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ремейке для противопоставления первичного текста вторичному и 

подчёркивания различия (и даже противопоставления) между двумя текстами. 
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ІНВЕРСІЯ «СТАДІЇ ДЗЕРКАЛА» У ПІЗНІЙ 

ЗРІЛОСТІ В РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО 

«ЗІВ’ЯЛІ КВІТИ ВИКИДАЮТЬ» 

 

Гайдаш А. В. (Київ) 

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4642694 

                             Abstract 

The paper introduces the notion of “mirror stage of old age” developed by 

Kathleen Woodward (1991) to understand and explain the representations of aging 

and late adulthood in Western culture. Woodward constructs her concept as “the 

inverse of mirror stage of infancy proposed by Lacan”. Woodward’s concept explains 

the phobia of mirror reflections (catoptrophobia) experienced by aged women 

characters (Edit Beresh and Leda Nizhyna) in Iren Rozdobudko’s novel “Zіv’yalі 

kvіti vikidayut'” (2006). In the framework of literary gerontology the ageist 

representations are outlined and the dynamics of aging of the elderly characters is 

analyzed. The role of the facilitator (Stefka) between the generations helps establish 

active strategy of aging of the elderly characters (Edit, Leda, Alfred). 
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literary gerontology; ageism; nursing home. 

Популярність творчості Ірен Роздобудько в українській науковій 

спільноті (Т. Гуляк, Г. Бітківська, Д. Коваленко, Ю. Соколовська, 

Д. Козловська, Н. Галушка) не викликає сумнівів, а надто роман «Зів’ялі квіти 

викидають» (2006), який було успішно екранізовано за участю відомих акторів 

(Світлана Немоляєва, Людмила Чурсіна) для міні-серіалу «Осінні квіти» (2009). 

При прочитанні популярного твору Ю. Соколовська досліджує 

багатовимірність кохання, взаємодію любові й ненависті (Sokolovs'ka, 2017: 56–

58), а Д. Коваленко (Kovalenko, 2018: 60–62) акцентує увагу на гетеротопії 

Будинку (театру старості), де відбувається дія роману. Важливим доповненням 

до вивчення психологічної прози І. Роздобудько вбачаємо звернення до 

літературознавчої геронтології з метою дослідити дискурс старіння в сучасній 

українській літературі на матеріалі роману «Зів’ялі квіти викидають». Реалізації 

цієї мети підпорядковуються завдання: обґрунтувати динаміку старіння 

персонажів геронтогрупи і визначити поняття інверсії «стадії дзеркала» у пізній 

зрілості, застосувавши теоретичні розробки К. Вудворд. 

Галузь літературознавчої геронтології (ЛГ) сформувалась внаслідок 

збільшення середньої тривалості життя, що зумовило потребу краще розуміти 

процеси, які відбуваються у пізній зрілості людини і знаходять відображення в 

художніх творах. Літературознавці, які вивчають репрезентації літнього віку і 

динаміку старіння в художніх текстах, опираються на традиційні підходи до 

текстуального аналізу (культурно-історичний, порівняльно-історичний, 

мотивний), запозичуючи деякі соціологічні і геронтологічні терміни (ейджизм – 

дискримінація літнього віку, геронтогенезу – становлення старості, 

стереотипізація – контекстуальні упередження щодо пізньої зрілості). 

Реалізуючи одне із завдань галузі ЛГ (Gaidash, 2019: 29), Кетлін Вудворд 

звертається до психоаналітичного прочитання знакових праць сучасності 

(З. Фройда, В. Вульф, Р. Барта, М. Пруста, С. Беккета), тлумачить 

геронтообрази і геронтомаркери, викриває ейджистську ідеологію і ставить 
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низку фундаментальних запитань стосовно ставлення до людей похилого віку в 

майбутньому: чи зможе людство побачити в своїй культурі нові значення 

старості без міжпоколіннєвих конфліктів і такі дзеркальні відображення 

старості, які не викликатимуть шоку, відрази або жаху (Woodward, 1991: 70). 

Деякі відповіді на питання американської представниці ЛГ знаходимо в 

багатоголосному романі І. Роздобудько «Зів’ялі квіти викидають». З поліфонії 

старшого покоління, які є постійними мешканцями Будинку творчості для 

самотніх акторів театру й кіно, відчутними є три голоси, які становлять 

розрізнену геронтогрупу у канві твору, – Едіт Береш, Леда Ніжина і Альфред 

Вікторович. Літніх акторів об’єднує постать фасилітатора1 Стефки 

(протагоністки роману), яка підпадає під вплив кожного з них, що змінює її 

попереднє зневажливе ставлення до усіх трьох на глибоку повагу, уникаючи 

таких небезпечних проявів ейджизму, як патерналізація й інфантилізація. 

Змінити стереотипне ставлення до літніх підопічних Стефці допомагає 

осмислене опікування ними і увага до пенсіонерів як до рівних. Найвиразніше 

виписаний Роздобудько образ Едіт Береш, в очах якої Будинок постає 

«живодернею для вбогих» і в’язницею (Rozdobud'ko, 2011: 10;90). Про 

ейджистське ставлення до мешканців Будинку Едіт говорить ще в 

експозиційному розділі: «Стільки нового дізнаєшся про себе – наприклад, що 

ти “стара пердухо”, “стерво”, “перчена коза”, “гівно собачее”» 

(Rozdobud'ko, 2011: 9). Принагідно зауважимо, що використання зоометафор 

наводить на думку, нібито старі прирівнюються до тварин, які нижче 

людського рівня. Також в експозиції Едіт вдається до сатиричного, гротескного 

потрактування власної старості, яка відштовхує героїню від прийняття власного 

я: «Отже, я сіла перед люстром. Мавпяче обличчя хитрющими очима 

поглянуло на мене звідти. Треба мати неабияку мужність, щоб дивитися на 

таку бридоту!» (Rozdobud'ko, 2011: 14). Відраза до власного згасаючого і 

фізично зміненого тіла є виявом самостереотипізації, а отже, ейджизмом. 

