Раміро
Кондарко Моралес, опублікувавши у 1984 р. дослідження «Чотириподільність молекули» (La tetradivisonalidad de la molécula), а 1987 р.
Хорхе Моліна Ріверо запропонував термін тетраметрологіка, скоротивши його згодом до тетралектика (tetrametrológica, tetraléctica);
підпираючись європейським авторитетом, болівійці згадували філософію Ніколая Гартмана, котрий, як відомо, розглядав світ як ієрархію чотирьох пластів – буття неорганічного, органічного, психічного й духовного та поділяв виведені ним категоріальні закони на
групи, що складалися кожна з чотирьох законів [див. 186; про філософію Н. Гартмана існує численна література 104]; 1993 року в університеті Ла Паса його майбутній викладач Мігель Саласар захистив диплом «Тетралектичне бачення історії мистецтва», загальним
епіграфом до якого та епіграфами до його чотирьох глав були фрази
з «Феліпе Дельгадо» Х. Саенса, а сам роман був поданий у списку літератури [442]. У 1995 р. п’ятеро угорських науковців – Р. Гарґітаї,
О. Фаркаш, Л. Рополі, Ґ. Верес та Д. Ванко, що представляли Інститут хімії та кафедру історії і філософії науки Будапештського університету ім. Л. Етвеша, презентували в Брюсселі на міждисплінарній конференції «Айнштайн зустрічається з Маґріттом» доповідь
(опубліковану через два роки), яка називалася «Тетралектика: метод постмодерної логіки». На думку авторів, цей метод давав можливості розв’язань складних теоретичних питань у природничих
науках, оскільки “тетралектика – це логіка у трьох вимірах” [268,
с. 296], чотири арістотелеві елементи реінтерпретувалися в чотири метатеорії: речовина, часопростір, дія та зміна й були представлені у формі тетраедра (піраміда!), ідеального тіла – ця фігура присутня у графічних поясненнях до статті. Принцип тетралектики,
зазначають автори наприкінці, є застосовним і в гуманітарних науках – релігієзнавстві, соціології, психології та мовознавстві. У статті згадані Арістотель, Геґель, Курт Ґедель, але жодного прізвища
болівійських попередників; може бути, що до витворення терміна
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Можливо, поява четвірки у М. Гайдеґера (молодшого від Гартмана на сім років)
у лекції «Мова», прочитаній 1950 р., у рік смерті Н. Гартмана, пов’язана з поглядами
останнього. У «Мові» Гайдеґер каже, зокрема: “Цю чотириєдність неба й землі,
вмирущих і божественних, що перебуває у збиранні речей, ми називаємо світом”
[10, с. 30]. Пам’ятаймо лишень, що збірка «Арума» Ґ. Віскарри Фабре з’явилась 1926 р.
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тетралектика угорці дійшли конгеніально – тим цікавіше й промовистіше. Натомість болівійці про статтю угорських учених знали, свою першість зазначали, але обрáз не висловлювали [186, с. 8].
А от для перуанців ця цифра більшою мірою є символом націотворчим і соціальним, хоча вперше вона яскраво означилась у вже
згаданому, цілком особистому вірші С. Вальєхо «Чорний камінь на
білому камені» (матрично сполучаючись, отже, з каменем): ота загадана собі смерть у Парижі має статися в четвер, а слово четвер
ужито саме чотири рази. Та невитравна пам’ять про імперію інків –
державу “чотирьох сторін світу”, дає поштовх до згуртування нації,
що допіру осягає свою єдність та самобутність, тому й четвірка набуває соціокультурного звучання. У липні 2000 р. в Лімі відбувся
стотисячний «Марш чотирьох суйо 105», після якого обраний на третій
строк президент-диктатор А. Фухіморі, що проти нього в 1990 р.
боровся на виборах М. Варгас Льйоса, зміг пробути на своєму посту
допіру чотири (!) місяці. Назва маршу прямо вказує на назву держави інків і за словами одного з учасників: “Вони прибули з чотирьох кінців країни й з’єдналися з лімцями, а лімці з’єдналися з ними, й усі казали нарешті “мій брате”. Нарешті селянин звертався до
містянина "мій брате", і чоло-напівіндіанець до білого теж – "мій
брате"” [486]. 2010 р. в нобелівській промові М. Варгас Льйоса
означив перуанців як “суму традицій, рас, вірувань і культур, що
походять із чотирьох сторін світу”, маючи на увазі, безумовно, світовий контекст, але тлумачачи у такій притаманній йому “глобалістській” манері назву роману «Вся кров» Х. М. Аргедаса, зануреного й безмежно закоханого в андійську культуру [507].
Індіанський первень як центр художньо-світоглядних координат проявляється і в мовній індіанізації текстів, надто коли вона
має місце в книжках, що знов-таки не торкаються індіанської теми,
як-от у романі Йоланди Бедрегаль, і в шкодуванні письменників за
незнанням автохтонних мов (М. Скорса) та намаганні вивчити їх та
ввести у текст (Ґ. У. Мата), і в прагненні зробити з індіанських висловлювань та світоглядних термінів символи-ключі до зрозуміння сутності національного буття (Х. М. Аргедас, Х. Урсагасті, Х. Ікаса,
Ґ. А. Хакоме). Цю роль виконують не тільки слова з мов багатомільйонних народів кечуа та аймара, а навіть поняття, запозичені в малочисельних племен сельви, що подибуємо в С. Кальво або в групи
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У залежності від діалекту кечуа, це слово може вимовлятися як через прикінцеву -о, так і -у.
