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братусь і.В.1, михалевич В.В.2, гунька А.м.3
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історико-культурний контЕкст нАписАння ромАну  
АнАтолія рибАкоВА «ВАжкий пісок» 

Анотація. У статті аналізується історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова 
«Важкий пісок». Аналізується часова ретроспекція в романі. Розглядаються складнощі тодішнього літе-
ратурного життя. Особлива увага надається цензурі в радянській літературі. Автор був змушений сліду-
вати правилам опису Другої світової війни. Піднімається питання автентичності опису жертв Голокосту. 
Особливе місце займає занурення автора в середовище, збір свідчень очевидців, дотримання історичної 
правди. Зазначається, що увага до «єврейського питання» була викликана внутрішнім бажанням пись-
менника дослідити долю свого народу. Важливо, що Анатолій Рибаков належав до радянських письмен-
ників «першої величини» і дуже уважно ставився до своєї творчості. В статті розрізняються поняття «про-
стір» і «місце». В статті ми доходимо висновку, що роман «Важкий пісок» є поєднанням особистих спогадів 
і загальнолюдської пам’яті.
ключові слова: Рибаков, Голокост, радянська література, Друга світова війна, ретроспекція. 

bratus ivan, mykhalevych viktor, gunka Anna
Borys Grinchenko Kyiv University 

thE historicAl AnD culturAl contEnt of thE writing  
of thE novEl AnAtolY rYbAKov's «hEAvY sAnD»

summary. The article analyzes the historical and cultural context of writing Anatoly Rybakov's novel «Heavy 
Sand». Temporal retrospection in the novel is analyzed. The complexities of literary life of that time are consid-
ered. Particular attention is paid to censorship in Soviet literature. The author was forced to follow the rules 
of description of the Second World War. Recently, a great deal of research has been devoted to the topic of time 
and historical memory. Various explorations of the influence of time and context on certain stages of creation 
and influence of Anatoly Rybakov's novel «Heavy Sand» are made. Сhildren's memories make up a certain 
outline of the novel Heavy Sand – the writer has repeatedly pointed out that the novel takes place in the town 
of Snovsk, just as this city is a prototype of the city of Revsk in his other work, Cortik. The aspiration for the 
authenticity of the area was also preserved by the creators of the TV series Heavy Sand – in the beginning of 
the two thousand years (at that time it was called Shchors) a whole town was built on five hectares. A. Rybakov 
thoroughly studied the "spirit of the city", reconstructed events from the words of eyewitnesses and used his 
experience as a combatant. It was his deep immersion in the cultural and historical context that enabled him 
to accurately and insightfully portray the joyful, everyday and especially tragic pages of twentieth-century 
history. The question of the authenticity of the description of the victims of the Holocaust is raised. Particu-
larly important is the immersion of the author in the environment, the gathering of eyewitness accounts, the 
observance of historical truth. It is noted that attention to the “Jewish question” was caused by the writer's 
inner desire to explore the fate of his people. It is important that Anatoly Rybakov belonged to Soviet writers 
of the “first magnitude” and was very attentive to his work. In fact, space is modeled according to the needs 
and capabilities of people at one time or another. "Work" with it is not imbued with sacralization and is mostly 
done for pragmatic reasons. The concepts of space and place are different in the article. In the article we come 
to the conclusion that the novel «Heavy Sand». Іs a combination of personal memories and universal memory. 
Keywords: Rybakov, Holocaust, Soviet literature, World War II, retrospection.
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Постановка проблеми. В романі Анато-
лія Рибакова «Важкий пісок» дуже важ-

ливою виявляється саме тема часу. Саме приро-
да безперервності часу впливає на формування 
цілісного образу художнього твору, що лише 
вихоплює фрагменти реальності у вигляді ху-
дожнього узагальнення. Для розуміння цього 
питання велике значення має історико-куль-
турний контекст написання твору, що значно 
вплинув на змістове наповнення та сюжетну 
лінію. За умов цензури будь-який радянський 
автор повинен був дотримуватись «правил сис-

теми» задля успішної публікації твору. Ми на-
магатимемось дослідити деякі аспекти цього 
процесу на прикладі конкретного твору – рома-
ну «Важкий пісок».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом темі часу та історичної пам’яті 
присвячена значна кількість досліджень. Ро-
бляться різноманітні розвідки впливу часу і кон-
тексті на ті чи інші етапи створення та впливу 
роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок».

