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Betrachtet wurden Besonderheiten der Nutzung von schiingeistiger 
1-iteratur als Quelle Гur die Geschichte der russischen Emigration der 
Zwischenkriegsperiode. Auf der Grundlage literarischer Quellen wurden einige 
Anpassungsmechanismen der Emigranten untersucht. 

Schlйsselbegrijfe: Literatur, Emigration, Adaptation, historische Quelle. 

На вiдмiпу вiд мемуаристики чи епiстолярi1, якi вже не потребу
ЮТЪ аргументацi1 па користъ свос1 iпформативпостi у якоС'ri iсторич
пих джерел, художпя лiтература лишс боретъся за право «проливати 
свiтло» па мипуле. Причому сумпiви iсторикiв стосовпо можливостi 
використовувати художню лiтсратуру в якостi iсторичного джерела 
стосуютъся лише перiодiв, наближених до сучасностi (XIX-X:X ст.). 
Доелiдпик Ново1 та HoвiТIIъot доби зпаходитъся у ситуацii надлиш
ку iсторичпих джерел, а тому вже на початковому етапi дослiджен
IIЯ частiше вiдкидае потенцiйнi джерсла, якi завiдомо викривляютъ 
дiйснiстъ. Але зверпсшrя до художпъо1 лiтератури було зумовлепо не 
стiльки i"i фактологiчним потеш~iалом, скiлъки i"i здатнiстю розкри
вэти суб'сктивпi аспекти сприЙIIЯТТЯ тих чи iшпих подiй, вiдбивати 
атмосферу епохи (система цiшюстей, соцiалънi очiкування, настроi 
доби). Тобто художпя лiтсра:rура у якостi джерела не може претенду
вати па доповпешrя чи спосiб верифiкацii фактiв, але вопа дозволяе 
пропикпути до тих сторiп дiйспостi, якi пс можпа реконструювати за 
ДОПОМОГОIО документiв. . 

Наш iптерес до художпъоi лiтератури як до iсторичного джерела 
з icтopii росiйськоi емiграцi1 першоi пiсляреволюцiйпоi хвилi був зу
мовлспий зверпсппям до соцiалъпо-психологiчного аспекту адапта
цii емiграптiв. Коло джерсл, якi залучаютъся до реконструкцiй подi
бпого виду доволi вузъке (мемуари, спiстОJIЯрiя, каiще;rярсъкi авто
документи) i вимагас розширешш. Цим i пояспюетъся актуалънiстъ 
дапоi розвiдки. 

На еъогоднi iспус велика кiлькiстъ iсторичних розвiдок, присвяче
пих рекопетрукцii дiйспостi XIX-X:X ст. па основi художньоi лiтера
тури, але лiтсратура представникiв мо;юдшого поколi1rя росiйськоi 
емiграцii першоi пiсляревошоцiйноi хвилi поки не залучалася до по
дiбнихдослiджень [1; 13-15; 20; 21; 23; 24; 35]. 

Джерелами пашоi розвiдки стали художпi твори емiграптсъкоi 
молодi, значпа кiлъкiстъ яких публiкувалася у часописi «Числа» (м. 
Париж), який позицiопував себе саме як журнал молодтого поколiн
IIЯ росiйсъкого бiжепства [26-33]. 

Метою цiе1 статтi с висвiтленrrя можливостей залучешш лiтера
турних джерел до реконструкii адаптацiйних процесiв у середовищi 
росiйсъкоi емiграцiiпершо1пiсляреволюцiйпо1 хвилi. 



281 

Перед бсзпосереднiм персходом до iнформацiйноi сторани вико
ристанпя художпьоi лiтсратури для рекопструюtii адаптацiйпих про
цссiв емiграцii, звернемося до деяких особливостей цього виду дже
рел. 

Неодноразово зазначалося, що особливiспо вiдображсппя дiй
спостi у художнiй лiтературi с i"i типiзацiя [21; 24]. У цьому лiтсратор 
наближуеться до дослiдпика, вiдтворюючи чаете i повторювапс, ха
рактсрнс для його епохи. У цьому виявлясться схильпiсть художпьоi 
лiтератури розГJiядати людипу лише у якостi типового героя своеi 
епохи. Типiзацiя життсвих ситуацiй героя с способом довести рсалiс
тичнiсть художпього твору i його Зктуальпiсть для читацькоi аудито
рii. Разом iз тим пс можна цiлком вiдкидати вхшив особистого соцi
ального досвiду автора па створснпя образiв та сюжету. 3дiйсшою
чи критику художпьоi лiтсратури як iсторичного джсрсла, слiд i'i роз
глядати, з одного боку, як типовс, з iншого - як те, що с результа
том особистого досвiду автора; потрiбпо розрiзняти автобiографiч
не i соцiологiчне у джерелi, хоча цi компопенти дуже тiспо псрсплс
тепi. По cyri, важко посперсчатися iз твсрджсппям, що художня лi
тература е «поглядом намипуле iз мипулого», що пайповпiше вiдпо
вiдае прИiщипу iсторизму (здiйспювати оцiпки дiяпь людей з пози
цiй ix часу) [23]. 

