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studied in order to define wide characteristics of the
main character. The protagonist’s appearance, his psy-
chological peculiarities, speech and his attitude to
curacy are taken into consideration.

The article also highlights some of the most im -
portant aspects of ethno!psychology as an independent
field of science. Moreover, B.R. Mandel’s theory
worded in his «Ethno!psychology» that concerns the
features inherited by individuals of certain national
groups is used. 

According to B.R. Mandel, a typical Englishman
is sweet, kind, slightly eccentric and at the same time

clever and astute person. The image of Father Brown is
the «face» of a typical Englishman of the late XIX —
early XX centuries. He is reserved, balanced, and con-
servative. G.K. Chesterton avoids any mentioning of
shortcomings or weaknesses of his main character.
Therefore, it should be noted the protagonist is a bit
idealized. G.K. Chesterton proves himself as a
Christian philosopher and tries to persuade his readers
about the necessity of church as the institution. For
this reason the established image of Father Brown is
both ideal and typical for England at that time.

Стаття надійшла до редакції 21.04.2017

За галь но виз на но, що од ним із найак ту аль -
ніших пи тань су час но го світу Аме ри ки пос тає
пи тан ня національ ної іден тич ності. Час то мо -
 дер ний / пост мо дер ний (або навіть після!пост -
 мо дер ний) простір звер таєть ся до іден тифі -
кації нації крізь приз му міфу, де вирізняєть ся
знач ний пласт міфів корінно го на се лен ня
кон ти нен ту, та й вза галі вся куль ту ра індіан -
ців. Став лен ня до індіанців, як і до їхньої
куль ту ри за га лом, варіюва ло ся від світог ля ду
пу ри тан до світог ля ду фрон ти ру й далі до су -
час но го сприй нят тя: «У міфо логії фрон ти ру
теж зна хо ди мо цілу низ ку ха рак тер них об -
разів: ков бой, який втілює в собі всі людські
чес но ти; фер мер, який де мо н струє пра вед не
жит тя, пра це любність у ос воєнні землі; віль ний
аф ро а ме ри ка нець, який теж шу кає мож ли  вос -
ті ре алізу ва ти се бе на землі ве ли ких мож ли -
вос тей; індіанець, яко го ма ють «окуль ту ри ти»
пер шо по се ленці, за лу чив ши йо го до «сло ва
Бо жо го», ви коріни ти йо го ди ку н ство. До сло -
ва, об раз індіан ця заз на вав низ ки варіацій —
від жорс то ко го ди ку на до шля хет но го воїна,
який жи ве в гар монії з при ро дою» [1, с. 49].
На  разі це пи тан ня не ви чер па не. Ак тив ну роль
у ак цен ту ації місця корінно го на се лен ня в на -
цієтвор чо му про цесі відігра ють пись мен ни ки
індіансь ко го по ход жен ня. Як заз на чає О. Шос -

так: «Кон цепція національ ної іден тич ності
є надз ви чай но плідною для роз вит ку літе ра -
тур ної твор чості су час них пись мен ників ін -
діансь ко го по ход жен ня, які праг нуть віднай -
ти і сфор му ва ти місце і роль корінних жи телів
Аме ри ки у су час но му світі» [6, с. 258]. Для
чіткішо го ви ра жен ня національ но го плас та
митці по час ти звер та ють ся до міфів, міфічних
сю жетів, міфем, нап рик лад, такі зна кові мі -
фа ми, як орел, змія, олень, ло сось то що. Са -
ме ос тан ня яск ра во прослідко вуєть ся в тво рах
Шер ма на Алексі.

Ме та розвідки — досліди ти варіативність
міфе ми ло со ся як ви раз ни ка кон цеп ту націо -
наль ної іден тич ності корінних на родів Аме -
ри ки в ху дожнь о му прос торі оповідан ня Шер -
ма на Алексі «Найк рутіший індіанець у світі».

