
оздуми з проблеми референційності, що по -
даються у цій статті, призначені для пере-

вірки моделі аналізу запропонованої Ліндою
Гат чин у «A Poetics of Postmodernism» (1988)
для новел, означених нею як історіографічна
метафікція. Авторка пояснює, що постмодер-
ністські тексти породжують свою власну вига-
дану автореференційність, яка здійснює функ-
цію сприйняття, наданого читачеві накривними
рівнями ре ференції. Іншими словами, в мета-
фікції єдиний спосіб встановити зв’язки з
реальними референтами в акті читання полягає
як акт впорядкування і відтворення. Ключ до
декодування тексту є в самому собі, і настано-
ва, яка це здійс нює, виступає як набір інструк-
цій читачеві з реального світу, така істота, яка
інтерпретує і декодує з-за меж мистецького
твору. Лінда Гатчин пояснює, що можна напо-
лягати в су перечці про реальні референти
художньої літератури, що, відповідно за визна-
ченням Фреге, повинні існувати в реальному
світі, та натомість метафікція вчить, що мусить
бути інший рівень — так би мовити, цей процес
може бути наостанок референційний в прямому
сенсі, але висліди не можуть бути такими.

Хочеться показати цими рефлексіями, що
Кассандра не постулює виключно історіографіч-
ну референційність, але, впроваджуючи іннова-
ційні новелістичні техніки, витворює власну
автореференційність. Щоб отримати широке уяв -
лення про дебати щодо референційності, пропо-
ную дослідити це питання з витоків. 

Обговорення подання і питання референта в
дискурсі має свою власну історію, яка сягає сво -
 їм корінням у цілий ряд критичних роздумів про
мо ву. Виниклі у двадцятому столітті, ці теорії
відбивали фундаментальні принципи історії,
такі як причинність і причина, які мали наслід-
ком розрізнення історії та мови. Для того щоб
з’ясувати, як постмодерністська поетика роз -

в’я зує цю проблему, даний пункт поділяється
на дві основні частини. У першій розглядають-
ся теоретичні трансцендентні парадигми з
точки зору референта і референційності, нато-
мість у другій частині виправдовується пропо-
зиція виходити з «Іліади» Гомера як офіційно-
го історичного дискурсу про Троянську війну.

Структурна лінгвістика, що виникає з публі-
кацією «Курсу загальної лінгвістики» Соссюра
(1916), стимулює виникнення структуралізму,
се мі отики і постструктуралізму, чий основний
вплив мав місце в період після Другої світової
війни. Що об’єднує ці дисципліни у своєму
баченні мови не як відображення сприйнятого
світу через слова, а як складника цього світу.
Незважа ючи на значні відмінності, ці теоретич-
ні домовленості виходять з передумов, що мова
передує окреслюваному світові, з чого те, що ми
сприймаємо як «реальність», не що інше, як
соціально, лінгвістично сконструйований арте-
факт. Та ким чином, ідея безстороннього всесві-
ту, який існує поза мовою, не є що інше, як
ілюзія. Реальності не існує поза досяжності
мови, з ог ля ду на вже включення в деяку мову
до нашого знання світу. Тоді, у рамках цього
підходу, література — як специфічний мовний
прояв — не може прозоро відображати ніякий
зовнішній світ за її межами, оскільки цей світ
всього ли ше мовна конструкція, і відображає
просто ще один складник, притаманний мові.
Для струк турної лінгвістики те, що подає літе-
ратура, є натяк на соціально сконструйоване
значення і не є картиною дійсності. Таким чи -
ном, мо ва літератури спершу вказує на соціаль-
ний витвір смислу, а вже потім на передачу
повідомлень про світ. Дослідження Соссюра в
колі властивостей системи мови, як стверд-
жують істори ки, «мало катастрофічні на с лідки
як для історичного розуміння, так і для текс -
туальності та історії» [1, 126], оскільки він від-
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«Іліада» Гомера як історіографічний дискурс
про Троянську війну: питання референційності

Ця стаття стверджує, що текст «Іліади» Гомера може розглядатися у якості історіографічного дискур-
су про Троянську війну. Ми розглядаємо, як цей дискурс сприяє побудові текстуальної автореференційності
у новелі Крісти Вольф «Кассандра» (1983), а також спираємось в нашому аналізі на постмодерністські заса-
ди Мак’Гейла та Лінди Гатчин.
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ділив мову від будь-яких зв’язків з її зовніш -
німи референтами.