Як виявляється згодом у сюжетній лінії, суперниця Едіт, Леда Ніжина, 

так само опиняється в полоні страху перед власним, нищівно зміненим часом 
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дзеркальним відображенням: «Кидаю швидкий погляд у дзеркало і жахаюсь: 

бридка й беззуба стара всміхається до мене напівдитячою посмішкою. 

Сорочка окреслює її зів’яле тіло» (Rozdobud'ko, 2011: 26). Боязнь дзеркал і 

страх побачити себе в них, ейсоптрофобія або спектрофобія, є одним з 

геронтомаркерів дискурсу старіння в художніх текстах. К. Вудворд пояснює 

причину цієї фобії, спираючись у своїх рефлексіях на потужний струмінь 

західної психоаналітичної, соціологічної і філософської думки – З. Фройда, 

Ж. Лакана, Е. Еріксона, С. де Бовуар, Р. Батлера, Р. Барта та інших. 

Американська дослідниця пропонує концепцію інверсії «стадії дзеркала». 

Розроблене Ж. Лаканом поняття «стадії дзеркала» дитинства відрізняється 

бінарністю (немовля з любов’ю дивиться на своє дзеркальне відображення), 

тоді як «стадія дзеркала» старості, протилежна лаканівському поняттю, є більш 

складною: бінарність поступається трикутній взаємодії між двома образами 

самого себе і погляду іншого / інших (соціально-економічного театру даного 

історичного моменту) (Woodward, 1991: 69). На матеріалі прустівського 

«Віднайденого часу» (1927) Вудворд ілюструє, що в західній культурі всі 

дзеркала потенційно небезпечні. Визнаючи дуальність в основі своєї концепції 

(з самого початку людина формується як суперник із самою собою), дослідниця 

переконує: якщо немовля милується власною рефлексією, то стара людина 

прагне відкинути її і тим самим відмовитися від старості для себе (Woodward, 

1991: 67). Звертаючись до теоретичних розробок і власного досвіду старіння 

З. Фройда, Вудворт наводить метафору, в якій дзеркальне відображення старої 

людини є «зловмисником, що порушив приватну область нарцисизму» у 

несвідомому, адже несвідоме кожної людини переконане у власному безсмерті 

(Woodward, 1991: 64). Отже, «хоча на ранніх етапах історії людства двійник 

[дзеркальне відображення. – А. Г.] був гарантією безсмертя і могутньою 

зброєю проти смерті, пізніше він став провісником смерті, яким залишається 

до цього дня» (Woodward, 1991: 63). 

Попри самостереотипізацію і ейсоптрофобію літніх персонажів у романі 

І. Роздобудько спостерігаємо їхню динаміку старіння, що реалізується 
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прийомом «перегляду життя» і змінює пасивне існування мешканців Будинку 

на більш активні взаємодії: наприклад, Едіт кортить «подивитися виставу під 

назвою “Чим закінчується старість”» (Rozdobud'ko, 2011: 9): 

– Тепер я знаю, чим закінчується старість, – сказала вона після глибокої 

паузи. – Поверненням у молодість! – вона посміхнулася. – Якби ж тільки не ці 

кляті дзеркала! (Rozdobud'ko, 2011: 176). 

Контекст театру зреалізований у в ономастиці твору: Едіт Береш – це 

сценічний псевдонім пані Поліни; Леда Ніжина – це сценічний псевдонім Ольги 

Яківни Сніжко, яку в Будинку називають Оля-Офелія; Альфреда Вікторовича в 

Будинку по-ейджистськи називають Пергюнтом Альфредом. Гра з іменами і в 

імена свідчить про нестачу гармонійної самоідентифікації на рівні підсвідомого 

у молодому віці персонажів роману Роздобудько, усвідомлення якої у літньому 

віці за допомогою фасилітатора Стефки сприяє (реалізації бажань) формуванню 

внутрішньої гармонії колишніх акторок. Додамо, що в контексті роману 

«Зів’ялі квіти викидають» «ідеальність метафори театру полягає у самій його 

природі, яка ставить під сумнів, що є справжнім, а що – ілюзорним» 

(Woodward, 1991: 55). К. Вудворд, як і представники ЛГ, переконана, що 

усвідомлення старості як занепаду допоможе викоренити ейджистську 

ідеологію: «Ми можемо заперечувати власну тілесність у старості, але ми 

можемо знайти в собі сили прийняти її через знайомство з образами, 

репрезентованими тілесністю старіших поколінь. Це сприятиме генеалогічній 

безперервності, а не розривам між генераціями» (Woodward, 1991: 71). Додамо, 

що мотив перебування митців у геріатричному будинку з активними 

стратегіями старіння також розроблений в англомовній художній літературі: 

«Квартет» Р. Харвуда (1999) і «У пошуках Мане» Т. Хау (2011).  

Зноски 

1. За Г. Дунау (Herbert S. Donow), фасилітатори виконують фунцкції 

агентів забезпечення неперервності поколінь в образі персонажів-посередників 

(медаторів). Як правило, це представники молодших поколінь. Їхніми 
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завданнями є вирішення міжпоколіннєвих конфліктів і передача цінностей від 

старших поколінь молодшим. 
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