Од ним із яск ра вих предс тав ників пись -
мен ників індіансь ко го по ход жен ня є Шер ман
Алексі (Sherman Alexie), врод же ний спо ка на
(по ма тері) та кор!д’ален (по бать ку). У 1996 ро -
ці він був виз на ним од ним із найк ра щих мо -
ло дих аме ри кансь ких ро маністів, у 2010 році —
от ри мав на го ро ду за при життєві до сяг нен ня
Ко ла корінних пись мен ників, а у 2013 — за
збірку ко рот ких оповідань «Те, що я вкрав, те,
що я за ро бив» (What I’ve Stolen What I’ve Ear -
ned) от ри мав на го ро ду Національ ної книж ної
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ака демії. Ху дожній простір творів пись мен ни -
ка май же завж ди так чи інак ше зачіпає заз на -
че ний ло кус, хо ча сам він у од но му з інтерв’ю
відмітив: «Моє повіству ван ня не об ме жуєть ся
індіан ця ми Спо ка на… Пи са ти про них — це
справжній вик лик. Во ни сильні лю ди й це
силь не місце. У ме не є не ви че рп ний за пас іс -
то  рій і тем» [4]. У тво рах корінних аме ри -
канців час то зоб ра жуєть ся зіткнен ня двох
різних куль тур, їхня бо роть ба та взаємодія.
За раз ве ли ка ува га приділяєть ся фор му ван ню
цілісно го уяв лен ня про істо ричні тра диції та
цінності куль тур на родів світу. Індіансь ка
куль ту ра посідає зна чи ме місце се ред інших.
Як стве рд жує Шер ман Алексі, нині корінні
індіанці є пов ноп рав ни ми чле на ми аме ри -
кансь ко го суспільства, гро ма дя на ми своєї
країни, і са ме цим во ни пи ша ють ся. Про те
во ни та кож пи ша ють ся й своєю влас ною
куль тур ною спад щи ною і на ма га ють ся їх збе -
рег ти всіля ки ми спо со ба ми: «Кінець кінцем
ми — індіанці су час ності, і ми такі, яки ми ви
нас зро би ли. Але це не зна чить, що ми бу де мо
виг ля да ти так, як ви хо че те» [4]. Іронічно по -
єдну ю чи ре алії су час но го світу та міфо логію
сво го на ро ду, Шер ман Алексі мо де лює зра зок
аме ри кансь ко го муль ти куль тур но го універ су -
му. Помітно ви ра же ною індіансь кою міфе -
мою у тво рах мит ця є міфе ма ло со ся, че рез
яку він ви ра жає національні куль турні ідеї.
У 1998 році вийш ла збірка по езій, якій Шер -
ман Алексі дав відповідну міфо логічно мар -
ко ва ну наз ву — «Лю ди на, яка лю бить ло сось»
(The Man Who Loves Salmon). Ти туль ний вірш
цієї збірки зоб ра жає єднан ня лірич но го ге роя
з ос таннім жи вим ло со сем, що «на род жує»
но ве по коління, а весь вірш спов не ний надії
на відрод жен ня індіансь кої куль ту ри. У прозі
найґрун товніше да на міфе ма предс тав ле на
в оповіданні «Найк рутіший індіанець у світі»
(The Toughest Indianin the World), що є чіль ною
в од ной менній збірці ко рот ких оповідань. За
міфа ми індіанців селіш, до яких відно сять ся
гру пи спо ка на й кор!д’ален, є ле ген да про
донь ку вож дя, яка страж да ла че рез відсутність
ло со ся. Пе ре бо ров ши низ ку вип ро бу вань і не -
без пек, Во рон знай шов і приніс ло сось прин -
цесі. На ос нові ць о го міфу в од но го з пле мен
індіанців навіть є прик ме та, що пло дючість
ло со ся біль ше то го ро ку, ко ли у вож дя пле -
мені на род жуєть ся дівчин ка. Отож, у ць о му
міфі да на міфе ма має чітко ви ра же ний від ті -
нок фемінно го на ча ла, пло дю чості. Індіансь -
ка прин це са страж да ла від відсут ності ло со ся,