Оскiльки зайшла мова про аксiологiчпу складову критики худож
ньоi лiтератури, то варто зазпачити, що це джсрело дозвшхяс рскоп
струювати зразки поведiпки та моральпi норми свого часу. Для ро
сiйськоi емiграцii першоi пiслярсвошоцiйноi хвилi за зразок порми 
завжди слугували росiйськi дорсволюцiйпi стапдарти. Навiть тi хто 
прожив у емiграцii попад дссятилiття, анешовали саме до росiйсько
го досвiду, а не до сучасвих рсалiй у краiпах-рсципiсптах. Тобто емi
грацiя мiряла свое сьогодешхя стандартами мипулого, що створюва
ла складнощi в i'i адаптацii. Такi зac-rapiлi мiрки с-rворювали iшозiю, 
що виключпо смiграцiя переживас кризопий стан. 

Аналiзуючи художню лiтературу з позицii iсторичпого джсрсла, 
варто пам'ятати про моралiзаторство письмснникiв. Лiтература, не 
мепше нiж iсторiя, претендус па роль вчитсля життя [ 1]. 3 одного 
боку, це пiдвищус цiппiсть художнiх творiв як iсторичного джсрс
ла- лiтератори пишуть про те, про що мсмуаристи замовчують, ви
правдов}'lочи себе. 3 iншого боку, дидактизм лiтсратури паштовхус 
письменникiв на гiперболiзацiiо проблсм, акцсптуацiю уваги на них, 
а не на нормi. Iншими словами, у лiтсратурпих творах дсвiаптпс по
стае нiби пiд збiльшувальним склом. 
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Особпивiстю лiтератури емiграцiУ молодшого поколiшш було 
прагпення «павчити ба1ъкiв». Для значноi кiлькостi емiгранrськоi 
молодi саме зверпешrя до лiтератури було останнiм шансом бути по
чутим старшим поколiппям. Через лiтературу молодше поколiшrя 
емiграцii намагалося «розкрити очi» старшому [2]. 

Особливiстю лiтератури молодшого поколiння росiйськоi емiгра
цiУ було осмислешrя досвiду самого вигшuПIЯ («великого очiкуван
ня», як зазначали емiграю·и). Якщо для старшо1·о поколiння тим до
свiдом, який потрiбно ще раз пережити i взяти у пього уроки, були 
роки ревошоцiУ у PociY (за яку, до речi, у ·старшого поколiшrя було 
почутrя провипи), то лiтсратурпа молодь зосередилася саме па емi
грацiУ. Особливiстю протiкаппя рокiв вигпанпя ДJIЯ цього поколiп
пя було те, що культурна адаптацiя у краУнах-реципiснтах спiвпала iз 

завершальпим нсрiодом соцiалiзацii. Вигпанпя стало часом саморе
алiзацii. Емiграптська молодь мала можливiсть пор_iвшова:rи особис
тi досягпсшrя iз досяn1ешrями однолiткiв iз числа iпоземцiв, а вiдпо
вiдпо, якщо результати такого порiвirяшrя були пепрезеirrабельними, 
то шукати виправдашrя ДJIЯ себе. Ним могла стати полiтика кpaiн

peцmlicirriв стосовпо мi1рантiв, свiтова економiчна криза, пебажап
IIЯ поколiшrя батькiв подiшгrися мiсцем пiд сопцем ( сторiнками у ви
дашiЯХ. стосовiю молодих лiтераторiв). Яюцо для старшого поколiн
IIЯ емiграцiя стала часом туги за Батькiвщиною, ДJIЯ молодого поко
лiшrя це був час суму за персалiзовапими можливостями. До того ж 
опис емiграптського буrrя був тсю незай1rятою нiшею, якою могло в 
лiтературi скористатися саме молодше поколiння. 

Лiтература дас можливiс-IЪ виокремити деякi мехапiзми адапта
цiУ росiйських бiженцiв, якi пе знайшли вiдображешrя у iнших дже
релах. Зокрема, у повiстi В. Набокова <<Машенька>> ми стикасмося iз 
пашуком позитиву у вишаппi, порiв1rяпо iз Росiсю. Стосовпо Фран
цiУ автором вживасться така характеристика: «Культурная сторона, 
пе чета пашей сторонушке» [16, с. 30]. 
Ще один мехапiзм пристосувашrя до нового середовища, який 