Від соссюровської концепції слів як знаків,
здатних продукувати численні смисли, семіоти-
ка, зі свого боку, зосереджує увагу на перфор-
мативному аспекті мови. Семіотика наполягає
на тому, що продукування смислу не залежить
від посилання на екстралінгвістичні явища, а
від розгортання формальних ознак, як і від
внутрішніх відносин між ними. Звідси випли-
ває, що мова є формою шифрування і що проду-
кування смислу є деперсоналізоване та функ-
ціонує незалежно від мовців. Їх мовні реаліза-
ції можуть бути тільки прикладом правил і про-
цедур мови, але не їх контролю. Цей спосіб
осягнення мови як деперсоналізованих кодів,
які регулюють окремі вирази, радикально змі-
нює традиційне уявлення про автора, який
трактується як суб’єкт в центрі, самосвідомий і
відповідальний за свої власні висловлювання.
Не дивно, що Барт (1967) декларував «мертви-
ми» всіх авторів, оскільки з семіотичної точки
зору, що залишається від літературних текстів,
є кодовані тексти і численне чтиво, що таке
саме може породити. Що розуміється під текс-
товою узгодженістю розбивається на ряд дис-
кретних кодів, неоднорідних і суперечливих
поза всякою  інтерпретативною уніфікацією.
Для історичного аналізу літератури ця фраг-
ментація літературного твору неминуче деісто-
різує літературний текст, що рівнозначне, за
Шпігелем [1, 127], до заперечення історії. Крім
того, в перебігові досліджень підтверджено, що,
коли йде ть ся про авторів, зациклених на кодах
іс ную чої мови, а не спертих на соціальних про-
цесах, про які говорять, і якщо ці соціальні
процеси визнаються тільки як лінгвістичні кон-
струкції, тоді соціальне життя зводиться до
набору видів дискурсивної поведінки. Ця взає-
модія і поєднання штучних і безтілесних знаків
не має опертя в зовнішньому світі поза мовою і,
отже, є нематеріальним.

Як тільки мова сприймається як довільна
система кодування, логічна відповідь при виді
кодів полягає в їх декодуванні і деконструюван-
ні. Деконструкція переміщає свою увагу на над-
лишок випродукованих символами значень,
таким чином, що це перевищення унеможлив-
лює перевірку стабільності смислу, на який
претендує будь-який акт мови чи письма. У
середині тексту цей неминучий конфлікт кодів
розколює передбачувану неперервність твору і
виділяє розбіжності та множинність смислів,
які він містить. І тому текст є радикально
децентрований, так як відсутній референт поза
межами вмісту лінгвістичних форм, ніякої
сфери поза межами мови, яка б контролювала
його пояснювальний реєстр. Що поза мовою

тексту, пояснює Дерріда [2, 202], є більше мо -
ви, більше текстів в нескінченному поверненні
в якому наявність реального і матеріального
від кла дене до нескінченності, без можливості
коли-небудь бути досягнутою. Це виродження
матеріальності знака, порушення його відно-
шення з позалінгвістичною реальністю є, зви-
чайно, виродженням історії. Таким чином, істо-
рія та минуле є просто підсистема мовних зна-
ків, яка подає об’єкт відповідно до правил лін-
гвістичного універсуму, оселеного істориком.
Для розбирання, наголошує Шпігель (1994),
коли мова йде про розкриття історичної реалії,
ви входите у світ, який не тільки запобігає
доступу до історії, а й ставить під сумнів саме її
існування в якості об’єкта пізнання. Виходить
ніякий вид текстів (чи літературні, чи історич-
ні), не має можливість представляти дійс ність,
іншими словами, якщо ми не можемо досягти
«життя» через літературу, ми не можемо досяг-
ти «минуле» за документом.