тоб то не мож ли вості про дов жи ти свій рід, прог -
но зу ю чи ви ми ран ня сво го на ро ду. Під та  ким
ку том зо ру сим вол ло со ся мо же мо трак ту ва ти
в за галь но му як сим вол ро дю чості: «Він хотів
зміни ти їхні дум ки що до ло со ся; він хотів зла -
ма ти й відкри ти їхні сер ця й по ба чи ти май -
бутнє в їхній крові, бо він лю бив їх» (He wanted
to change their minds about salmon; he wanted to
break open their hearts and see the future in their
blood, because he loved them) [7, р. 97]. Про те,
про дов жу ю чи цю те му, зга даємо трак ту ван ня
сим воліки ри би Фрой дом, у яко го ри ба — це
чо ловічий, фалічний знак, а у К!Г. Юн га ри ба
сим волізує по ча ток но во го жит тя. Тоді ціл ком
логічно, що донь ка вож дя пот ре бу ва ла чо -
ловічо го на ча ла для про дов жен ня ро ду. Тоб то,
ло сось на бу ває ще й мас кулінно го зна чен ня,
ста ю чи амбіва ле нт ним сим во лом. Зна ко вим
мо мен том стає те, що ло со ся приніс Во рон,
який теж не се в собі двоїстість пот рак ту вань.
З од но го бо ку — це медіатор між чо ловічим
і жіно чим на ча ла ми, ша ма ном та тріксте ром,
що по яс нює анд рогінність об ра зу ло со ся;
з іншо го бо ку — це пер шоп ре док, деміург,
куль тур ний ге рой, при чет ний до пер шот во -
рен ня світу, який нав чив лю ди ну ри бо ло в -
ству. Тоб то, індіансь ка прин це са сим волічно
від Во ро на!деміур га от ри ма ла фалічний сим -
вол!ло сось, щоб про дов жи ти рід, а у кон -
тексті творів Шер ма на Алексі — про дов жи ти
са ме індіансь кий рід, куль ту ру, тра диції, хо ча:
«Ко жен із нас, індіанець чи білий, стур бо ва -
ний ло со сем» (Allofus, Indianand white, are haun -
ted by salmon) [7, р. 97]. 

Досліджу ю чи індіанські міфи про ло со ся,
К. Леві!Строс дійшов вис нов ку, що куль тур -
ний ге рой індіанців Ло сось — це емб ле ма
Фінге ла (Фінга ла), ге роя ірландсь ких міфів,
який сма жа чи ри бу (ло со ся), обпікся, й от ри -
мав че рез шкіру час тин ку Муд рості Ве ли ко го
Ло со ся. Тоб то, вче ний прослідко вує ди наміку
роз вит ку трак ту ван ня об ра зу ло со ся від анд -
ро ген но го сим во лу фемінності!мас кулінності
до сим во лу муд рості. У Шер ма на Алексі втра -
та ло со ся сиг налізує не ли ше про заг ро зу фі -
зич но го зник нен ня влас но го на ро ду: «Із ран -
нь о го ди ти н ства мені ка за ли, що наш ло сось
вже ніко ли не по вер неть ся, а я ду мав, що такі
знан ня — жорс токі» (From an early age, I was
told that our salmon would never come back, and
I though such lessons may seem cruel) [7, p. 97],
а й про мен таль ну втра ту муд рості на ро ду,
втра тив ши свої тра диції: «Навіть після всіх
цих років, во ни (біле на се лен ня — В.Б.) все