знайшов вiдображешrя у лiтературi - копструювашrя пових соцiаль
пих категорiй. ДJrя бiльшостi емiграптiв пе просто припизливим, а 
травму~очим було рiзке падiшrя соцiальпого престижу iхньоУ профе
сiУ, кшочовою темою лiтера:rури вигпашrя став разючий коптраст мiж 
духовними запитами особи та i"i жи-ггевими реалiями. Чи не пайбiльш 
яскравий лiтературпий образ (часто повторюваний) - це росiйський 
таксист, колипшiй бiлий офiцер, який пропускае можливiс-rъ пiдзаро
бити, читаючи па зупипках, або ж сам долучасться пiсля важкого ро-
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бочоrо дня до лiтсратурпоi творчостi. У цьоrо образу був i реалыmй 
прототип- смirрантський письмс1шик Гайто Газданов [4-11]. IЦоб 
зпизити папружсппя вiд псрсбувашш на пижчих coцia.JIЫIИX щаблях, 
емirрацiсю було внедепо соцiальпу катсгорiю «чwrаюча нублiюш. 
У лiтсратурi ми часто зустрiчасмо, що вiдмова вiд читаппя сприйма
лась як характеристика крайпього згасашш шодипи. Не мсшп частим 
с пiдкреслешщ що чwrашш ссрйозпоi лiтсратури - нацiопа.JIЫiа риса 
росiяп. БiJiыrric1ъ ix iпозсмпоrо оточсшш обмсжусrъся лiтсратурою 
пизькоrо гатупку [27; 31; 34]. 

Часто у лiтсратурi пiдкрссmосться, що процсс адшпацii був вза
СМIIИМ - французи та пiмцi також адантувалися до росiяп, цим авто
ри пiби доводять рiвпозпачпiсть пародiв, та павiть вмiппя cмirpa1rriв 
де в чому «диктувати умови» у вiдривi вiд дому [11; 12]. 

Лiтсратура дас можливiсть повпiшс нростсЖИ"rи сiмсйпс жwn·я 
смiграцii. Мемуари, як правило, мспшс уваги придi.Jшю1ъ сiмсйпо
му колу, тра;(Ицiям, домапшьому побуrу тощо. Про пастi.Jrьки iн·rим
нi сторопи житrя писати в ту епоху було пс прийнято. I якщо у cnora
дax (частimс жiпочих) дослiдпик i зпаходить iпформацiю про сiмсйпс 
оточешш автора, то ця iнформаi{iя пiби «пробивасться» крiзь подiсву 
канву чи роздуми мемуариста. ДJш лiтсраторiв сiмсйпс жи1·r·я ix гсро
iв пс явJIЯJIO собою щось особисте, такс, на чому стояло стичнс табу. 
Л лiтсратурпа тспдспцiя J(O ·rипiзацii дас можливiсть говорwrи про те, 
що сцепи сiмсйпоrо життя, розкритi помiж основiюю сюжетпою лiпi
сю у творах, були характсрпi для зпачпоi кiлькостi бiжспцiв з онису
ваного середонища [4; 8; 12; 17; 19]. Лiтсратори через опис сiмейпих 
взасмовiдносип розкриваю·rъ щс один а;(шn·ацiйний мсханiзм бiжеп
ства -- втсча у сiмсйпс жю·тя вiд зовпiпшього оточсшrя, яке сприйма
лося як вороже. Так, у повiстi Ж. КсссеJш «Кпяжi ночi» зустрiчасмо 
два прикла;tи, коли батьки-смirра1rrи докладають максимуму зусиль, 
щоб зробити життя своiх дiтсй щасливим. Пристарiлий працiвпик 
типографii Борков щод1rя ходив на роботу пiшки бш·ато кi.Jюмстрiв, 
отримував 1200 фрш1кiв, а жив та харчувався у примiському Пaii
cioпi з дев' ятпа;щятилiпiiм сипом за 1000, причому про прш{свла
пrrувашrя хворого юнака у даному випа;{ку не йпшося [12, с. 22-32]. 
Л працiвпик iпдустрii пiчпих розвш· па вулицi Пiгаль влшптував iмс
пипи дJIЯ свосi малоi дочки, яку намагався повпiстю iзошовати вiд 

своiх пiчпих за1rять, замiшовав iй i батька i матiр [12, с. 243-247]. 
Але вiд такого «зш·Jrиблсппя у сiм'ю» часто спостсрiгався зворот

пий сфект- роздратувашrя вiд псоблаштовшюстi побуrу, яке вwrи
валося у розчарувашiЯ у рiдпих i розда1увашiЯ вiд них. Подiбпа тсп-



денцiя описана у ромапi О. Балупiноl «Tilю». Головна героlня так ха
рактеризуе себе: «Стапдар·шая женщш1а в ЭМШ1Jадии. Та, которую 
ревоmоция и последовавшие за пей разрушительные годы, от юнос

ти враз перекинули к предвсршо старости, втиснули в однообразный, 

неизбежный уклад». Ця жiпка, яка попри пепристосованiсть, намага
еться створити домапшiй затишок у бiдпiй оселi, пайбiJiьше розчаро
вуеться тим, що побуr вплипув па свiтогляд i"i дочки, що во на далека 
вiд iдеалiзму батькiв. Характерна заява дiвчинки-емirра1rrки: «Jhо
бить можно только богатого. Я выйду замуж за инженера, хоть како
го угодно урода, только чтобы много зарабатывал. У меня будет ши
карная квартира и автомобиль» [31, с. 34--50]. Як бачимо, не менш 
значимою, нiж адаmацiйпi мехапiзми, тематикою лiтературноi твор
чостi росiйськоi' eмirpaцii була трансформацiя морально-етичних 
норм. 