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“цанцікос”. Усе це певною мірою компенсує слабку розвиненість
літератур корінними мовами.
Після періоду деякого спаду індіхеністської тематики та послаблення фольклорного первня в літературі регіону в середині XX ст.,
їх піднесення знов намічається з 70-х рр. У цей же час у творах, що
аналізують сучасність, посилюється елемент історизму, письменники прагнуть до історичного обґрунтування сучасних подій
(Х. Е. Адовм робить карколомний “стрибок” аж у плейстоцен), а історична доля країн стає одною з провідних тем поезії. Природно,
що історичний ракурс неодмінно висвітлює драматичні стосунки
двох або й трьох національних складових – європейської (креольської), метиської та індіанської з обов’язковим наголосом на базисності автохтонного компонента (винятком є хіба що роман Н. Табоади Терана «Манчай Пуйту», дія якого розгортається у XVIII ст. і в якому акцентовані від’ємні, на думку автора, риси індіанської складової).
Безумовно, за цим стоїть ширший світовий і латиноамериканський
контекст: загальна атмосфера 1960-х рр., піднесення національних
почуттів неєвропейських народів після поразки США у В’єтнамі,
Кубинська революція, латиноамериканська ґерілья 60-х рр., яка
в Андійських країнах часто мала “індіанське обличчя”, велич трагічної помилки Че Ґевари, гучний резонанс акцій індіанців США на
острові Алькатрас (1969) та у Вундед-Ні (1973)... Але важко втриматися від спокуси й не додати сюди ще один чинник – дедалі
відчутнішу близькість 500-річного ювілею відкриття Америки, до
якого чимало латиноамериканських інтелектуалів, усі індіанські
культурні та політичні організації та багато хто з урядовців мали
ставлення аж ніяк не святкове. Звісно, припущення щодо впливу
близького тоді ювілею на вказані тематично-світоглядні зрушення
в літературі вимагає ґрунтовнішого дослідження.
Зростання ваги індіанського культурного компонента в літературі знаходить цікавий відповідник у посиленні ролі жіночих образів.
Зовні несхожі, ці дві тенденції мають глибинний, матричний зв’язок.
Зіткнення європейської та американської цивілізацій, конкіста та
постання сучасних латиноамериканських народів ще й досі сприймаються на символічному рівні в категоріях відносин завойовника-насильника та зґвалтованої жінки. У самій вихідній точці генези
латиноамериканського метиса стоять чоловік – іспанський (портуґальський) конкістадор – та жінка – індіанська наложниця, – й аж
ніяк не навпаки. Звідси й традиційні латиноамериканські психологічно-світоглядні комплекси насильства (violencia) та “мачізму”. Тому
поява сильних характерів індіанських жінок (наприклад, у Х. Лари),
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жінка в ролі шукача індіанського коріння (у Алісії Янес Косіо) та й
взагалі значна кількість творів із провідними жіночими характерами
(Е. Конґрайнс, А. Пареха Д’єскансеко та інші) ідуть у парі з посиленням впливу автохтонного чинника і, не скасовуючи асоціаціювання
європейського компоненту з чоловіком та американського – з жінкою, змінюють природу стосунків цих двох первнів. А це є також
помітний крок до нейтралізації негативної дії “мачізму” та “комплексу Малінче”.
З іншого боку, дуже важливими є сюжетні лінії добровільного
приходу білої жінки в обійми індіанського чоловіка (у Х. Лари,
Ґ. А. Хакоме). Ці мотиви, не заперечуючи метисної природи латиноамериканських націй, становлять певну інверсію метисації й містять елемент морального й культурологічного реваншу (на відміну від епізодів помсти – зґвалтування білої індіанцем в індіхенізмі
натуралістично-реалістичного ґатунку, властивого першій третині
століття). Показово, що подібні мотиви притаманні й сучасній літературі північноамериканських індіанців, наприклад романові Н. Скотта Момадея «Дім із ранкового світла». Цей ненасильницький реванш
ніби відповідає лейтмотивному словосполученню, що символізує
дух індіанського опору в творах Х. М. Аргедаса – “без шаленства”
(sin rabia) і, можливо, становить противагу комплексові “вйоленсії”,
нейтралізує цю “родову травму” латиноамериканського суспільства.
Самобутня риса латиноамериканської літератури – посилена
увага до ландшафту, простору – в андійських літературах звучить
особливо акцентовано, утворюючи органічну сув’язь з індіанським
первнем. У творчості та світогляді численних філософів і письменників (В. Р. Ая де ла Торре, Х. М. Аргедас, Ф. Тамайо, Ф. Д’єс де Медіна)
геос зумовлює навіть природу корінних мов або модифікує іспанську, тому можна говорити не лише про “архетипний зір” О. Пронкевича, а й про своєрідний гео-логос літератури андійських країн 106.