З огляду на це як історики, так і літератур-
ні критики запитують, що ж тоді є «реальне»?
Таким чином, Шартьє, відповідаючи позитивно
на це питання з точки зору історика, стверд-
жує, «що реальне є таке, що текст сам по собі
подає як реальне», включаючи його як референ-
та, розташованого поза собою, — цитує Шпігель
[1, 136]. Літератори, проте, зробили крок у
новому напрямі, оскільки вони прагнуть дізна-
тися, що може розглядатися зі сторони ху -
дожнього тексту як контручасник того, що з
боку історії розглядається як минуле «реаль-
не». Згідно з Рікером [3, 222], ця проблема є
нерозв’язною, якщо йдеться про розв’язання в
традиційних термінах референції. В цьому
смислі набувають значення обговорення приро-
ди референта в історії і в художній літературі.
Так само, як теорія літератури, філософії істо-
рії, семіотика та аналітична філософія, постмо-
дерністська поетика порушують ті самі питан-
ня. Давайте подивимося, як постмодерна пое -
тика, зокрема історіографічна метафікція,
трактує це проблематичне питання про рефе-
ренційність.

Сучасна думка, як ми бачили, відокремлює
літературну мову від свого зовнішнього рефе рен -
та. Постмодерні ж новели, навпаки, заперечу  ють
цю розбіжність комбінуючи метафікцію з доку-
ментальними текстами. Таким чином, історіогра -
фічна метафікція стверджує, що її світ виз на -
чально вигаданий, хоча неспростовно історич ний.
Ось чому в історіографічній метафікції роз -
різняються два типи референції: та, що нале-
жить до історії, є світ реальний; в той час як та,
що належить до художнього образу, стосується
вигаданого світу. З іншого боку, стверджує
Гатчин [4, 142], в постмодерністській історії
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мистецтво може розглядатися як інтертекст. У
цьому випадку історія вертає текст, так би мови-
ти, смисловий конструкт, де художній текст
може бути відстежений таким самим чином, як і
в інших літературних текстах. Це бачення істо-
рії відображено в теоріях типу від Ріфатера
(1984, цитується Гатчин, 1988). У своїй теорії
автор стверджує, що референт літератури є текст
і тому історія — як таку розуміє історіографічна
метафікція — не належить до будь-якого емпі -
ричного світу, а тільки до іншого тексту. Тому у
пост  модерністській думці референт є «реаль-
ність», про яку ми говоримо, а не дана реаль-
ність, а це означає, що для історіографічної
метафікції референтом є дискурсивна одиниця.

Відповідно до цього вважаємо, наприклад, до
чого відноситься пародійний опис (див. Прим. 1)
Воріт Левів, які знаходимо на початку «Ка с -
сандри»: до реальних Воріт Левів в Мікенах? Їх
миметичного зображення? До обох? У кращому
випадку, каже Ріфатер, і в цьому ми згодні з
ним, слова відносяться не до об’єкта або речі, а
до системи текстових одиниць. Ця ідея постмо-
дерністського референта як дискурсивної оди-
ниці рідниться з пропозицією Ліотара (1984),
якого Гатчин [4, 150] означує, як одного з ана-
літиків постмодернізму, що опікується питан-
нями референційності. На думку критика, пошук
референта іні ціює в прагматичному контексті роз-
повіді вклю чення продуцента твору, його рецеп-
тора, самого оповідання, так і всіх взаємодій
між цими компонентами. У цьому декларатор-
ному контексті референти, які надає розповідь,
неминуче пов’язані з іншими оповідями (або
дискурсами), але не з конкретною реальністю.
Тобто, для Ліотара постмодерністські референти
є оповідальні витвори. Саме тому «реальність», до
якої належить історіографічна метафікція,
завжди є не тільки реальність мовного акту
(метафікція), а також і реальність інших дис-
курсивних актів минулого (історіографія). За -
стосовуючи це твердження до питання, постав-
леного про референт Воріт Левів, усвідомлюю,
що порушена справа, яку знаходимо серед дис-
курсів минулого, тих, які містять згадки про
вхід до Мікен. Один з них, безсумнівно, є
Орестея Есхіла. Таким чином, можу стверджу-
вати, що текст Вольфа, як і текст грецького
поета, містить дискурсивні конструкти, які
можуть розглядатися як референти щодо кон-
цепту Воріт Левів.