Лiтератори неодноразово зазпачали, що визначною рисою eмirpa
цii стала гонитва за легкими та швидкими rрошима. Приклад може
мо зпайти в оповiдаппях зi збiрки А. Седпх «Астрономи з Босфора». 
Молодi люди заробmmи на життя у Копстаптинополi, видаючи себе 
за астрономiв, показуючи перехожим Мiсяць у стару пiдзорну тру
бу на штативi. Така, по cyri, афера дозволила молодим людям без
бiдпо протриматись декiлька мiсяцiв, аж поки небо не затягло хмара
ми i Мiсяць став недосяжпим дня 1х очей [22]. Багато в чому таку по
ведiнку емirрантiв слiд розгпядати як рецидив Громадяпськоi' вiйни. 
Втомлепi постiйпими майновими та побуrовими пегараздами, люди 
хотiли ix подолати за максимально короткi строки, окрiм того, сама 
ситуацiя вiйни вимагала швидких реакцiй. Звию1i до пришвидшено
го плину часу емirрапти розраховували па можливiсть вирiшити фi
нансовi негаразди максимально швидко - туr i зараз. Громадянська 
вiйна, яка передбачала можливiсть втратити не лише майно, а й саме 
життя у будь-яку мить, призвела до того, що у емirрантiв згодом спо
стерiгалося аномальне прагпення до розваг. Нiби рефлекторно, емi
rранти насолоджувалися моментом, бо вiйна привчила до того, що 
наступиого такого моменту може i не буrи. Лiтератори неодноразово 
зазначали, що мрiя бiжепця: «Накопичити i нiчого не робити». Про 
те, що подiбна проблема iснувала, ми можемо знайти достатню кiль
кiсть свiдчень, але таке rультiпайство не завжди вИЮiикало осу д у лi
тераторiв та публiцистiв. Дехто приписував його нацiональнiй рисi -
росiйському максималiзму, тасмницям росiйськоi' душi, яку не дано 
зрозумiти приземлепим европейцям. Так, у вже згадуванiй повiстi 
Ж. Кесселя «Княжi ночi» у якостi благородного вчипку подано той 
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факт, що князь Ашкелiанi продав остаюно фамiльну релiквiю- кинд
жал, влаmтував для снiввiтчизникiв Новий Рiк з метою пустити пил 
у очi госнодарцi пансiону- «Пусть знает, как русские па последние 
гуляют» [12, с. 32-55]. У лiтературi зустрiчасrъся немало приюrадiв 
ставпения до багатства, як випадковостi. У повiстi «Поверпення Буд
ди» головний герой-студент отримуе у снадок чимало кошriв вiд ко
лиmнього жебрака, якому вiн допомiг, давши йому 10 франкiв, пе 
маючи мепшоi кушори, що було сприйпято у якостi велико! щедрос
тi. В свою чергу, жебрак став багатiем, отримавши спадок вiд брата, 
який потонув пiд час кушшня у Балтiйському морi (власпикам майна 
з числа росiяп у Прибалтiйських краiнах вдалося збсрегти своi стат
ки) [9]. Те, що приходить як випадкове, так само може i пiти, павченi 
роками ревошоцii та вигпашrя, емiгранти пе сприймали втрату май

на, як щось катастрофiчнс. 
БеЗJiiч прикшщiв у лiтературi того, що накопичсшrя в приrщи

пi не було властиве емiгрантам. А яюцо траrшялись такi, хто ста
вав на шлях бюргерського способу життя, то наступав момент, коли 
брав верх саме росiйський максималiзм. Головпий герой оповiдашrя 
А. Алфьорова «Море» колишпiй матрос «не найкращих моральних 
якостей» працював поблизу Парижа на каучуковому заводi, накопи
чив статок у 15 тисяч франкiв. Пристрастився до позичшпrя пiд вiд
сотки. I мав перспектину примпожи-rи своi копrrи за рахунок идапо
го ошюбу, алс виграш 100 тис. фршrкiв призвiв до того, що ця люди
на прогуляла всi кошти за три мiсяцi i влшптувалася працювати шо
фером таксi [33, с. 70-79]. Звичайно, що серед емiграптiв траплялися 
i вдалi пiдприемцi, згадаемо хоча б Марiю Павлiвну, велику юrягиню 
та власницю вишивального дому «Кiтмар», компапьйопку Коко !Па
нель [3]. Багато хто «зробив себе сам» (цим до речi пишався i В. На
боков) [17; 18]. Тобто ми не можемо rенералiзувати промотувашrя 
грошей до осповпоi моделi поведiпки росiйських бiженцiв, алс не мо
жемо вiдкидати i"i наявностi як такоi у виПiанцiв. 