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — Київ, 2017. — № 35

50



ще відчу ва ли сморід ло со ся на тобі, мерт во го
ло со ся, і це ро би ло білих лю дей не без печ ни -
ми» (Even after all these yеars, they’ll still smell
the salmon on you, the dead salmon and that will
make white people dangerous) [7, р. 97]. Як ба -
чи мо, ав тор піднімає пи тан ня національ ної
ав тен тич ності не ізоль о ва но від прос то ру «бі -
ло го пог ля ду»: «Розг ля нув ши зас та нові ос но -
ви аме ри кансь ко го суспільства, не важ ко по -
ба чи ти гли бо ко вкорінені при пу щен ня що до
зверх ності однієї ра си над інши ми, котрі хоч
і не усвідом лені, є од нак по туж ни ми пе реш ко -
дами на шля ху інтег рації будь!чо го відмінно го
від мейнстріму. Один із найг либ ше при хо ва них
ра со вих сте ре о типів су час но го суспільства
є так зва ний «білий пог ляд» на ото чу ю чий світ»
[5, с. 75]. Са ме з бо ку біло го на се лен ня, яке
на ма га ло ся асимілю ва ти індіанців, криєть ся
дже ре ло не без пе ки втра ти національ но го зер -
на, муд рості. Помітно, що пись мен ник, окрім
пе ре нос но го зна чен ня ло со ся!носія муд рості,
тра дицій, інкор по ру вав і без по се реднє бу ден -
не трак ту ван ня біли ми індіанців!ри бо ловів
(у шир шо му зна ченні — лю дей, що жи вуть
у гар монії з при ро дою) че рез за па хо вий об раз
мерт вої ри би. Ди хо томія індіанець — білий
у Шер ма на Алексі предс тав ле на у кон тексті
за во ю ван ня, зни щен ня: ««Во ни вб’ють те бе
при першій на годі — го во рив мій бать ко, —
Люб  ля чи те бе чи не на ви дя чи, білі лю ди
вистрілять тобі в сер це» («They’ll kill you if they
get the chance», my father said. «Love you or hate
you, white people will shoot you in the heart») [7,
р. 97 ]. У та ко му ж ключі зоб ра жені відно си ни
лірич но го ге роя із білою дівчи ною Сінді, яка
бу ла «мис ли ви цею» за «brown!skinnedguys».
Нічо го не варті зустрічі, про те «Я по чав по чу -
ва ти се бе тро феєм» (I started to feel like a tro -
phy) [7, р. 100]. Крізь приз му та ких відно син
індіанців та біло го на се лен ня мо же мо пот рак -
ту ва ти й міф про Койо та, кот рий звіль няє ло -
сосів, які жи вуть у річці, при му со во ого ро же -
ній дам ба ми. Прис пав ши во ло да ря (ймовірно,
як раз у ць о му об разі й ре алізуєть ся біла лю ди -
на), Койот звіль няє ло сосів (індіанців) із не -
волі. У віру ван нях індіанців Койот уо соб лює
со бою деміур га (як і ви ще зга да ний Во рон),
рятівни ка, тоб то індіанців ря тує ви ща си ла. 

Од ним із по ши ре них індіансь ких віру вань
є віра в те, що все ре дині ло со ся як зна ку муд -
рості, знан ня, натх нен ня зна хо дить ся во гонь.
Зна ний на у ко вець Г. Баш ляр розг ля дав пер шо -
с тихію вог ню крізь приз му трь ох комп лексів:
комп лекс Ем пе док ла, комп лекс Про ме тея та

комп лекс Но валіса. У даній розвідці бу де мо
апе лю ва ти до ос тан нь о го. «Розг ля да ю чи ос -
танній із клю чо вих комп лексів Г. Баш ля ра,
комп лекс Но валіса, ми не мо же мо не звер ну -
ти ся до тлу ма чен ня сим во лу вог ню Зиг мун -
дом Фрой дом, оскіль ки, на на шу дум ку, ці дві
кон цепції до пов ню ють од на од ну. За Г. Баш -
ля ром, во гонь — це над по туж ний сек су аль -
ний сим вол, бо во гонь здо бу ва ли тер тям двох
гілок, а тер тя — це про цес сек су аль но го ха -
рак те ру. Із ви щес ка за но го дослідник до хо -
дить вис нов ку, що лю бов — це во гонь, яким
тре ба діли ти ся, а во гонь — це лю бов, яку тре -
ба підко ри ти, за во ю ва ти. «Комп лекс Но ва лі -
са ніби син те зує імпульс до за па лен ня від тер -
тя й пот ре бу розділи ти по лум’я» [2, c. 65–66].
Во гонь, в інтерп ре тації Фрой да, — це сим вол
не ли ше прист расті, а й діто на род жен ня. Трак -
ту ва ти підтекст вог ню він про по нує в кон -
тексті дій, які відбу ва ють ся з цією стихією, та
без по се реднь о го носія вог ню» [2, с. 71]. Тоб -
то, Шер ман Алексі зно ву відси лає чи та ча до
сим во лу ро дю чості, сек су аль но го підтекс ту
да ної міфа ми, ко ду ю чи во гонь як уо соб лен ня
сублімації лібідних сил. Найя ск равішим при -
к ла дом та ко го на пов нен ня міфе ми є фіналь -
на сце на оповідан ня, яка опи сує, зда ва лось
би, ба наль ний сек су аль ний акт між го лов ним
ге роєм тво ру — мо ло дим індіан цем, та йо го
по пут чи ком — силь ним індіан цем, який за
гроші бе ре участь у підпіль них бо ях і, ма буть,
є «найк рутішим індіан цем і світі»: «Я хотів
зна ти, чи він — найк рутіший індіанець
у світі» (I wanted to know if he was the toughest
Indianin the world) [7, р. 104]. Про те, пись мен -
ник ак цен тує, що це не є ак том го мо сек су аль -
них зно син: 

Ти го то вий? — за пи тав він.
Я — не гей, — ска зав я.
Звісно, — ска зав він, вхо дя чи у ме не.
(«Are you ready?» he asked. «I’m not gay»,

I said. «Sure», he said as he pushed himself into
me) [7, p. 105].