Наведені до цього рефлексії стосовно питан-
ня, на яке слід відповісти, приводять до думки
щодо подвійної природи постмодерністського
ре  фе рента. Згадувана двоїстість коріниться в
ви т вореному, і новела ставиться до себе і до ін -
шого тексту так, що дискурсивний конструкт
Воріт Левів перетворюється в автотекстуаль-

ний, або інтертекстуальний, референт. Ця біре-
ференційна мережа ще більш ускладнюється,
якщо взяти до уваги спостереження Гатчин
[4, 155] про існування взаємодії, яка встанов-
люється під час читання між вигаданим світом
і реальним світом читача. Останнє включає в
себе всю попередню інформацію особи про кон-
цепт, незалежно від того, як вона була отрима-
на: або че рез інші тексти — вигадані, докумен-
тальні, на у кові, або історичні — фотографії,
фільми, твори мистецтва, або через засоби масо-
вої інформації, серед всього. «Зовнішні поля
референції» (Гер шоу 1984; у Гатчин, 1988), які
виникають на цьому шляху, дозволяють встано-
вити на прям ки референційності, припускаючи,
що постмодерністська думка уникає статичної
моделі референта. Що ж тоді говорить опис
Воріт Левів? Це належить, за постмодерністсь-
кою пропозицією, не до Воріт Левів, розташова-
них на пагорбі Гіссарлик в Національ ному істо-
ричному парку Трої в Туреччині, а до воріт
Мікен літературних та історичних текстів,
фотографій, міфів і легенд. Є в той же час рефе-
ренційний напис і творчий винахід світу, тим
самим спростовується наївний поділ між вига-
даним і фактичним референтом.

У межах постмодерністської думки обгово-
рення реальності і реального виходить далеко
за межі простого одкровення про те, що ми
сприй маємо як реальне. Так, наприклад, у
своїй мо но графії «Постмодерністська фантасти-
ка» (1987) Мак’Хейл піднімає питання: реаль-
но, але в порівнянні з чим? Автор відповідає,
розмірковуючи про відмінності між традицій-
ним історичним романом і тим, який він назвав
постмодерністським. Що стосується першого,
критик підкреслює обмеження не розвінчувати
офіційну історіографію як його найбільш важ-
ливу рису. Постмодерністський історичний
роман, проте, пропонує розвінчувати історіогра-
фічний регістр створюючи нову версію, яка
значно відрізняється від офіційно прийнятої.
Мак’Хейл стверджує, що не завжди ма ють
чітке уявлення про те, що таке офіційна історія
країни (див. Прим. 2) і що може бути декілька
версій однієї події. У цьому випадку, підкрес-
лює ав тор, рішення про те, що слід вважати
історично визнаним фактом за інтуїцією чита-
ча. Як щодо «Кассандри», то роман не запро-
шує своїх читачів розмірковувати чи Троянська
війна, описана Го ме ром, — це міф чи реаль-
ність, — просто направляє їх думати про подію
по-іншому. Далі де монструється ряд аргументів,
з яких «Іліада» мо же розглядатися як офіцій-
ний історіографічний дискурс про Троянську
війну [5].

Добре відомо, що епопея Троянської війни має
дві властиві назви, які відрізняються навіть біль -

33

«Іліада» Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності

Н
а
у
к
о
в
і 

з
а
п
и
с
к
и
 І

н
с
ти

ту
ту

 ж
у
р
н
а
л
іс

ти
к
и
. 

Т
о
м

 5
3
. 

2
0
1
3
. 

ж
о
в
те

н
ь
—

гр
у
д
е
н
ь
. 



ше, ніж її протагоністи: Гомер і Генріх Шлі ман.
Не буду тут зупинятися, щоб обговорити так зва -
ну «гомерівську проблему» (див. Прим. 3), або
описати прист расті молодого німецького бізне-
смена, який сліпо вірив Гомерові і 1870 р. вклав
більшу частину свого статку, щоб показати, що
Троянська вій на була не фантазією поета. На
мій погляд, важливішим є вплив, який мала
знахідка Шліма на, що відроджувала класичні
цивілізації — трактовані гомеровими фантазія-
ми — від тонн землі та забуття.

До 1870 р. історія Греції починалася з пер-
шої Олімпіади приблизно 776 р. до нашої ери.
Все до цієї дати, так би мовити епохи Го мера,
як і своїх героїв та їх міст вважалося леген -
дарним і міфічним. Історик Джордж Гроут, нап -
ри клад, чия монументальна «Історія Греції» бу -
ла опублікована 1846 р., пише у своїй передмо-
ві: «Початки справжньої історії Греції завдя-
чують першій Олімпіаді, яка, як відомо, припа-
дає на рік 776 до Р. Х. [...]. Натомість істина
полягає в тому, що історичні записи не почи-
наються, власне кажучи, навіть після цієї
дати» [6, 27].