Деколи ми зустрiчаемо пара;{оксальнi випадки- мораль емiгрант
ськоi молодi заохочувала «пичегонедешurие». ВидiлЯ'rися статка
ми з-помiж осповпоi маси суперечило колективiстським началам, па 
яких була вихована бiльшiстъ вiйськових. Нажи-rи статок - значило 
прив'язати себедозакордонного життя, вiдмовитися вiд iдei бороть
би за Росiю У контекстi прашень вiдвоювати Росiю логiчним видава
лося не життя, а виживання в cмirpaцii. Традицiйним був розмiрений 
без надзусиль ритм жи-rтя богсми на Монпарасi, але це пс було ви
юпочно росiйською рисою. Приюrад молодо! шодини, яка мае мож-
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ливостi i пе рсалiзовус ix, можпа зпайти у повiстi Г. Газданава «Iс
торiя однiсi подорожi». Молодий Володимир працюс у фiрмi брата 
з продажу автомобiлiв на посадi псрсi<Ладача корсспопденцii, можс 
заробляти бiльше па продажах, але вiдмовл.ясться па корис1ъ робо
ти, де не треба великих зусиль. Володимир виiхав iз Pocii малою ди
тиною i завжди був пiд опiкою старшого брата Миколи. Варто при
пустити, що турбота брата, який намагався вбсрсгти остапшо рiдпу 
шодину, призвсла до споживацтва Володимира. Але у творi вiп зо

бражспий жертвою- вiдiрвапий вiд Батькiвщини, вiп пс бачить сеп
су життя [4]. 

Лiтератори стали па виправ)tашr.я жiпок, якi пiпши па заробiтки 
па пiчпий ПЬ:аль - у кабаре та iнmi заклади, якi падавали в тому чис
лi irrrимпi послу:ги. Цi жiпки зображспi мучспицями. Часто смiгранr
ськi лiтератори доводять, що торгiвJIЯ своею красою та тiлом була 
в iм'я збсрежспня кохаrшя. Головна гсроiпя «lноземця» I. Пiмелс
ва працюс спiвачкою у кабаре, щоб ошrатити лiкувапня вi)t туберку
льозу кохапого, колипшього офiцсра, П мрiя заробити коштiв па фер
му [34]. Ще гiрша ситуацiя зображсна у розповiдi В. С. Яновського 
«Тринадц.ятi». Дружина займасться прости-rуцiсю, а ii чоловiк зму
шений в цсй час ходити за винивкою та закускою для клiсптiв, але 
торгiвл.я тiлом не значить у творi моральпого зубожiння [27, с. 129-
14 7]. Враховуючи вшrив М. Достосвського па лiтсра:rуру cмi1-paцii за
галом, не можпа не простсжити вшrиву окрсмого образу Сопi Марме
ладовоi зi «Злочипу та кари». 

Не засуджусться смiграптами i житrя за пiдставними паспортами, 
що зафiксовано у лiтсратурi Lб]. Bci росiйськi бiжспцi малиправо на 
напсенiвський паспорт - паспорт шодипи без громадяпства чи пiд
дапства, який видавася Лiгою Нацiй з iпiцiа:rиви Ф. Напсспа. Життrо 
власинка такого паспорта нiчого не загрожувало, але апатриди мали 
проблеми з вiзами та працсвлаштуванпям. У ссрсдовищi росiйськоi 
eмix-paцii пе вважалося за злочин дурити уряди краiп-рсципiснriв, ви
користову:ючи паспорти ix 1-ромадяп. Лджс ссредовищс краiн при
бу:J·rя сприймалося як чуже чи павiть ворожс. 

Продовжу:rочи тему вiдображсюш взасмовiдпосип росiйськоi eмi
rpaцii iз паселешшм свропсйських краiп у художнiй лiтcpa·rypi, за
значимо, що автори доволi часто вi<Ладали в уста свронейцiв, repo
iв ixнix творiв, характеристики бiжспцiв. Та цi характеристики не с 
свiдчеюшм бачешш росiян свропейцями, .якi вступили iз ними у без
посереднiй контакт впаслiдок велокого iсхода. Вопи бiлыпою мiрою · 
характеризуrоть очiкувашш росiйськоi eмi1-paцii вiд мiженiчпоi взас-
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модii з европейцями, те, яким бачилося бiженцям ставлення до них 
населения краiн-реципiентiв. 

Ж. Кесселъ, розповiдаючи про життя емiгрантiв у примiському 
пансiонi мадам Мезюре, створюе таку картину: «кулътурпий шок» 
пережили, скорiше, не бiженцi, а сама власниця папсiону. Ii дивува
ла неповага росiян до часу обiду, прибирання та сну, здатпiстъ трьох 
людей винаймати одне лiжко i спати на ньому по черзi, працюючи у 
рiзний час доби, але поступово господарка пансiону звикла до меш
канцiв, вважаючи ix за «своiх» [12, с. 12-22]. У цьому сюжетi проя
вилося стереотшше уявлешш емiгрантiв про те, що вопи своею ха
ризмою змусять iноземне оточення пристосовуватися. Такс уявлен
ня часто створювало внутрiшпьособистiснi конфлiкти для бiжен
цiв, адже ситуацii, коли середовище пiдлаштовувалось пiд них, були 
вкрай нечастими, але саме на них розраховували. В описуваному епi
зодi, для мадам Мезюре бiженцi приносили дохiд. Справа бiзнссу ви
магала вiд неi ввiчливостi i толерантностi, що було сприйiшто росiя
нами за можливiсть адашувати французiв до себе. 

