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героя настигает «божественное возмездие» (термин Лучано Бертоллуччи» [2, с. 66 

]) в тот момент, когда все самое страшное уже позади: режим Муссолини пал, и 

народ празднует победу. Марчелло с женой отправляются в деревню. Над ними 

пролетает самолёт и сбрасывает на них бомбу. Главный герой понимает в финале 

романа: убежать от себя невозможно. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА У 

САТИРИЧНІЙ КАЗЦІ ЛЕОНІДА 
ФІЛАТОВА «ЗОЛУШКА ДО И ПОСЛЕ» 

 
Поденко О.Ю. (Харків) 

 
П’єса Леоніда Філатова «Золушка до и после» (2003) є останнім 

літературним твором митця. Вона репрезентує сюжет відомої казки Ш. Перро 

«Попелюшка», переносячи дію у невизначений час, але, безумовно, осучаснюючи 

події. Назву казки можна трактувати двояко: «до» – у давні часи, що зазначені у 

казці Ш. Перро, «після» – у новий час і у нових обставинах», або ж «до» 

укладення шлюбу з Принцем та «після». Вже після року шлюбу Попелюшка 

Філатова втрачає не тільки свої найкращі якості дівчини з народу, але й інтерес до 

життя своїх співвітчизників – простих селян, серед яких вона зростала, та власної 

родини: «Золушка (насмешливо): Большая жизнь! Великие дела!.. / Какие 

сногсшибательные драмы / Провинция привносит в жизнь мою!.. / Надеюсь, ваш 

рассказ окончен, дамы?.. / Тогда вещички в руки и – адью!.. <…> Ах, этот тип 

людей, – как тараканы: / Появятся – не выведешь потом!..» 

У своїй казці Філатов звертається не стільки до проблем минулого, скільки 

до реальності сьогодення, виходячи на рівень не тільки морального обличчя 

окремої людини, що зробила крок «из грязи – в князи», але й суспільства в цілому 

за принципом «від конкретного до загального». Спираючись на відомий казковий 

сюжет, сучасний автор створює сатиру на вічні вади людини та суспільства, які є 

актуальними і в наш час. Не випадково авторський підзаголовок казки зазначає: 

«Жестокая сказка в двух частях по мотивам Шарля Перро». Жорстокість самої 

казки проявляється у жорстокосі її головної героїні, яка виявляє граничний егоїзм 

і заради досягнення мети не гребує нічим, аж до прямого злочину. Казка 

«жорстока» по відношенню до моральної деформації людини і суспільства взагалі 
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і її головної героїні, яка цілком заслужено набуває у творі знакового іменування: 

Шут вимовляє: «Как звали Вас в селе – для нас не тайна, / Но кличку Вам 

придумали и тут… / И слуги во дворце Вас не случайно / Не Золушкой, а 

Злобушкой зовут!..» (курсив наш. – Ю.П.). Тема зради свого минулого, своїх 

витоків, своєї родини гранично загострюється письменником у сцені, де нова 

Попелюшка виганяє з королівського палацу рідного батька, який потім гине на 

вулиці, а дочка не тільки не тужить за ним, навіть не хоче поховати його по-

людськи. Треба зазначити, що фінал казки, залишаючи надію, що зло у будь-якому 

випадку (хоча б за допомогою чарівних сил) буде покаране, переносить увагу на 

проблеми іншого порядку. В епілозі один з сусідів Попелюшки, характеризуючи 

причини її повернення у рідне село, «з гіркотою» промовляє: «За что попёрли, – и 

козе понятно: / Народный защищала интерес!..», а Мачуха додає: «Для власти 

нашим мнением гнушаться / Традиция не новая вполне… / Подумайте, не дали 

девке шанса / Поправить ситуацию в стране!..» (курсив наш. – Ю.П.). Таким 

чином, Філатов викриває різного рівня причини суспільних (і державних!) 

негараздів і поневірянь. 

 

 
Б.Л. ПАСТЕРНАК – ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ 

ДЖ. КИТСА 
 

Приходько В.С., Линченко Н.Ю. (Харьков) 
 

Проблема перевода стихотворений и восприятия 

английского поэта XIX в. Дж. Китса в переводе 

Б. Пастернака – один из аспектов изучения литературных 

связей в авангардистском искусстве. В обширной 

переводческой практике Б. Пастернака наиболее четко 

прослеживаются индивидуальные творческие принципы 

переводчика, решительное обновление художественной 

образности перевода. В группировке «Центрифуга» 

(Б.Л. Пастернак, С.П. Бобров, Н.Н. Асеев) поэты 

утверждали, что художественное творчество должно стать 

не подражанием, а продолжением природы, которая через 

творческую волю человека создает «новый мир, 

сегодняшний, железный», отразившийся в аналогичных 

исканиях в области живописи (К. Малевич) и театра 

(В. Мейерхольд). Выбор сонетов «Прекрасное пленяет 

навсегда», «Кузнечик и сверчок», «Море» был не случаен. 

Б. Пастернак переживал все изменения в природе как события собственной жизни: 