Це правда, що хоча давні греки (600—300 рр.
до Р. Х.) розглядали епоси як справжні історії,
немає в них нічого такого, щоб сучасний істо-
рик міг би розглянути, як вагомий доказ.
Одначе, хоча робота Гомера — особливо «Одіс -
сея» — міс тить багато фантастичного і надпри-
родного, але опи си повсякденного життя, буді-
вель, роботи в сільській місцевості і на морі,
домашніх справ жінок такі реальні, що варто
запитати, як поет міг вигадати їх.

Також географія Гомера відображає детальні
знання островів Егейського моря, морські шляхи,
про Сирію та Малу Азію. Згідно Кот трелла грець-
кий поет описує Троянську рівнину так, що «зму-
шує читача фактично бачити фізичні характери-
стики, звиви річки Скаман дри і припливи Симоїс,
два джерела недалеко від міста, одне гаряче і одне
холодне; смокву, яка була поряд зі Скейськими
воротами, домінуючу над всім височенну гору Іда,
де Зевс сидів, дивлячись бій» [6, 40].

Вона стосується полеміки щодо авторства
Гомера «Іліади» й «Одіссеї»: чи поеми є свідомий
і навмисний витвір однієї людини, чи твір поко-
лінь поетів, натхненних спільною традицією.

Однак в 1846 р., коли Джордж Гроут опуб -
лікував свою роботу, окрім вже згаданих топогра-
фічних деталей, не було ніяких речових дока зів,
або фрагменту будівлі, або зразка кераміки, юве-
лірних виробів, зброї, які підкреслювали б, що
світ, в якому жив Гомер, коли-небудь існував за
межами його уяви. Такі були причини, чому ака-
демічний світ сприйняв висновки про Троян ську
війну, вироблені Гроутом. У документі йшло ся про
те, що, хоча греки завжди вірили у справжність

битви між греками і троянцями, розглядаю чи її як
одну з великих по дій минулого, сучасні дослід -
ження показують, що це всього лише легенда.

Розгляньмо, як описується історія. Ніхто не
знає точно, скільки тих, хто вірив описаним у
«Іліаді» подіям, сподівалися знайти те, що Гомер
описує в XXII книзі «Смерть Гектора» своєї епо-
пеї: «Бігли (див. Прим. 4) весь час по дорозі, поза
стіною, зали ша ю  чи за спиною дозорну вежу і віт-
ряне місце, де була дика смоква, і дісталися двох
криштале вих джерел, які є джерелами бурхливо-
го Ксан фа (див. Прим. 5). Пер ший має гарячу воду
і покритий ди мом, наче б пала ючий вогонь, вода,
яка струмить з дру гого, і влітку як град, холодний
сніг або крига» [7, 131].

