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Інтертекстуальність твору П. Коельйо «Як течія річки» 

…ти лишаєш по собі сліди своїми вчинками, і 

тому задумуйся над кожним своїм кроком. 

Пауло Коельйо 

 

Програма світової літератури в 11 класі насичена творами трагічного 

світобачення. 

«Що ти знаєш про мій біль і що я знаю про твій?» – запитує читача 

австрійський письменник-модерніст Франц Кафка, відтворюючи трагічне буття 

«маленької людини» у сучасному світі. Здається, що головний герой новели 

«Перевтілення» промовляє до кожного з нас: «Людина часом буває 

неспроможна працювати, але тоді саме й пора згадати про її колишні успіхи й 

подумати, що коли все минеться, вона напевне працюватиме ще старанніше й 

самовідданіше» [5:67]. 

Про трагедію щиросердного й порядного юнака Маріо (новела Т. Манна 

«Маріо і чарівник») одинадцятикласники теж довідуються на порозі 

самостійного життя. 

Не вселяють оптимізму й пророчі слова з роману А. Камю «Чума» про те, 

що «бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може 

дрімати десь.., і, можливо, настане день, коли на лихо і в науку людям чума 

розбудить пацюків і пошле їх конати на вулиці щасливого міста»[4:334]. 

Важко уявити млосний запах горілого людського тіла, це «молоко 

світання», яке людство п`є в пам`яті своїй і на початку ХХІ століття («Фуга 

смерті» 

П. Целлана). 

І навіть М. Булгаков у своєму нестримному бажанні покарати 

бюрократизм, казенщину, казнокрадство, підлість, боягузтво та інші соціальні 

«язви» не в силі переконливо довести, що Майстер і Маргарита будуть по-

справжньому щасливі в тому, іншому житті. 

А над трагічним буттям «маленької людини» апогеєм болю й горя 

виростає «Реквієм» А. Ахматової. 

Складно юнаку й дівчині, які прилучаються до духовних скарбів світової 

літератури, нести в своєму серці такий сумний тягар світової скорботи. 

Сучасне життя нелегке. Дійсно, кінець ХХ – початок ХХІ століть – період 

не тільки гострої ідеологічної боротьби, появи неофашистських теорій, 

грандіозних революційних битв, страшних терактів, але й величних наукових 

відкриттів, буйного розквіту мистецтва, розмаїття філософської думки, 

прагнень людей різних віросповідань відшукати втрачену гармонію, побачити в 

кожній особі Людину, яка заслуговує на повагу, любов, дружбу. 



Мета вивчення зарубіжної літератури в старшій школі – розвиток 

ключових і предметних компетентностей учнів у процесі читацької діяльності, 

«усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, 

виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, 

формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем 

загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, 

національною свідомістю» [10:68]. 

Проте лише незначна частина творів світової літератури за програмою 11 

класу здатна вселити оптимізм в душі читачів, навчити долати труднощі й 

перешкоди, не загубити своє «я» у пошуках життєвого шляху. 

З пафосом звучать основні мотиви філософської повісті-притчі «Старий і 

море» Е. Хемінгуея; непереможною вірою в глибину людських почуттів, в силу 

майстерності, поєднаної з духовністю, віє від невеличкого оповідання  

М. Павича «Дамаскін». 

Яку ж роль зіграє збірка притчових оповідань Пауло Коельйо «Як течія 

річки» у загальній системі обраного для вивчення старшокласниками 

програмового матеріалу? 

Підручник «Світова література» для 11 класу за редакцією Ковбасенка Ю. 

лише оглядово знайомить старшокласників з представниками постмодернізму. 

По-перше, вивчення твору Пауло Коельйо «Як течія річки» на уроках 

позакласного читання дасть можливість поглибити знання учнів про сучасний 

літературний процес, більш детально вивчити характерні для постмодернізму 

художні явища, такі як інтертекстуальність, цитування, алюзія, ремінісценція, 

що допоможе учням в ідейно-художньому аналізі постмодерністської 

літератури. 

По-друге, саме цей твір П. Коельйо може репрезентувати постмодернізм 

як літературне явище. 

По-третє, висока художність твору, багатство проблематики сприятимуть 

залученню школярів до духовної скарбниці світової літератури, вихованню 

естетичного смаку, виробленню стійкого імунітету проти низькопробних явищ 

масової культури, негативних соціальних ідіом. 

Нарешті, оптимістичний характер оповідань зі збірки «Як течія річки» 

Пауло Коельйо та гуманістична позиція автора позитивно вплинуть на 

виховання високої моралі школярів, визначення власних життєвих цінностей. 

Досліджуючи ознаки інтертекстуальності даного твору (цитування, 

алюзія, ремінісценція), а також поняття паратекстуальності, співставляємо твір 

з іншими літературними джерелами щодо проблематики, розробляємо схему –

опору, яка дасть можливість глибше зрозуміти постмодерністський 

літературний процес і місце в ньому творчості П. Коельйо. 