В. Набоков у багато в чому автобiографiчному романi «Дивись на 
арлекiнiв!» також наводить епiзод, який яскраво характеризуе очiку
вання емiгрантiв вiд середовища, яке ix приймало. Герой твору, який, 
як i автор, навчався в Оксфордi, повинен був допомогти у постанов
цi «Ревiзора» М. Гоголя у якостi «спецiалiста по Pocii». Коли режи
сер !вор Блек виказав йому своi роздуми щодо постановки (вiдверто 
наiвнi, чого i можна було очiкувти вiд корiнного англiйця), експерт 
навiть не схотiв щось доводити, вважаючи, що людину, яка мае такi 
дивнi упередження щодо Pocii, важко переконати [17, с. 7-11]. Цсй 
епiзод говорить, про те, що були бiженцi, якi просто не вiрили у го
товнiстъ та здатнiс1ъ захiдного свiту сприйняти Росiю такою, якою 
вона була насправдi. 

Часто в уста iноземних героiв творiв вкладасrься етнiчний авто
стереотип росiян. Яскравi приклади мiстяться у «Вечiрньому супут
нику» Г. Газданова. Розмова мiж росiянином та колишнiм французь
ким мiнiстром, який вiдiйшов вiд справ (ймовiрно, прототипом став 
Ж. Клемансо): 

- Вы француз? 
- Нет, я русский. 
-То-то Вас носит нелегкая в три часа ночи. 
Витримки з цього ж твору: «Вы читали Фауста? - вдруг перебил 

себя и сам себе ответил: -Да, конечно, читали, все русские читают». 
«Вы дикарь, - ответил он, - Вы задаете вопросы, которых не прюш-
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то задавать. Европеец никогда бы этого не позволил. Но я предпочи
таю это» [10]. Нацiональнi риси, якими нiбито характеризуе росiян 
у даному випадку фраiЩузький посадовець - схильнiсть до розмiр
ковування пiд час нiчних проrулянок, iнтерес до читания та незро
зумiлiсть росiйськоi душi для iноземцiв при i"i маrнетичних власти
востих- це традицiйнi характеристики автостереотипу росiян. Тоб
то можливiсть лiтератури cмirpaцii вiдображати бачения росiян iн
шими етносами можна поставити пiд питания. Для реконструкцii ба
чения емirрантiв власне населе1шям краi'п-реципiентiв необхiдно ви
користовувати джсрела пеемirраптського походжения, хоча ix масив 
значно менший, нiж кiлькiсть характеристик емirрантiв у росiйських 
наративних джерелах, якi вкладалися в уста французiв чи то нiм
цiв. Для подiбних реконструю~iй доречнiше залучати пресу (анrлiй
ську, французьку, бельгiйську тощо), яка не оминала увагою i емi
rрацiю (нелеi'КО не згадати про двомiльойопне населения в €вропi, 
яке з'явилося внаслiдок катаюriзмiв початку столiття). Такi витримки 
преси, наприклад, збирав М. Оболенський, начальник Заrальноi кан
целярii Великого князя Миколи Миколайовича, i вони зберiгають
ся на сьогоднi у його осбистому фондi в apxiвi Будинку росiйського 
зарубiжжя iм. Олександра Солжепiцина (м. Москва) [25]. Щодо за
рубiжних лiтературних джерел, то баrато характеристик росiйсько
го бiженства мiстять твори Е. М. Ремарка емirрантського перiоду. 
Але образ росiйських емiрантiв очима свропейцiв не становить пред
мета даного дослiджения, ми просто пiдкреслимо, що у подiбних ре
конструкцiях лiтература екзилу може бути використана лише у якос
тi допомiжних джерел. 

Доповнюючи тематику iпформативностi художньоi лiтратури для 
реконструкцii уявлень росiян та емirрантiв одне про одного, зазна
чимо, що траплявся i такий феномен - перенесения характеристик 
способу житrя i розмiрковувань, традицiйних для бiженства, на на
селения iнших краiн. Подiбне зустрiчаеться в оповiданнi Г. Газдано
ва «Жебрак». Головпий герой твору- француз Вердье, вiн залишив 
комфорmе житrя успiшного пiдприемця, з маетком, походами до те
атру та iншими благами, i пiшов добровiльно жебракувати, живучи у 
коробцi, поiдаючи об'iдки i не бажаючи повертатися до нормально
го житrя. Постiйний пошук сенсу житrя як причина втечi вiд свiту -
традицiйна для лiтератури характеристика росiйськоi душi, яка була 
перенесена на француза Вердье [11]. Можливо, це явище слiд розгля
дати як певне «примирения» iз оточуючими суспiльствами, розумiн
ия близькостi аборигенного ·населеюiЯ та бiженцiв, едностi ix про-
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блем i духовних пошукiв. Не дивно, що Верды: знаменус свое вiдро
дження з того, що вiн починае читати щосъ, окрiм газет. IЦе раз пiд
креслимо важливiстъ читання «справжнъо1» лiтератури у якостi ком
поненти саморепрезентацi1 емirрантiв. 