Маленьке містечко Бунарбаші, у трьох годи-
нах від узбережжя, було єдине місце, де знахо-
дилися два джерела (див. Прим. 6), описані в
таких подробицях, і були причиною, протягом
деякого часу це село вважалося місцем Іліона
Гомера. Одначе, розкопки у цьому місці не вия-
вили залишків циклопічних стін, які містили
62 кімнати палацу Пріама. Шліман, який був
на цьому місці в 1868 р. з «Іліадою» в руках, не
був певен у тому, що Бунарбаші є правильне
місце. Бо, за піснями з другої по сьому епопеї,
які описують перший день битви, ахейцям
довелося б здолати 84 милі всього за дев’ять
годин бою. У віршах, які говорять про бій з
Ахіллом, розповідається як Гектор описує три
кола навколо фортеці Пріама. Околиці Бунар -
баші, одначе, занадто круті, аби це стало мож-
ливим. Але було й інше можливе місце — пагорб
Гісарлик. У 1870 р., після річного очікування
на отримання дозволу від турецького уряду,
щоб почати розкопки, Шліман почав роботи в
цьому місці, чия назва означає палац. Через
рік, або близько того, копаючи на глибину до
десяти футів нижче поверхні пагорба, німець-
кий археолог і його колеги виявили не одну, а
багато Трой, бо міські стіни підіймалися на ста-
ріших стінах і під цими з’явилися інші, ще
раніші за попередні. Найнижчі рівні були якраз
ті, які цікавили німця, бо він думав, що шука-
на Троя, Троя Гомера, повинна бути дуже гли-
боко. У ході робіт були знайдені черепки глиня-
ного посуду, глиняні ідоли, золоті та срібні
предмети та ще залишки знарядь праці та
зброї. Грабар знав, що, за оцінками давніх істо-
риків, Троянська війна відбулася близько 1180
р. до Р. Х. Однак 1873 р. не було ніякої ефек-
тивної системи для визначення дат, яка б спи-
ралася на порівняння керамічних залишків.
Ось чому Шліман не міг встановити, яке з міст
(див. Прим. 7) було знищене в ХІІ ст. до Р. Х.
Згідно з Ратером (1993) зараз відомо, що най-
більш підходящим кандидатом бути містом
Пріама є Троя VII a (див. Прим. 8).
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Історики, які піддали сумніву реальність
Троянської війни, стверджували, що місце, яке
відкрив, Шліман було занадто малим для вели-
ких подій «Іліади» (див. Прим. 9). Проте, в
якийсь час німець кий археолог не був зацікав-
лений у відповіді на коментарі скептиків, так
як 1876 р. зробив настільки важливе відкриття,
що перевершив свої троянські тріумфи —
Мікени. Ключем до його успіху було посилання
на Павсанія, грецького історика ІІ ст. до Р. Х.,
який писав про Мікени: «Деякі частини стін
досі збереглися, як і двері, на яких бачимо
левів [...]. Одна гробниця Агамемнона, друга —
візника Еврімедона та ще Теледама і Пелопса,
бо кажуть, що Кассандра народила цих близню-
ків і ще дітьми Егісфом убив їх разом зі своїми
батьками [...]. Клітемнестра і Егісф були похо-
вані за межами стін, тому що вони не заслужи-
ли бути похованими всередині, де лежали
Агамемнон та інші вбиті» [6, 69—71].

У часи Гомера, коли стародавні епоси і ле -
генди розглядалися не як легенди, а як справж-
ня історія, він мав певність, що Мікени були осе-
редком вбивств. Ось чому Шліман по чав розкоп-
ки, шукаючи гробниці гомерівських героїв.
Роботи велися поблизу Воріт Левів, яким зава-
жали важкі камені. У 1876 р. серед кам’яних
плит команда на чолі з Шліманом виявила п’ять
гробниць, де були знайдені останки дев’ятнадця-
ти осіб. Професор Вейс [6] описує, що з жінок,
дві мали золоті смужки на лобі, а ще одна мала
чудову діадему. Обличчя чоловіків були вкриті
золотими масками. По руч з ними на землі лежа-
ли мечі, чаші для пиття, золоті та срібні. Двоє
дітей були загорнуті в золоту фольгу. Шліман не
мав сумнівів, що він знайшов могили Ага -
мемнона, Кассандри, Еврімедона і його супутни-
ків, убитих Егісфом. Вірячи у це, археолог теле-
графував цареві Гре ції: «Величносте, я знайшов
Ваших предків» [8, 22].

Завдячуючи системі визначення дат, заснова-
ній на порівнянні керамічних типів, ми тепер
знаємо, що поховання в вертикальній могилі
були набагато давніші, що приблизно відповідає
періоду між 1600 і 1500 рр. до Р. Х. (див. Прим.
10). Тут необхідно було б уточнити, що, коли
Шліман почав цю монументальну працю, ніяко-
го досвіду не було, щоб допомогти йому, і він не
міг орієнтуватися на досвід інших польових
археологів, тому що ще ніколи не проводилось
нічого з таким розмахом. Незважаючи на
помилки, яких припустився Шліман, важли-
вість його відкриттів для історії і світової куль-
тури не мають аналогів. У випадку цього
конкретного розслідування найважливіший
спадок німецького археолога полягає в нама-
ганні «до вести, що міфічне місто було реаль-
ним» [9, 82].

Після археологічних відкриттів почалися
обговорення, які тривали майже сторіччя.
Приймаючи деякою мірою історичність описа-
них в «Іліаді» подій, багато істориків погодять-
ся з Монтанеллі, який стверджує, що після від-
криттів Шлімана більше не маємо права стави-
ти під сумнів історичну реальність епічних пер-
сонажів і їх пригод, описаних Гомером [8, 23].
З іншого боку, після того, як було показано, що
стародавні легенди і міфи містять більше прав-
ди, ніж хотіли і хочуть визнати деякі історики,
які повинні відстоювати свою позицію, ті, хто
не бачать історичної асоціації між тим, що від-
булося в епоху пізньої бронзи, та гомерівськи-
ми подіями [7].