Простір, географія стають у філософів регіону неодмінним складником їхнього тлумачення національної своєрідності своїх країн,
ба навіть обох Америк – у перуанців В. Р. Аї де ла Торре, Х. К. Мар’я-
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У 2002 р. автор опублікував статтю, де вжив це слово (Orzhitskiy I. El geo-logos de los
países andinos: geografía en la literatura//Cuadernos Americanos. – 2002. – № 91. – Р. 99104). Тоді він ще не був знайомий з підходом француза Б. Вестфаля, названим геокритика у книзі «Геокритика. Інструкція», що вийшла за два роки перед тим [528];
щоправда ні сам Б. Вестфаль, ні автори розділів упорядкованої ним монографії
не використовували матеріалу латиноамериканських літератур. Російський філософ В. Подороґа у монографії «Метафізика ландшафта» (1993) ужив один раз
словосполучення “гео-логия мысли”, тлумачачи філософію М. Гайдеґера [52, с. 266].
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тегі, Л. Валькарселя, у болівійських “містиків землі”. А екваторіальне розташування Еквадору парадоксально спричиняється до заперечення правильності назви своєї країни, додаючи зайвої ваги
тягареві національної роздвоєності, але водночас сприяючи утвердженню в художньому мисленні міфологеми “раю”.
Поряд із цим, географічна специфіка кожної з країн істотно
впливає на образно-асоціативний ряд, філософське навантаження
творів і навіть на перебіг літературного процесу. Так, наприклад,
за основу художніх асоціацій у перуанській та болівійській літературах частіше править камінь, а в еквадорській – дерево, хоч і асоціативний потенціал каменю не зникає; перуанській та еквадорській літературам притаманний образ ріки, на який рідше натрапляємо в літературі болівійській, бо в цій країні ріки не відіграють
ролі сполучників між різними частинами країни, натомість там потужно звучить міфологема печери, підземелля. Існування в Перу
двох чітко окреслених етнокультурних та господарських зон – гір
та узбережжя – зумовило періодичні коливання ідейно-тематичних письменницьких зацікавлень. Відсутність яскраво відмінних
етногеографічних регіонів у Болівії 107 помітно послаблює в її літературі звучання латиноамериканської духовної опозиції “варварство – цивілізація”, яка в Перу та Еквадорі має не тільки ментальне,
але й географічне підґрунтя. Так само мові болівійської літератури
меншою мірою притаманні жаргонізми та порушення синтаксичних норм, тоді як у літературі Еквадору, наймозаїчнішої країни регіону, раніше від інших (у збірці «Ті, хто йде назавжди», 1930)
з’явилася стихія мови низів, буквально “мовне фотографування”.
Поєднання деяких географічних та історичних реалій, пропущених
крізь призму літературного мислення, виявляє цікаві національні
часопросторові орієнтири: в Перу С. Кальво, підхопивши думку
Л. Валькарселя, художньо втілює ідею відновлення культурнопросторової орієнтації країни (стрижнем якої є кечуанська С’єрра)
на Сельву, як це було до конкісти, всупереч теперішній оберненості
до узбережжя; в еквадорській літературі лейтмотивом проходить
ідея зречення “екваторіальної” назви країни й повернення їй ще
доінкського імені “Кіто”; у болівійській літературі образ моря,
втраченого внаслідок воєнних дій, стає наскрізним та уособлює національну мрію.
Як і в усій латиноамериканській літературі, значна кількість мотивів і міфологем андійського художнього мислення була запозичена
107

Проблема “ідентичності камба” (identidad camba) мешканців департаменту Санта Крус, яка є, либонь, штучним породженням фінансових інтересів верхівки
нафтоносного регіону і привернула до себе ширшу увагу допіру на межі тисячоліть, виходить за часові рамці монографії.
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з Європи 108. Своєрідність і рівень зрілості літератури визначаються не лише чіткою окресленістю її специфічних рис, а й спроможністю оригінально втілювати запозичені мотиви та загальнолюдські
універсалії. Під цим оглядом, якісним стрибком для літератур Латинської Америки став іспано-американський модернізм, хоч він і
був значною мірою явищем неорганічним. Допіру в XX ст. з усією
виразністю проявилися питомі риси латиноамериканських літератур, а асиміляція інокультурних елементів досягла того рівня, коли вони стали органічними константами. Як зазначав О. Потебня
у статті «Мова та народність»: “Взаємний вплив народів є ‹…› лише
взаємне збудження”, а “стороннє збудження, яке є меншим від того, що утворюється зсередини, – одна з головних умов, котрі сприяють розвиткові народу” [54, с. 161, 173]. Деякі з універсальних або
успадкованих Латинською Америкою від Європи міфологем і мотивів проявилися в літературах Андійського регіону з особливою яскравістю та стали її характерними ознаками.