Шер ман Алексі дає по си лан ня на те, що
да не дійство є своєрідною ініціацією ге роя,
що пок ли ка на про бу ди ти йо го внутрішні си -
ли, влас не індіансь ку національ ну свідомість,
куль тур ний пласт корінно го на се лен ня Аме -
ри ки, вря ту ва ти свою са мо бутність, тоб то
про бу ди ти «ло со ся»: «Але я хотів, щоб він
вря ту вав ме не. Він не ка зав нічо го. Він ли ше
вштов ху вав ся в ме не декіль ка хви лин, кінчив
із го лос ним зітхан ням і потім вий шов із ме не.
Повірте мені. Я хотів, щоб він ме не вря ту вав.
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Я швид ко ви ко тив ся з ліжка й пішов до ван -
ної кімна ти. Я замк нув двері по зад се бе і сто -
яв отак у тем ряві. Я пах нув, як ло сось» (But
I wanted him to save me. He didn’t say anything.
He just pumped into me for a few minutes, came
with a loud sign, and then pulled out. Believe me.
I wanted him to save me. I quickly rolled off the
bed and went into the bathroom. I locked the door
behind me and stood there in the dark. I smelled
like salmon) [7, р. 105]. 

Сим вол ло со ся!носія вог ню пись мен ник
ре алізує че рез об раз зірок, які зас тиг ли в небі,
ніби теж в очіку ванні про буд жен ня: «ло сось
піднімаєть ся з во ди в не бо й став сузір’ям
<…> ло сось мо же бу ти зірка ми» (Salmon rise
from the water to the sky and become constella-
tions <…> salmon can be stars) [7, р. 97]. Ін діа -
нець!боєць, кот рий ініціював лірич но го ге роя
оповідан ня теж стає своєрідним ло со сем-
провідни ком: «Я ба чив, як він піднімав ся
з землі до не ба і став но вим сузір’ям» (I wat -
ched him rise from earth to sky and become a new
constellation) [7, р. 106]. Важ ли вим у творі стає
поєднан ня ло со ся з різни ми пер шос тихіями.
У пер шо му описі ба чи мо, що цей об раз
співіснує із еле мен том во ди, що є сим во лом
онов лен ня, но во го на род жен ня, оскіль ки, за
Г. Баш ля ром, во да — здебіль шо го фемінна,
ма те ринсь ка. Тоб то, поєднан ня ма те ринсь ко -
го на ча ла во ди з фалічним уо соб лен ням ло со -
ся дає сублімо ва ний об раз ло со ся!зірки!носія
вог ню!муд рості. У нас туп но му описі ло сось
опо се ред ко ва но че рез пос тать індіан ця!бійця
зоб ра же ний су куп но з пер шо е ле мен том зем -
лі!ма тері, що уо соб лює національ не коріння,
зв’язок індіанців із грун том, при ро дою за га -
лом. Тісне пе реп летіння сим волів па ра диг ми
пер шо е ле ментів да ло змо гу пись мен ни кові
ак цен ту ва ти на про тис тав ленні ур банізо ва -
них білих та близь ких до при ро ди чер во -
ношкірих. Хо ча в по лотні тво ру Шер ман
Алексі по де ку ди зоб ра жає оз на ки «за лу чен ня
до цивілізації» індіанців. Перш за все, сам го -
лов ний ге рой оповідан ня ко рис туєть ся ма те -
ріаль ни ми бла га ми су час но го світу: він по до -
ро жує на автівці ToyotaCamry, «яка найк ра ще
про даєть ся в США» (the best!selling in the Una -
ted States) [7, p. 98], він пра цює жур налістом
у га зеті, він ко рис туєть ся су час ним леп то пом
і т. ін. Щоб яко юсь мірою ніве лю ва ти вплив
«окуль ту рен ня» на індіансь ку час ти ну на се -
лен ня країни, пись мен ник па ра лель но змаль -
о вує цілу низ ку ат ри бутів корінно го на се лен -
ня. Нап рик лад, го во ря чи про матір лірич но го