Лiтература також фiксуе ряд таких моментiв мепталъностi росiй
съких емirрантiв, до .яких практично неможливо «пробратися» че
рез документалънi джерела, i якi часто <<Випадшотъ» iз основно1 лi
нiУ оповiдi у мемуаристицi. Наприклад, лiтератори неодноразово за
значаютъ той факт, що емirрантiв морально сковували простари за
хiдних мегаполiсiв. Герой твору В. Набокова «Дивись па apjieкi
нiв» був дуже вдячний своему знайомому за те, що той його пiдво
зив на авто «без возни с ужасно мелкими, тонкими липучими лепта
ми автобусных билетов и без рискованных поrружений в громовую 
муть метро» [17, с. 149]. У баrатъох творах Г. Газданава простежу
етъся або бажання головних геро!в поУхати до АвстралiУ, або ж i сам 
факт вiд'i'зду (край свiту), i разом iз тим не завжди цi героУ проявля
ЮТЪ подiбну мобiлънiстъ у мiстi [7]. У «Княжих ночах» Ж. Ксссс
ля головна героiня Олена та i"i коханий не виходятъ багато мiсяцiв за 
межi вулицi Пiгалъ, для них по!здка на прогулянку до Булонсъкого 
лiсу у передмiстя Парижа видаетъся; занадто тривалим заходом. Цим 
частково пояснюсrъся компактне проживання росiян, яким таким чи
ном було лсгше задовольнити потреби, не виходячи у «великий свiТ>>: 
«Таинственное размножение русских в силу закона скопления». Ра

зом iз тим емirрацiя демонетрувала готовнiстъ Iхати у колонiУ евро
пейсъких держав, так вже згадувана Олена приймае митrеве рiшення 
iхати до фанцузъкоУ Африки разом iз майбутнiм чоловiком Антоном 
Iртишем [12, с. 123-287]. В чому причина того, що для Олени Булон
съкий лiс був далi вiд Пiгалю, нiж Тунiс чи Мароко? Ймовiрно, знову 
ж таки, праrнення бiженцiв вiдповiдати на виклики, якi стоять перед 
ними радикально (про причини цъого явищами вже вели мову вище). 

Трапляютi.ся вказiвки у лiтературних джерелах на особливий ме
ханiзм адаптацiУ емirрантiв - втечу вiд дрiбних конфлiктiв побуто
вого рiвня, якi можливо вирiшити, зiткнувшисъ iз ситуацiсю у лоб. 
А. Ремезов у оповiданнi «lндустрiалъна пiдкова», зокрема, наводить 
приклад ситуацi1, коли емirрант через сварку iз консьержкою змуше
ний був з 'iхати iз звично'i квартири у передмiстя, причому, здiйсшою
чи оплату обох помеmJ<анъ. Сварка, насправдi, не мала пiдстав. Кон
сьержка не так зрозумiла росiйсъку мову i сприйняла уривок фрази за 
аналог французъко'i «Циц», образившисъ, жiнка зробила нестерпним 
житrя наймача квартири, вiн навiтъ змушений був 1сти cyxapi, аби за-



йвий раз не виходити з дому. I хоча осиовна тема твору полягае у без
захисностi емiгрантiв навiть перед мiсцевими жителями такого певн
еоко рангу як консьержка, адже П мотивацiя грубощiв була такою «я 
па своей земле, а вы оn1равляйтесь в свою страну», крiзь цю очевид
ну мораль проступае певна характеристика типового емiгранта. Вiн 
не бажас з~стосовувати найменшу твердiсть, не кажучи вже про си
ловi методи, до вирiшення питаНJIЯ ( адже можлива розмова з кон
сьержкою, за сюжетом- во на iстерична i не йде на дiалог, та е госпо
дар житла i скарга йому вiд того, хто сiШачуе оренду регулярно, пев
но прояснила би ситуацiю) [29, с. 108-143]. Ймовiрнiше за все, мен
тальний бар'ер до вирiшсння дрiбних життевих конфлiктiв був саме 
i створений ситуацiсю регулярного безправ'я бiженцiв i вiдкладан
ня вирiшешiЯ i'x питань з боку офiцiйних установ краiн-реципiентiв. 
Вплинуло, дсякою мiрою, i споживацтво значноi частнии бiженцiв, 
виховапоi па тому, що перед ними в оточуючого соцiуму е обо в' язки 
(систематична допомога з боку Червоного Хреста, росiйських благо
дiйпих органiзацiй, безкоштовнi iдальнi, лiкарнянi мiсця тощо ). По
стiйна допомога сприяла приту:rшенню здатностi бiженцiв до проти
стояння свiтовi та виживання у ньому самотужки. 