Зокрема, біблійні образи глини й глека та античний образ кентавра, наклавшися в Еквадорі на доколумбові реалії (два перші) та
на уявлення, що виникли після конкісти (третій), слід уважати
ключами до витлумачення націотворчих процесів. У Перу близькою до традиційної виявилася актуалізація універсальної опозиції
“верх – низ”. І хоча, як слушно зауважує А.Ф. Кофман, у латиноамериканській літературі частіше відбувається вартісна інверсія європейського розуміння цих понять [35, с. 59-62], проте в Перу ця дихотомія, будучи тотожною кечуанському уявленню про позитивність “hanan” (верх) і негативність “urin” (низ) та маючи географічне
підґрунтя набуває обертонів “істинності” (індіанська С’єрра) – “неістинності” (квазієвропеїзована Коста) національного буття. Натомість для Болівії зазначена російським літературознавцем інверсія
і справді є актуальною. Універсальний мотив інцесту по-різному
зазвучав у Болівії та Еквадорі. У Болівії він є однозначним символом уломності національного існування. Тим часом в Еквадорі, збе108

Утім, у відшуканні можливих європейських коренів деяких латиноамериканських
мотивів слід бути обережним й не потрапити під чар доробку іспано-американських
модерністів. М. Лінгард критично зазначав, що навіть найбільший мексиканський
прозаїк Карлос Фуентес, тлумачачи «Педро Парамо» – повість свого славетного
земляка Хуана Рульфо, використовує античний взірець – пошук Телемаком свого
батька у царстві мертвих – замість звернутися до таких же мотивів у міфах про
Кецалькоатля [305, с. 274-279]; недарма ж іще Хосе Марті (модерніст!) наголошував на важливості доколумбових культур: “Віддаймо перевагу нашій Греції
перед Грецією, що нашою не є” [326, с. 18].
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рігаючи певний час від’ємну характеристику, тема інцесту набуває
трагічно-діалектичного звучання у творі Ґ. А. Хакоме, підсиливши
свій позитивний, націотворчий бік існуванням інкського міфу та
династичною практикою в інків.
Звичайно, національні літератури існують не для розважання
інших, а для розв’язання внутрішніх духових проблем своїх народів.
Тому під онтологічним оглядом важить не їхня популярність за
кордоном, а вміння промовляти до нації. Проте перед письменниками з більшості латиноамериканських країн це завдання ускладнюється, з одного боку, патріотичним прагненням зацікавити Європу своєю культурою, а з другого – потребою дбати про можливість виходу на зовнішній ринок через низький освітній рівень та
вузьку читацьку авдиторію вдома. І вже стало аксіомою, що в другій половині ХХ ст. латиноамериканцям вдалося “наздогнати” шанованих європейських метрів, ба навіть почати диктувати моду,
що було засвідчено, зокрема, Нобелівськими преміями та “бумом”
латиноамериканського роману. Тому навіть при етнокультурному
ракурсі, обраному для цього дослідження, належало співвідносити
художній розвиток андійських літератур із загальнолатиноамериканським та світовим літературним рівнем чи досвідом.
У цьому контексті можна зазначити, що з трьох андійських країн лише Перу йшла протягом ХХ ст. більш-менш у ногу з розвитком
літературних течій у передових латиноамериканських країнах. Але
“відставання”, малий рівень вплинутості могли, за рахунок накопичення власних потенцій, породити й випередження, як це є у випадку ранньої появи магіко-реалістичних тенденцій в еквадорській літературі або сюрреалістичних прийомів та відчуття екзистенційної загубленості у творчості С. Вальєхо. Література Болівії
може пишатися чи не першим у практиці європомовних літератур
випадком надання символіко-магічного виміру індустріальній
(шахтарській у цьому разі) темі.
Перу, Болівія та Еквадор є країнами, для яких і досі актуальна
проблема національної сутності, над нею ламають списи філософи,
культурологи, етнологи, вона є наскрізною темою літератури. Проте
саме література й засвідчила цілком сталі риси художнього світогляду. Очевидно, в цьому регіоні вже сформувалася, у термінології
В. Зємскова, “цивілізаційна картина світу” [21, с. 100], що передує
утворенню суспільства, свідомого однорідності своїх світоглядних
засад. Сформована художня матриця діє настільки потужно, що
проникає в художню свідомість навіть літераторів емігрантського
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походження, як-от П. Шімосе в Болівії, Х. Е. Адовм та Д. Віга в Еквадорі,
котрі стають виразниками національного способу буття та дають
нові імпульси національним художньо-філософським шуканням.
Але перешкодою у створенні єдиної людської спільноти на територіях цих країн може стати саме той чинник, який, власне, і є
ядром своєрідності, – індіанський. Автохтонний первень засвідчив
свою здатність до модернізації (принаймні в Перу) ще в добу авангардизму, коли частина авангардистів були вихідцями з індіанських
районів або й етнічними індіанцями. Література мовою кечуа в Перу з 60-х рр., як було зазначено, почала оперувати світоглядними
категоріями сучасності. Якщо в подальшому скорочення кількості
автохтономовців не перейде критичної межі й буде лише відносним,
а література на корінних мовах розвиватиметься й матиме ширший
доступ до носіїв цих мов, то в межах андійського варіанта латиноамериканської цивілізації буде існувати генетично й культурно з цією
цивілізацією споріднений, але психологічно й лінгвістично відмінний ареал. Такі ареали, ймовірно, існуватимуть і в інших регіонах
Латинської Америки, де є значна кількість корінного населення.