ге роя, пись мен ник заз на чає: «Во на бу ла з тих
жінок спо ка на, які завж ди но сять бан да ну баг -
 ря но го коль о ру, тісно зав’яза ну на го лові» (She
was one of those Spokana women who always
wore a purple bandanna tied tightly around their
heads) [7, p. 98]. Із особ ли вим за ми лу ван ням
ми тець роз повідає про му зи ку індіанців: «О,
пісні! Індіансь кий блюз во лав на найбільшій
гуч ності» (Oh, the songs! Indian blues bellowed
at the highest volumes) [7, p. 98] або з бо лю чою
іронією зга дує: «Індіанці заз ви чай по до ро жу -
ють згра я ми. Раз чи двічі ми підво зи ли цілі
індіанські бас кет больні ко ман ди ра зом із їх -
німи тре не ра ми, под ру га ми та ро ди ча ми.
П’ят над цять!двад цять нез найомців!індіанців
за тис ли ся на задніх сидіннях синь о го фур го -
ну, не ра ху ю чи дев’ять ох індіансь ких дітей із
ши ро ко розк ри ти ми оча ми» (Indians usually
travel in packs. Once or twice, we picked up entire
all!Indian basketball teams, along with their
coaches, girlfriends, and cousins. Fifteen, twenty
Indian strangers squeezed into the back of a blue
van with nine wide!eyed Indian kids) [7, p. 98].
Важ ли вим епізо дом ви даєть ся ніби ри ту аль -
ний обмін їжею, ко ли індіанець!боєць при го -
щає го лов но го ге роя в’яле ною оле ни ною, яка
ба чить ся цілком тра диційною для індіанців,
а той у відповідь — Pepsi, що є про дук том су -
час ної аме ри кансь кої індустрії. Ав тор іро ніч -
но заз на чає, що нині індіанці поділя ють ся
ли ше на два плем’я — Pepsitribe та Coketribe.
Зна ко вим мо мен том стає вчи нок бійця, який
з вікна автівки ви ки нув на узбіччя по рож ню
бля шан ку, ніби бун ту ю чи про ти так зва но го
«окуль ту рен ня» індіанців біли ми. 

Ще од на мо дифікація міфа ми ло со ся
пов’яза на з індіансь ким міфом про воїна, си на
вож дя, який за гу бив ся, про те був по вер не ний
до до му в че реві ло со ся. Зно ву ж, сим во ліка
яв но апе лює до ідеї по вер нен ня національ ної
са мості в об разі но во го по коління, яке пот ре -
бує втру чан ня ви щих сил, щоб «про бу ди ти»
індіанські зви чаї, тра диції, навіть са мосві до -
мість. Шер ман Алексі опо се ред ко ва но на дає
своєму лірич но му ге роєві ста ту су воїна, який,
уже ініційо ва ний, по вер нув ся на те ре ни рід них
віру вань: «Я ду мав, чи був я воїном у своєму
житті, чи був я воїном у по пе реднь о му житті.
<…> Бо со но гий, я пішов вго ру по ріці до
місця, де я на ро див ся, і де хтось пом ре. По -
вірте мені. Тієї миті, як що б ви відкри ли моє
сер це й за зир ну ли все ре ди ну, ви б по ба чи ли
тонкі білі ске ле ти ти сяч ло сосів» (I wondered if
I was a warrior in this life and if I had been a war-
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rior in a previous life. <…> In bare feet, I travelled
upriver toward the place where I was born and will
somebody die. Believe me. At that moment, if you
had broken open my heart you could have looked
inside and seen the thin white skeletons of a tho u -
sand salmon) [7, p. 106]. 