Нсод:норазово лiтератори звсрталися до теми довiри та взаемо
допомоги бiжепцiв. Часто у вiдповiдаль:ний момент чи у cкpyri по
руч iз героями творiв опинялися чужi люди, якi допомагали вийти iз 
ситуацii, нiчого пе потребУJочи на замiн. Князю Ашкелiанi (Ж. Кес
сель «Княжi ночi») втекти з мiсця бiйки до приiзду полiцii, наслiдком 
якого могло стати виселення з краiни, допомагае незнайомий шофер 
[12, с. 252-256]. Колишньому сенатору i професору Стратонову, а на 
одинадцятому роцi eмirpaцii' - безпритульному торгiвцю iжею «з ва
лiзи» - дономагас повериутися до рiдних кухарка iз бюргерськоi' ро
дини, сама збiднiла емiграптка (А. Буров «Була земля») [30, с. 32-50; 
3 1, с. 51-81]. Дiйспо, рiвепь взасмодопомоги смiгрантiв вражае, ал е 
пiдкреслення ситуацii' пiдтримки саме з боку «своi'х» поруч iз неспра
ведливим ставлснiiЯМ «iшпих» (в даному випадку населения краiн 
прибуття) призводило до замикашiЯ i без того доволi вузького емi
t-рантського свiту, налаштуваiiiiЯ бiженцiв саме на конфлiктнi ситу
ацii iз мiсцевим паселешiЯм. Лiтратура нiби транслювала носил: по
кластися можна лишена «свого». А оскiльки бiженцi були «Читаю
чою публiкою», то можна iз великою долею ймовiрностi стверджува
ти, що лiтсратура не лишс е джсрелом з icтopii свiдомостi росiйських 
бiженцiв першоi пiсJIЯреволюцiйноi хвилi, вона, за великим рахун
ком, брала участь у формуваннi цiei свiдомостi. 
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Навiть доволi етиелий джерелознавчий апалiз художпьоi лiтера
тури дае можливсть говорити про великий вшrив катастрофи Гро
мадяпськоi вiйпи па мсrrrальпiсть росiйеькоi емiграцi1. l'ромадяп
ська вiйrrи розлучала ciм'i, позбаяляла майна бiжсrщiв, змушувала 
ix жити у постiйпому жаху, але разом iз тим вопа породила потребу 
саме у кризових ситуацiях, як тих, де кожен може зпайти самовира
жспня. Опинившись у «нормальному жи·гri», багато смiграптiв вiд
чули свою пепотрiбпiС'Iъ соцiуму. Це явmце було пiдмiчепо Г. Газ
даноним у творi «Чорнi лебедi». Ось що пише автор про гшювного 
r·ероя Павлова, який мir· посднувати 12-годипий робочий день iз па
вчанпям у Сорбоппi впочi: «Оп мог бы быть псзамепимым канита
ном корабля, но при нснрсмеrшом условии, чтобы с кораблем носто
янно происходили катастрофы, он мо1· бы бьrrъ прекрасным нутеше
С'I'Венником через город, подвергающийся землетрясению, или через 

страну, охваченную эпидемией чумы, или через r·орящий лес. По ни
чего этого не бьшо - ни страны, ни леса, ни корабля; и Павлов жил в 
дрянной парижекой гостинице и работал, как вес другие» [7]. 

Оrже, художня лiтература може слутувати джерелом для дослi
джепня соцiальних: та меrrrалъпих трапсформацiй, якi вiдбувалися 
з росiйською емir-рацiсю псршо'i пiсляревошоцiйпо1 хвилi. Причо
му найбiльш iнформативними постають твори молодшого поколiшrя 
лiтераторiв-емi1-раптiв, рефлексii яких зоесредилися самс па вишап
пi, а не понсреднiх катаклiзмах па територii Poeii, що було характер
но для старшого поколiшrя письмсrшикiв. Художrrя лiтсратура вiдо
бражас ряд ме1rrалыrих механiзмiв адаптацii (пошук позитиву у ситу
ацii вигпання, копструювашrя нових соцiлъних iдептичпостей, запу
реюrя у еiмейпе жиn·я тощо ). Лiтературпi джерела дозвоJrяють про
слiдкувати змiпи у мора.тrьно-етичнiй сфсрi бiжспства (прашешrя до 
швидкого збагачсшrя, допустимiсть роботи у сфсрi iптимних нослуг 
для жiнок тощо). Чимало iпформацii мiстить художни лiтсратура i 
стосовно ставлеrшя бiженцiв до накопичешrя матерiа.тrьних коппiв, 
взасмовiдносин з стноеами краiп-реципiентiв, можливостi переУзду 
па ноне мiсце. Залучсшrя лiтературних джсрел е доречпим ДJIЯ доелi
джешrя соцiалыю-психологiчноi та культурпоi aлarn·aцil росiйських 
eмiгparrriв до суспiльств свропейських держав. 
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