Тому історію андійських літератур у ХХ ст. варто розглядати як
прояв культурної диглосії, за М. Лінгардом; навряд чи така ситуація
скоро зміниться, хоча тенденція “опрестижнення” елементів індіанської культури та корінних мов очевидна, прикладом чого вже
за рамцями проаналізованої епохи була, зокрема, неабияка популярність у Перу середини 90-х і на поч. ХХІ ст. хард-рокового гурту
«Учпа» (Uchpa, кеч. “попіл”), що співав дуже якісну музику винятково
мовою кечуа, хоча лише один учасник ансамблю є расовим індіанцем.
Літературознавчі дослідження, безумовно, надають неабияк
важливий матеріал для аналізу проблеми національної самобутності
та самосвідомості в латиноамериканських країнах. Фактаж цієї праці
дозволяє висловити припущення, що наявні різні підходи до інтерпретації національного (чи й континентального) єства в Латинській
Америці можуть бути зведені до двох моделей: транскультураційної,
що в той або інший спосіб прагне унаочнити “культурний синтез”
та різноєднісної, схильної до підкреслення неоднорідності, але заразом і тривкості, нерозпадності національного культурного простору. Поза всяким сумнівом, транскультураційна модель ефективна
для країн, де існує високий ступінь національно-культурної інтеграції, як-от Куба, Коста Ріка, Бразилія, Уругвай, тобто серед “нових”
та “переселених” народів, за термінологією Д. Рібейру, хоч і в цих
випадках не слід випускати з поля зору елементи гетерогенності,
наприклад наявність квазіетнічної чи регіональної самосвідомості
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у бразильських кабокло, гаушу, або самосвідомості етнічної у малих індіанських народів, що має вираз у культурі багатьох країн.
Натомість для “народів-свідчень” придатнішою здається модель
різноєднісна, адже вона включає в себе й “транскультуровану” групу населення: тобто, в Еквадорі, наприклад, можна говорити про
“зінтегрований” сектор культури (творчість Х. Ікаси, Х. Каррери
Андраде), сектор індіанський (проблематика якого відбита, наприклад, у творчості індіхеністів та в поезії мовою кечуа), негритянський (творчість А. Ортіса), монтувйо (Х. де ла Куадра). Проте свобода художньої творчості передбачає можливість письменника
вільно рухатися в культурному просторі країни й не обмежуватися
одною тематикою, що було показано і що підсилює доречність поняття різноєдності. Для андійських країн характерно, що художня
різноєдність кожної з них на ідейному чи підсвідомо-художньому
рівні дуже значною мірою виявляє риси автохтонного культурного
субстрату у будь-якому секторі, іноді попри особисту нехіть митця
(у перуанця А. Брайса Еченіке, наприклад). Утім, “тиск” освяченої
ідеї “метисації” чи “синтезу” не зник, і транскультураційний підхід
до аналізу літератури регіону існує, що демонструє відносно недавня (2007 року) монографія Л. Ґарсії Пабона «Про Інків, Часканяв’ї,
Янакун та Чулья. Дослідження про метиський роман у Андах», три
з чотирьох глав якої побудовано на аналізі трьох романів, обміркованих і в цій праці; але знаменно, що книжка Л. Ґарсії Пабона,
загалом ґрунтовна, не містить жодного типу підсумків, зате у вступному розділі автор попереджає: “Було би важко зробити загальні
висновки на підставі цих чотирьох нарисів” [251, с. 35].
Залишається сподіватися, що принаймні висновки, запропоновані
на цих сторінках, допоможуть прояснити напрямок руху літератур
і культур Латинської Америки уже в шостому столітті її існування.

Автор висловлює сердечну подяку Сергієві Вакуленку, що добровільно
взяв на себе стилістичне й орфографічне редагування цієї праці.
А можлива наявність похибок – цілком на совісті автора.
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RESUMEN
Este volumen presenta un análisis multilateral del proceso literario en los
tres países andinos que gozan del mayor porcentaje de población autóctona,
relativamente homogénea en el plano cultural – Perú, Bolivia y Ecuador, desde
los años 20 hasta los 80 del siglo XX. Es en esta época cuando se acusa con más
nitidez la peculiaridad literaria de esta región en el conjunto latinoamericano.
Aprendidas las lecciones del modernismo hispano-americano, los escritores andinos se abren al mundo de las literaturas europeas y estadounidense, esforzándose por alcanzar (exitosamente, a veces) el ritmo de su desarrollo y adoptando sus recursos poéticos, pero sin que deje de plantearse el problema de la
identidad. La revolución mexicana y el filosofar de José Vasconcelos dieron un
decisivo impulso al discurso identitario literario y filosófico en los países andinos.
El libro tiene como finalidad examinar el desarrollo literario en estrecha relación con la filosofía de la identidad nacional y los complicados procesos étnicos y lingüísticos en la región, revelar el substrato imaginario autóctono común
a los tres países estudiados, así como acentuar lo específico de la literatura de
cada uno. Dos rasgos esenciales de la monografía son el análisis de la situación
sociolingüística (la diglosia español-quechua o aymara) plasmada en las tramas
y en la actitud de los personajes de varias obras, y el intento de demostrar cómo
la propia geografía de cada país ofrece matices particulares al proceso literario
e incluso al imaginario colectivo. En otras palabras, el autor trata de dejar al
descubierto el código literario regional y nacional, sin olvidar que las literaturas
analizadas forman parte de la una y variada literatura latinoamericana.