Розг ля да ю чи ри ту ал ініціації, вар то
відміти ти, що він є скла до вою час ти ною так
зва ної по до рожі!квес ту, яка має вісім рівнів.
«Уже по чи на ю чи з Пок ли ку (The Call), який
спо ну кає до по шу ку при год, ге рой відчу ває
роз ба лан со ваність сво го влас но го чи / і суспіль-
но го жит тя, що пос ту по во підво дить йо го до
Межі (The Threshold), своєрідної точ ки від -
ліку при год, звідки роз по чи наєть ся без по се -
редньо про цес ініціації, ко ли ге рой про хо дить
низ ку вип ро бу вань (The Challenges), поз бу ва -
ю чись своїх сла бос тей, на бу ва ю чи не обхідних
ко рис них якос тей та до ся га ю чи зрілості, чи то
фізич ної, чи, здебіль шо го, ду хов ної. Най більш
важ ли вим ета пом вип ро бу вань є спуск до Бе -
зодні (The Abyss), де ге рой за ли шаєть ся на -
одинці з най по таємніши ми своїми стра ха ми,
щоб по бо ро ти їх, а кульмінаційною точ кою
стає «прозріння» (The Revelation), усвідом лен -
ня пот ре би по мер ти та пе ре ро ди ти ся, тоб то
пе ревтіли ти ся (The Transformation) і до сяг ти
при ми рен ня (The Atonement) з но вим со бою
чи / та соціумом. Етап по вер нен ня (The Return)
до пов сяк ден но го жит тя — най важ чий, оскіль-
ки ге рой те пер зо бов’яза ний нес ти свої нові
знан ня в су час ний світ» [1, с. 27]. У опові дан ні
Шер ма на Алексі прослідко вуємо ре ду ко ва ний
варіант квес ту!по до рожі, що зу мов люєть ся

жан ром short story. Заз на чи мо, що па ра лель но
до про ход жен ня ге роєм кож но го ета пу, заз нає
транс фор мації й об раз ло со ся. Так, Пок лик
сиг налізує про при чи ну по до рожі; у го лов но -
го пер со на жа — це роз ча ру ван ня своєю ро бо -
тою, більш масш таб но — су час ним жит тям
ін діанців, зник нен ням ло со ся. Вип ро бу ван -
ням стає поїздка з бійцем, який, у свою чер гу,
роз повідає про власні бої (теж вип ро бу ван -
ня), а Бе зод ню сим волізує мо тель, у яко му
чо ловіки зу пи ни ли ся на ніч. Після без по се -
редньої ініціації — ста те во го ак ту, ге рой від -
чу ває Прозріння, усвідом лю ючи, що «пах не
ло со сем», а ос та точ не пе ревтілен ня ге роя
конс та тує індіанець!боєць: «Гей, кру тий хлоп -
че, а ти був гар ний» («Hey, tough guy», he said.
«You were good») [7, р. 106], пе ре но ся чи оз на -
чен ня «кру тий» із се бе на го лов но го пер со на -
жа, ніби пе ре да ю чи йо му досвід че рез ри ту -
аль не «пе рей ме ну ван ня» (сам же боєць вже
ба чить ся ло со сем!сузір’ям). Ос танній етап —
По вер нен ня, Шер ман Алексі змаль о вує як
ме   та мор фо зу го лов но го ге роя, який іде до
сво го до му, не су чи в собі «ске ле ти ло сосів»,
тоб то спад щи ну предків, що «про бу ди ла ся»
ра зом із ініціацією чо ловіка. 

Вис нов ки. Пи тан ня національ ної іден тич -
ності корінних на родів як невід’ємно го еле -
менту іден тич ності аме ри кансь кої нації у кон -
 тексті творів Шер ма на Алексі висвітлюєть ся
крізь низ ку алюзій на міфічні сю же ти й об ра -
зи, од ним із яких є міфе ма ло со ся, що про хо -
дить ряд транс фор мацій у про цесі ут ве рд жен -
ня са мості індіансь ких на родів.
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В. БА ЗО ВА
МИ ФЕ МА ЛО СО СЯ КАК НО СИ ТЕЛЬ НА -

ЦИ О НАЛЬ НОЙ СИН ГУ ЛЯР НОС ТИ В КОН ТЕ -
КС ТЕ РАС СКА ЗА ШЕР МА НА АЛЕК СИ «СА МЫЙ
КРУ ТОЙ ИН ДЕ ЕЦ В МИ РЕ»

В статье про а на ли зи ро ва ны клю че вые ва ри ан-
ты мо ди фи ка ции ми фе мы ло со ся сквозь приз му
ми фо ло гии ко рен ных на ро дов Аме ри ки, оп ре де -
ле ны раз но об раз ные ва ри ан ты трак тов ки ми фо -
ло ги чес ко го сим во ла.