В публікації «Продовження «Завітного спис-
ку» Бориса Стругацького» згадується роман 



«Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
и

433
«Важкий пісок» серед рекомендованих книжок 
[5, с. 97]. Суттю цього «списку» було «підбиття 
підсумків» минувшої епохи, самоаналізу, розду-
мами про ефект прочитаного на життя. В цьому 
списку книжки «витримали іспит часом», міні-
мум були прочитані Б. Стругацьким три рази. 
Примітно, що «Важкий пісок» стоїть у списку 
поруч з «Альтистом Даниловим» Володимира 
Орлова та «Старий» і «Будинок на набережній» 
Юрія Трифонова. Ці твори написані та надруко-
вані в добу «застою» – середині 70-их – початку 
80-их років ХХ століття. 

Юрій Миколайович Безелянський в роботі 
«Небезпечна професія: письменник» [2] робить 
акценти на складнощі друку роману «Важкий 
пісок». До цих проблем відносить акцент на Го-
локості, оскільки радянська ідеологія здебільшо-
го забороняла виокремлювати якусь націю. Саме 
в «Важкому піску», вважає дослідник, вперше 
в радянській літературі була «піднята єврейська 
тема». Дослідник чітко розводить обставини жит-
тя Анатолія Рибакова та етапи його творчості. 
Саме чудернацьке поєднання трагікомічних рис 
радянської епохи відбилося в життєвому та твор-
чому поступі письменника – він мав і досвід ста-
лінських таборів, і досвід «сталінської премії», 
і романтично окрилені (в гайдарівському дусі) 
твори, і вражаючі викривальні романи…

Вікторія Шохіна назвала Анатолія Рибакова 
«людиною норми». В ці слова вона вклала ідею 
«нормальності» в якості гідності в непрості часи. 
«Протягом більше 50 років він був, напевно, єди-
ним справжнім російським автором бестселерів. 
Не дарма чутливі до успіху американці поміс-
тили його портрет на обкладинці журналу Time 
(з російських письменників до Рибакова таку 
честь мав лише Солженіцин)» [9].

Дослідження минулого має велике значення 
в усіх сферах людської діяльності, про це наголо-
шується і в наших попередніх публікаціях [4].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У статті ми намагаємося 
довести, що ретроспекція в романі «Важкий пі-
сок» відіграє значне місце і сприяє більш широ-
кій подачі матеріалу, дозволяє глибше проаналі-
зувати чимало культурно-історичних явищ. 

мета статті. Головною метою цієї роботи є іс-
торико-культурний контекст створення роману 
Анатолія Рибакова «Важкий пісок».

Виклад основного матеріалу. Творчість 
Анатолія Рибакова сьогодні значно переосмис-
люється з позицій «вимог часу». Він народився 
14 січня 1911 року в Держанівці Чернігівської 
губернії в єврейській родині. Його справжнє 
прізвище було Аронов. Саме дитячі спогади ста-
новлять певну канву роману «Важкий пісок» – 
письменник неодноразово вказував, що дія ро-
ману відбувається в місті Сновськ, так саме як 
це місто є прототипом міста Ревськ в його іншо-
му творі «Кортік». Прагнення до автентичності 
місцевості зберегли й творці серіалу «Важкий 
пісок» – на початку двохтисячних років в цьому 
місті (тоді воно ще носило назву Щорс) було збу-
доване ціле бутафорське містечко на території 
п’яти гектарів. Це містечко мало чотири вулиці 
і двадцять «подвір’їв» [8]. Творці серіалу так зо-
бражують процес: «Ми будемо знімати в сосново-
му бору, де відбувалися розстріли. У цьому – істо-

рична цінність, достовірність, які дуже потрібні 
сучасному глядачеві. Для сценарію використані 
щоденники і листи Анатолія Рибакова. Так що 
фільм, з одного боку, – історія героїв роману, з ін-
шого – історія життя письменника» [8].