Para argumentar las deducciones, se traen a colación numerosas citas literarias. Anteriormente, en los estudios centrados en la peculiaridad nacional de alguna literatura latinoamericana, siempre se ponía énfasis en la narrativa. Por
ello, en estas páginas se utilizan ampliamente también textos poéticos que con
la misma intensidad que la prosa muestran las particularidades del imaginario
colectivo. No se olvida la literatura actual en lenguas autóctonas, especialmente
en el Perú, por escasa que sea y por lo difícil que ha sido para el autor recopilar
textos y datos necesarios.
En la introducción se presentan las bases metodológicas del estudio. El autor reconoce su deuda con los planteamientos y reflexiones de Fernando Ortiz,
Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar, Valiériy Ziemskov, Fernando Aínsa, Yúriy
Guirin, Andriey Kofman, Martin Lienhard, y a la vez se arriesga a opinar que las
modernas aproximaciones semiótico-culturales y civilizacionales al estudio del
desarrollo literario en América Latina deben mucho a las ideas de Hipólito
Taine e Iván Frankó que cimentaron la escuela “histórico-cultural” y que a muchos ya les suenan a antiguas.
En el primer capítulo (teórico) se pone en tela de juicio el término identidad
cultural y se opta por las palabras ucranianas que equivaldrían a peculiaridad o
mismidad en español. Luego, el autor se solidariza con A. Cornejo Polar, M. Lienhard y Yu. Girin en sus dudas acerca de la aplicabilidad de los términos mestizaje,
transculturación y síntesis para caracterizar los procesos culturales en América
Latina. A partir de estas premisas y sin negar la validez de los términos heterogeneidad discursiva, apropiado para el análisis textual, totalidad contradictoria,
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relacionado con la dimensión etnocultural de la literatura (A. Cornejo Polar),
diglosia cultural, que se refiere a la situación social, política y cultural en que viven los escritores y artistas de la región (M. Lienhard) y ethos barroco como actitud existencial en Latinoamérica (Bolívar Echeverría), se propone recuperar
el término filosófico różnojednia (“diversiunión”), acuñado por el filósofo polaco decimonónico Bronisław Ferdynand Trentowski, y usarlo para interpretar la
naturaleza de los fenómenos culturales y el modus vivendi a la vez, en las sociedades andinas. Finalmente, se plantea y se analiza la existencia de dos orientaciones en la interpretación de la peculiaridad nacional en la región andina: la
“proindígena” (Franz Tamayo, José Carlos Mariátegui y, como precursor en un
plano, por decir así, “teológico”, Emeterio Villamil de Rada) y la “sintetizante”
(Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre).
El segundo capítulo está dedicado a la literatura del Perú, el país con las más
profundas tradiciones literarias entre sus vecinos andinos y, en cierta medida,
modelo para la región en lo que a los procesos etnoculturales se refiere. El capítulo deja constancia de algunas imágenes clave que determinan la peculiaridad
del imaginario literario peruano (como las del perro y de la piedra, por ejemplo) y muchas veces guardan relación con la visión quechua del mundo. Se señalan los rasgos literarios profundamente nacionales inherentes tanto al vanguardismo universalista de César Vallejo, como al indigenismo culturológico y psicológico de José María Arguedas, o también a la visión liberal y moralizante de
Mario Vargas Llosa, o incluso, al lirismo irónico de Alfredo Bryce Echenique, autores libres de cualquier costumbrismo superficial, pero cuya obra revela, su
profunda relación – consciente o subconsciente – con la visión andina del mundo.
Desde esta óptica, se insinúa que el mito de Incarrí llegó a ser el primer mito
andino adoptado incluso por los literatos de origen criollo para la interpretación historiosófica del destino nacional, y se enraizó en la conciencia nacional
peruana hasta ser parodiado en la novela de Julio Ortega.
Se acentúa cómo la división geográfica del país en las zonas de costa y sierra
determina el proceso literario que puede ser metaforizado como “péndulo” en
lo tocante a las preferencias temáticas y estilísticas de los escritores por una u
otra zona etno- y linguogeográfica. Asimismo se destaca que la región selvática
recobra últimamente su significación culturológica, libre de pintoresquismo, en
la visión literaria del Perú, un claro ejemplo es la obra de César Calvo. El mismo
énfasis se pone en la actitud de los autores y sus personajes hacia las lenguas
española y quechua y en su comportamiento lingüístico que llegan a convertirse en el motor de la trama de las obras. Un párrafo aparte lo constituye la poesía actual en lenguas quechua y aymara, que refleja las mismas preocupaciones
por la búsqueda de la peculiaridad peruana y demuestra que la literatura en
lenguas autóctonas puede salir fuera de la órbita del mero folklorismo. El doloroso y fecundo desgarramiento de los literatos apasionados por la búsqueda de
la identidad peruana se sintetiza en la imagen clave de la casa que, como símbolo del país y el “yo” interno peruano, siempre aparece precaria tanto en la poesía, como en la narrativa.