Виходячи з археологічних свідоцтв, показа-
но, що історично існувало щось на зразок
Троянської війни (див. Прим. 11). Однак оче-
видно, що твір Гомера, як будь-який літератур-
ний твір, не є суто історичний. Історичні факти,
розказані в «Іліаді», походять від давніх часів і
переплітаються з фантазією, яка не може
виправдати їх джерел. Як стверджує Доктороу
[10], у епоху пізньої бронзи розповіді були
одним з найважливіших засобів для збору та
передачі знань: вони були суспільною пам’ят-
тю. Їх функція полягає в збереженні минулого,
настанов молоді та створенні колективної іден-
тичності. Крім того, слід прийняти до уваги, що
Гомер, як і його сучасники, нічого не знали
подібного до чисто фактичного стилю; був від-
сутній вироблений огляд природного світу поза
релігією, ніякої історії поза легендою. Для
них акт відтворення історії був презумпцією
істинності.

Повернімося до пропозиції постмодерніст -
ської думки щодо розуміння історії та постмо-
дерністської думки, що історичне знання вироб-
ляється і через мову. Це не означає, як вже ска-
зано, що піддається сумнівові існування мину-
лого, але висловлюється переконання, що мину-
ле нами пізнається тільки через дискурс.
Найбільш важливою віхою парадигми в історії
як науки є визначення історії як дискурсу, а не
події [11]. На основі цього підходу, суперечки
про реальність Троянської війни відходять на
задній план і висувається на перший план зо -
браження самої «Іліади». У світлі цієї ідеї
монологовий дискурс грецького поета набуває
статусу офіційної історії про протистояння між
троянцями і ахейцями. Користуючись епічною
риторикою, Гомер легітимізує владу загарбни-
ків і геть заглушує голоси жертв.
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Прим і т ки

Примітка 1. В пропозиції Лінди Гатчин (1988), термін пародії розуміється як форма проблематизування цінностей і
використовується як синонім таких понять, як іронічна цитата, стилізація, привласнення, або інтертекстуальність. При
пародії, як і при будь-якій іншій формі відтворення, ставиться під сумнів поняття оригінального як рідкісного, унікаль-
ного і значного. З другого боку, постмодерністська пародія є свого роду спростувальний перегляд, або перечитування, мину-
лого, що підтверджує і будить наразі потугу уявлень історії.

Примітка 2. Уточнюючи цей термін, Зейдель [див. Seydel U. Ficciуn histуrica en la segunda mitad del siglo XX: concep-
tos y definiciones // Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje 25. — 2002. — Р. 23—49] пояснює, що не всі країни
мають обов’язкові підручники, через які відбувається дифузія офіційної інтерпретації історії, як, наприклад, випадок з
підручниками, розробленими у Мексиці Національною комісією з Безкоштовних підручників.

Примітка 3. Вона належить до полеміки щодо авторства Гомера «Іліади» й «Одіссеї»: чи поеми є свідомий і навмисний
витвір однієї людини, чи твір поколінь поетів, натхненних спільною традицією.

Примітка 4. Стосується Ахілла і Гектора в день смерті останнього.
Примітка 5. Ксанф — річка Троади, названа Богом Скамандром [див. Segala y Estalella L. La Iliada / L. Segala y

Estalella. — Mйxico : Porrъa, 2004].
Примітка 6. Перше систематичне гідрогеологічне дослідження з метою локалізувати гаряче і холодне джерела, описа-

ні Гомером, очолював Рудольф Вірхов в 1879 р. Експедиція виявила не два, а набір з восьми джерел, які відповідають гоме-
рівським характеристикам поблизу Пінарбасі (за деякою транслітерацією так само, як Бунарбаші). Розташоване на північ-
них пагорбах, які є частиною вулканічного масиву Кара-Даг, це невелике місто, і його околиці були вивчені знову в період
2001—2002 рр. На цей раз, команда Волькердорфера описала і проаналізувала 131 джерело, розташоване на території пло-
щею 120 км2 в Національму історичному паркові Трої (Туреччина). Температура води в цих джерелах була між 16,5 і
31,9° C (Волькердорфер та ін, 2003).