Клю че вые сло ва: ми фе ма; ми фо ло гия; на ци о -
наль ная иден тич ность; се лиш; спо ка на; кор!д’ален.

V. BAZOVA
THE MYTHEME OF SALMON AS SYMBOL

OF NATIONAL SINGULARITY IN THE SCOPE OF
SHERMAN ALEXIE’S STORY «THE TOUGHEST
INDIAN IN THE WORLD»

The article considers key variants of different my -
theme of salmon modifications, defines different ways
of mythological symbols analysis.

Key words: mytheme; mythology; national identi-
ty; Salish; Spokane; Coeur d’Alene.

V. BAZOVA
THE MYTHEME OF SALMON AS SYMBOL

OF NATIONAL SINGULARITY IN THE SCOPE OF
SHERMAN ALEXIE’S STORY «THE TOUGHEST
INDIAN IN THE WORLD»

It is recognized that one of the most important
issues of the modern America is the question of nation-
al identity. Most modern / postmodern (or post!post -
mo dern) views refers to the identification of the nation
through the prism of myth, which features a significant
body of Indian myths and the whole culture of the In -
dians. Ironically combining contemporary world reali-

ties and myths of Indians Sherman Alexie shows the
mul ticultural model of the USA. Notable Indian my -
theme of salmon is mytheme through which writer
expresses national cultural ideas. One of the widespread
Indian belief is the belief that inside of salmon is fire,
which is a symbol of wisdom, know ledge, inspiration.

Sherman Alexie makes the allusion to the symbol
of fertility, sexual connotations of the myths through
the personification of fire as sexual forces. The most
significant example of such content is the final episode
of the story, which describes the sexual act between the
main hero of the story, a young Indian, and his com-
panion, a strong Indian fighter, which is «the toughest
Indian in the world». Sherman Alexie makes reference
that this act is a ceremony of hero’s initiation, dedica -
ted to awake his external power, Indian national iden-
tity, culture of Native American, to awake «salmon» in
each Indian. Considering the ritual of initiation, it
should be noted that initiation is the important part of
quest. Quest consists of eight levels. Sherman Alexie
describes a reduced version of the quest, due to the
genre of short story. The first level, The Call, indicates
the cause of the trip which is a hero’s disappointment
in his journalistic job and disappointment in the whole
Indian modern life and sharp disappointment in the
disappearance of salmon. The Challenge is the journey
with a fighter, who tells about his fights. The Abyss is
the motel in which men stay over night. After the initi-
ation hero feels The Revelation, realizing he «smells
like salmon». At the last stage, The Return, Sherman
Alexie describes a metamorphosis of the hero, who
goes to his house, carrying the «skeletons of salmon»,
when salmon is the legacy of ancestors. This legacy
activates in hero through the sex, which is considered
as the process of initiation. 

Стаття надійшла до редакції 22.05.2017

УДК 821.161.311.8(477)

БІЛЯ КО ВИЧ Люд ми ла 

ІСТО РИЧ НИЙ ЖАНР ЯК ТЕ О РЕ ТИ КО!ЛІТЕ РА ТУР НА ПРОБ ЛЕ МА

У статті розг ля ну то проб ле му жан ро вої спе цифіки і ти по логії істо рич них творів, здійсне но
аналіз і сис те ма ти зацію на у ко вих підходів до істо рич но го жан ру в ху дожнь о му пись менстві,
з’ясо ва но йо го виз на чальні па ра мет ри, висвітле но ре цепцію істо рич ної ро маністи ки в су -
часній на уці про літе ра ту ру. 

Клю чові сло ва: жан ро ва спе цифіка; ти по логія; істо рич на про за; ро ман; істо ричні події.

Пос та нов ка проб ле ми. Нез ва жа ю чи на чис -
 ленні студії Л. Алек са нд ро вої, Ю. Анд реєва,
С. Анд русів, Є. Ба ра на, Н. Бер надсь кої, А. Гу -
ля ка, М. Іль ниць ко го, Є. Нахліка, Б. Мель -

ни чу ка, В. Ос коць ко го, А. Па уткіна, С. Пет -
ро ва, В. Поліщу ка, Л. Ро ма щен ко, П. Ру дя -
ко ва, М. Си ро тю ка, М. Сла бош пиць ко го,
З. Шев чук та де я ких інших на у ковців, те орія
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