En el tercer capítulo se analiza la literatura boliviana. En términos generales, lo dicho sobre cómo la construcción de la mismidad nacional se manifiesta
en los textos literarios peruanos puede ser aplicado a la literatura de Bolivia, un
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país ligado estrechamente al Perú por su composición etnolingüística y vínculos
históricos. Pero la muy trágica historia de este pueblo modificó notablemente la
tonalidad y el desarrollo de su literatura. El modernismo se mantuvo dominante allí hasta los años 30 debido, entre otras causas, a la grandeza de la figura de
F. Tamayo quien en su obra plasmó por primera vez muchas de las constantes
estéticas, ideológicas y culturales que se dejarían percibir a lo largo de todo el
siglo XX. Coetáneo de esta figura de alcance continental fue Arturo Borda, autor
de un enorme potencial creativo, pero prácticamente ignorado en las historias
de la literatura latinoamericana. Su visión de la bolivianidad coincide en mucho
con la de F. Tamayo, pero es independiente de éste; una mención aparte merece
el complejo de “abortividad” de la nación boliviana, presentido por A. Borda y
detectado con claridad en la literatura posterior.
Recién terminada la Guerra del Chaco, la literatura boliviana se desprende
del modernismo gracias al impulso de la filosofía de los “místicos de la tierra”;
tal libertad no significó una ruptura con el imaginario estético nacional (tanto
más que las ideas de Tamayo condicionaron el surgimiento de esta escuela filosófica), sino su patentización posterior: fue tan fuerte que marcaría incluso el
género literario que, por su origen social, en cualquier otro país estaría lejos del
poetismo: la prosa minera. Esta corriente podría caber dentro de la llamada
“novela industrial”, privada a menudo de cualidades poéticas, pero con la diferencia de estar impregnada de la estética telúrica boliviana.
El fracaso de los proyectos sociales de la Revolución Boliviana de 1952 exacerbó la tonalidad trágica de la literatura que no podía menos que insistir en el
trauma nacional – la pérdida del mar – que se iría revelando progresivamente
incluso en la poesía íntima. Sin embargo, desde la perspectiva estética, éste no
sería un período infecundo, ya que la literatura boliviana iba aprendiendo lecciones de literaturas más desarrolladas (latinoamericanas, europeas y la norteamericana) dejando a la vez al descubierto los motivos más característicos de
su ideario poético, sus imágenes constantes, tales como un geologismo filosófico hasta en la poesía intimista, el mar en tanto fundamento para metaforizar
ideas de cualquier índole, la omnipresencia del guarismo “4” interpretado metafísicamente. La novela cúspide fue «Felipe Delgado» de Jaime Sáenz que plasmó todas las metáforas clave y desgarramientos bolivianos en la vida íntima del
protagonista. Por otra parte, la prosa de Renato Prada Oropeza da un ejemplo
evidente de conjunción fructífera de la cosmovisión boliviana con la teología de
la liberación. Recién a principios de los 80, los cambios político-sociales modificarían la tonalidad algo lúgubre de la literatura boliviana, dando paso a la ambivalencia en la percepción de la muerte, a cierta carnavalización, a ironía y jovialidad, como lo demuestra la obra de Ramón Rocha Monroy.
En el cuarto capítulo se trata de la literatura ecuatoriana. El Ecuador se distingue de los otros dos países andinos por su estructura etnorracial más compleja, contando con un porcentaje significativo de población negra y un grupo
étnico muy específico de montuvios. La división geográfica y cultural también
es más complicada y la conocida tríada de costa, sierra y selva adquiere unas
connotaciones simbólicas más intrincadas que en otros países de la región.
Lo particular de la vida intelectual del Ecuador fue la formación tardía del
pensamiento de la identidad nacional que dio notorios ejemplos recién hacia la
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mitad del siglo XX. La literatura de los años 20 y 30 vino a ser precursora en la
configuración y / o revelación de muchas constantes y símbolos propios del discurso identitario ecuatoriano. Así, en la poesía de Jorge Carrera Andrade aparecen algunas imágenes paradisíacas congruentes con la noción de la patria y debidas, en mucho, a la posición geográfica del país. La vanguardia ecuatoriana,
aunque rica, no duró largo tiempo y perdió aliento y calidad literaria por haberse politizado demasiado, quedándose en el olvido durante unos lustros incluso
la obra de Pablo Palacio, escritor de extraordinario talento. El apego de muchos
escritores a la izquierda y la resonancia mundial de obras de naturalismo social,
tales como «Los que se van», libro de cuentos de Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, o «Huasipungo», novela de Jorge Icaza,
dejaron en la sombra los primeros – ¡y muy logrados! – brotes del realismo mágico latinoamericano aparecidos en el Ecuador antes que las obras consideradas comúnmente por la crítica como las primeras de la corriente.