Вказують творці серіалу по роману й на най-
більш проблемні аспекти: «Складність полягає 
в тому, що ми знімаємо фільм про час, який ба-
гато хто добре пам’ятає. Тому намагаємося бути 
максимально точними в деталях» [8].

Анатолій Рибаков неодноразово згадував іс-
торію створення роману «Важкий пісок»: «Пе-
ред війною в Рязані мій товариш Роберт Купчик 
(я згадував про нього: ми одружилися на подру-
гах) розповів мені історію своїх батьків. У мину-
лому столітті його дідусь виїхав з Сімферополя до 
Швейцарії, закінчив там університет, став про-
цвітаючим лікарем в Цюріху, одружився, старші 
його сини теж стали лікарями, а коли молодшому 
прийшов час вступати до університету, батько ви-
рішив звозити його в Росію, показати синові бать-
ківщину предків. Було це в 1909 році» [6, с. 39]. 

Саме в Сімферополі підданий Швейцарії за-
кохався в молоду єврейку та після одруження 
вони виїхали разом в Цюріх. Та молодій дружи-
ні не сподобалося на чужині – вона повернулася 
на батьківщину з чоловіком. «У тридцятих роках 
його, «підозрілого іноземця», природно, посади-
ли. Ця історія мене вразила. …І заради любові 
людина залишила батьківщину, багатих батьків, 
кар’єру» [6, с. 39]. Під час війни основна маса цієї 
єврейської родини була знищена.

Ця реальна історія настільки вразила пись-
менника, що він прийняв рішення надати їй лі-
тературної форми. Він втілив цю історію в свій 
роман «Важкий пісок» – своєрідну «єврейську 
сагу». Безумовно, що в СРСР роман вийшов дещо 
далеким від попереднього задуму.

Спробуємо осмислити деякі фактори видозмін 
попередніх задумів. До найбільш широко освіт-
лювальних факторів відноситься національний 
компонент. В 1978 році радянська література  
(як і вся радянська культура) мала створюва-
ти неподільний образ «радянського народу», а 
етнічні відмінності слугували лише робочим 
матеріалом інтернаціонального конструктору. 
Фактично вказувати на національну належність 
того чи іншого «героя» можна бнло лише з метою 
подальшого «вкидання» цього елементу в «за-
гальний інтернаціональний котел». Від цього 
страждали національно свідомі діячі – їх при-
мушували позбавляти свою творчість національ-
ного спрямування на догоду спільній концепції. 
За дотриманням цих «правил» в кінці сімдесятих 
років ХХ століття в СРСР пильно слідкували. 

Саме «Важкий пісок» був певним викликом 
системі – «…державний антисемітизм у брежнєв-
ські часи зберігся, прийнявши личину боротьби 
з сіонізмом. Євреї розглядалися як потенцій-
ні емігранти, готові переселитися до Ізраїлю» 
[6, с. 40]. Анатолій Рибаков розумів, що темою 
роману стає потенційно невигідна з ідеологічно-
го ракурсу тема «потенційних зрадників» радян-
ської системи. В країні вже діяли «єврейські кво-
ти» – навіщо було вчити євреїв у ВНЗ? Держава 
не хотіла витрачати на це гроші – «завтра» вони 
з знаннями могли поїхати на «історичну батьків-
щину». Хоча для виїзду потрібна буза не тільки 
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