Примітка 7. На пагорбі Гіссарлик, що також перекладається як місце укріплень, на віддалі 6,5 км від Егейського моря
і на такій самій відстані від Дарданелл, визначено такі населені пункти: Троя I, перше поселення зі стіною, побудованою
з дрібного каменю і шиферу, від 3000 р. до Р. Х.

Троя II, доісторична фортеця, набережні з оборонними насипами, палац і будинки. Починаючи з третього століття.
Троя III, IV і V — доісторичні поселення, побудовані на руїнах Трої II в період між 2300 і 2000 рр. до Р. Х. Троя IV є

фортецею, яка охоплювала більшу частину, ніж будь-яке попереднє поселення, з великою стіною, баштами, воротами і
будинками, починаючи з 1900 по 1300 рр. до Р. Х.

Троя VII а, реконструкція Трої VI, побудована після того, як місто було зруйноване землетрусом.
Троя VII b і VIII — грецькі села з простих будинків з каменю, починаючи з 1100 р. до Р. Х., або близько цього.
Троя IX, Акрополь греко-римського міста Іліон, або Новий Іліон, з храмом, присвяченим Афіні, громадськими будів-

лями і великим театром. Вона існувала з I ст. до Р. Х. Приблизно до 500 р. Р. Х.
Примітка 8. Основна відмінність між Троєю VI і Троєю VII полягає у використанні простору всередині форту. Грабарі

стверджують, що велика частина громадян Трої VI h, які жили в невеликих фермерських селах на рівнині Трої, шукали
в стінах Трої VII a захисту через деякі зовнішні загрози. Місто Пріама було жорстоко зруйноване тому, що громадяни не
витримали переслідувань, проти яких вони готувалися. Зменшення кількості імпортної кераміки з Мікен в Трою VII було
витлумачено як підтвердження особи нападника. Судячи зі змісту «Іліади» й «Одіссеї», мікенські греки, тобто з південної
та центральної Греції, вважалися руйнівниками Трої. Одначе немає ніяких археологічних свідчень, що допомогли б з’ясу-
вати, хто були завойовники (Раттер, 1993).

Примітка 9. Кофман (2004), який очолював розкопки на пагорбі Гіссарлик протягом 16 років, каже, що за мірками
регіону в той час (пізній бронзовий вік) Троя була великим містом міжрегіонального значення, яке контролювало доступ
з Середземного моря до Чорного, а також з Малої Азії в Південно-Східну Європу і навпаки. Її цитадель не має аналогів як
в регіоні, так і, наскільки ми знаємо до цих пір, в усій Південно-Східній Європі.

Примітка 10. Припускаючи, що Агамемнон був історичною особистістю і жив би близько 1180 р. до Р. Х.
Примітка 11. Кофман (2004) твердить, що відповідно до археологічних та історичних відкриттів, зроблених в останні

десятиліття, можна припустити, що в районі Трої були різні конфлікти, які припадають на кінець бронзового віку. На сьо-
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Peres Viktorya. Homer’s «Iliad» as the historical discourse on the Trojan War: the question of referentiality.
In this article the authors states that the text of Homer’s «Iliad» can be considered as the official

historiographical discourse on the Trojan War. It is also analyzed how this discourse contributes the building of
textual authorreferentiality in the novel by Christa Wolf Cassandra (1983). The author bases her analysis on the
postmodernist theories of McHale and Hutcheon.

Keywords: referentiality, metafiction, discourse, novel.

Перес В. В. «Илиада» Гомера как историографический дискурс о Троянской войне: вопрос референциальности.
В этой статье аргументируется, что текст гомеровской «Илиады» может являться официальным историо-

графическим дискурсом о Троянской войне. Мы анализируем, как этот дискурс способствует построению
текстуальной автореференциальности в новелле Кристы Вольф «Кассандра» (1983). В нашем анализе мы осно-
вываемся на постмодернистских теориях McHale и Hutcheon.

Ключевые слова: референциальность, метафикция, дискурс, новелла.

годні, однак, не можна з певністю сказати, чи всі ці події збереглися в пізнішій колективній пам’яті, наприклад, про
Троянську війну. Імовірно також, що існувала незабутня подія, яку ми називаємо сьогодні Троянською війною.