En el quinto decenio, en los trabajos de Julio Enrique Moreno, Pío Jaramillo
Alvarado y Leopoldo Benites Vinueza se estudia la autopercepción nacional, haciéndose patente la interpretación del nombre oficial del país como clave de las
vacilaciones y del orgullo a la vez, en lo tocante al destino de la nación. Rastreando la peculiaridad ecuatoriana a partir de su esencia andina, los intelectuales
emprendieron una tarea más ardua en comparación con la de los peruanos, monopolistas, en cierto sentido, de la historia y cultura incaicas, o la de los bolivianos quienes ostentan su componente aymara al lado del quechua. Los ecuatorianos, paradójicamente, buscan raíces de su peculiaridad en los sucesos que
habían destruido al Tahuantinsuyu – en las aspiraciones de Atahualpa al trono
y en el “separatismo” del reino de Quitu. La literatura va a retomar y desarrollar
estas ideas en el plano poético.
Las peculiaridades de la historia y composición étnica del país dan como resultado cierta modificación de las imágenes básicas andinas recreadas en la literatura ecuatoriana. La simbología bíblica aparece como dinamizadora del
imaginario popular autóctono o, a veces, afroamericano, e imbricada con éstos
trazaría los rumbos de interpretación del ser nacional. Con la novela de Gustavo Alfredo Jácome, las bellas letras ecuatorianas dan un ejemplo evidente y persuasivo de cómo una tradición literaria puede estar siendo moldeada conscientemente a través de la intertextualidad basada en una novela clásica nacional,
«Cumandá», recuperando un mitologema universal, el del incesto.
En la conclusión, resumiendo los rasgos principales del devenir histórico de
las tres literaturas en cuestión, se afirma que, a pesar de la dificilísima situación
económica y política, éstas pudieron alcanzar, en lo artístico y filosófico, el nivel
de otras literaturas que se crean en lenguas europeas. Con todo, el problema de
la inestabilidad del ser nacional y el desdoblamiento psicocultural siguen sin
ser superados, dando lugar, por paradójico que parezca, a altos logros literarios.
Entre los rasgos específicos de las literaturas andinas se destacan el “acento
sociolingüístico” que no sólo consiste en el amplio uso de palabras indígenas,
sino también en una acentuación de la situación sociolingüística y de la conducta psicolingüística de los personajes en los textos. La dualidad e inautenticidad
de la existencia nacional se manifiestan en la precariedad de la casa en tanto
imagen constante en la literatura peruana, la “abortividad” e “infecundidad” en
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la boliviana, el “centaurismo” de los personajes en la ecuatoriana. La solución
posible de la inseguridad existencial podría ser lo que el autor viene a llamar
“inversión de la transculturación”.
No obstante la creciente amenaza a la existencia de las culturas indígenas y
sus idiomas, lo autóctono sigue reforzando su papel de punto de referencia en
el ideario filosófico-literario. Las constantes del imaginario indio, detectadas a
lo largo del libro, se enraizaron profundamente en la conciencia literaria andina
contemporánea. Asimismo comienza a recuperar su vigencia el indigenismo,
enriquecido con modernos logros estilísticos. La revalorización del elemento
autóctono tiene su paralelo en el acrecentamiento del papel de los personajes
femeninos, todo lo cual contrarresta la influencia negativa del machismo y de la
violencia en tanto categorías existenciales latinoamericanas. Un rasgo peculiar
es también el geografismo que condiciona el desarrollo literario e, incluso, viene a moldear la estructura de las obras y su poética.
Siendo las literaturas andinas parte integrante de la literatura latinoamericana, que es heterogénea por naturaleza, en el estudio no dejan de acentuarse
los elementos culturales europeos, bíblicos o universales, que resultaron muy
relevantes en la región, tales como barro, centauro, dicotomía arriba / abajo,
incesto, etc.
Se deduce que en la región ya se ha formado una peculiar visión civilizacional del mundo como modificación de la latinoamericana, y a la vez se pone en
tela de juicio la existencia de una comunidad cultural homogénea en los Andes
debido a la aspiración creciente de los pueblos autóctonos a la reivindicación
linguocultural y autoexpresión literaria.
A partir del material analizado, el autor propone reducir varios enfoques
desde los que se intenta comprender los fenómenos culturales en Latinoamérica a dos modelos: el “transculturacional”, que aspira a evidenciar la presunta
síntesis cultural y el “diversiuno”, que tiende a subrayar la heterogeneidad y,
a la vez, la persistencia, la no disociabilidad del espacio cultural latinoamericano.
El primero es adecuado para los países con un alto grado de integridad nacional
y cultural como Cuba, Costa Rica o Brasil (o sea para los pueblos “nuevos” o para los “transplantados”, según la terminología de Darcy Ribeiro), mientras que
el primero conviene más a México o a los países andinos (“pueblos testimonios”, según D. Ribeiro), puesto que incorpora también al grupo “transculturado” de la población de estos países.

У оформленні обкладинки використані краєвиди інкських міст-фортець Мачу Пікчу,
Ольянтайтáмбо, фортеці Саксайуамáн поблизу Куско (Перу), зображення геогліфа
загадкового походження на дюні півострова Паракас (південне узбережжя Перу),
відомого як “Паракаський Тризуб”, або ж “Паракаський Свічник”, та “Воріт Сонця”
з археологічного комплексу Тіауанако (Болівія). На авантитулі розміщена Чакана –
андійський символ єдності світу.
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