Відомий бразильський письменник і поет, автор романів, коментованих 

антологій, збірок коротких розповідей-притч П. Коельйо прославився після 

видання роману «Алхімік» (1988 р.). Кінець ХХ століття – це час, коли у 

світовій культурі відбулося витіснення модернізму новим світоглядно-

мистецьким явищем, яке отримало назву постмодернізм. 



У сузір’ї письменників-постмодерністів італійця У. Еко, англійця Джона 

Фаулза, американця Джона Барта, німця Патріка Зюскінда, серба Милорада 

Павича, чеха Милана Кундеру, австрійця Кристофа Рансмайра бразилець Пауло 

Коельйо займає особливе місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недарма сам письменник пише: «Життя насправді є щедрим до тих, хто 

йде Своєю Дорогою…» [7: 52]. 

Аби пересвідчитися в цьому, досить назвати один із останніх його творів 

– збірку розповідей-притч «Як течія річки». Саме в ній найглибше проявилися 

основні риси постмодерністської літератури. 

У підручнику «Зарубіжна література. 11 клас» за редакцією Є. Волощук 

так визначена мета постмодерністської літератури: « …постмодернізм виступає 

у ролі своєрідної «школи виховання» терпимого ставлення до різних точок 

зору,..толерантності, котра сьогодні усвідомлюється як одна з найважливіших 

цінностей культури» [2: 462]. 

Пауло Коельйо вже на перших сторінках свого твору «Як течія річки», 

згадуючи «Улісс» Джеймса Джойса, теорію Енштейна, вчення Толстого, 

філософію Гегеля та цитуючи Бертольта Брехта, пише: «…я звернув зі шляху 

пошуку безсмертя і повернувся в оточення звичайних людей.  

В результаті я зміг побачити світ, змінивши більше країн, ніж пар взуття 

(як говорив Бертольт Брехт). На сторінках цієї книги зібрані оповіді про продії, 

які я пережив, історії, які я чув від інших, а також роздуми, що відвідували мене 

в різні періоди течії ріки мого життя» [8: 10]. 

Ніякого нав’язування «власної істини», увага до поглядів та оцінок інших 

людей, бажання ознайомити читача з різними трактуваннями Всесвіту й місця 



людини в ньому, кожне з яких не є абсолютним; множина поглядів і думок, які 

з часом можуть змінюватися, ставати прозорішими чи темніти, як вода в річці. І 

навіть в самій назві «Як течія річки» – швидкоплинність часу, мотив води, 

життя – такого нескінченного й різноманітного. 

Не випадково відомий літературознавець Д. Затонський, трактуючи 

сутність постмодернізму, пише про множинність як одну з його категорій: 

«Множинність істин (або, якщо завгодно, «невизначеність буття») – річ цілком 

об’єктивна. Мистецтво ж, навпаки, сповідує (зрозуміло, якщо воно – 

мистецтво) найприродніший плюралізм; тобто поєднує непоєднуване, 

зістиковує те, що не зістиковується, перекидає, прагне захопити буття 

зненацька, містки через прірви невідомого. І створює завдяки цьому образ 

світу, що нас оточує…» [11]. 

Саме в цьому визначенні Д. Затонським сутності постмодернізму та 

«Передмові»  П. Коельйо до своєї книги «Як течія річки» розкривається одна з 

найяскравіших рис постмодерністської літератури – інтертекстуальність. 

Термін «інтертекстуальність» введено в 1967 р. Ю. Кристевою, 

теоретиком постмодернізму, для визначення загальних властивостей текстів, 

між якими прослідковуються зв’язки. Прояви інтертекстуальності відомі ще з 

давніх часів (поезія Стародавнього Риму, поема Гети «Медея»). 

Знайомий вираз польського парадоксаліста С. Є. Лєца розкриває суть 

інтертекстуальності: «Так, хай уже все сказано, та дякувати Богові, ще не про 

все подумано» [12]. 

У цьому терміні вчені вбачають прояви інших засобів художнього 

мовлення: метафори – М. Ямпольський, метонімії – З. Г. Мінц, навіть гіперболи 

та іронії – Л. Женні… 

У підручнику «Світова література. 11 кл.» за редакцією Ю. Ковбасенка 

пояснюється інтертекстуальність за допомогою будови й семантики слова: 

«Інтертекстуальність (від латин. inter – між, поміж + текстуальність) – загальна 

властивість текстів, яка полягає в наявності між ними зв’язків, завдяки яким 

тексти (або їхні частини) можуть у той чи інший спосіб, відкрито чи 

завуальовано посилатись один на одного. Широке використання в 

новоствореному тексті попередніх свідчить якщо не про новизну твору, то 

принаймні про знання автором культурної  спадщини» [6: 321 – 322]. 

А в літературознавчому словнику-довіднику Академії наук  

інтертекстуальність – це міжтекстові співвідношення творів, що полягають: 

1) «у відтворенні в літературному творі конкретних літературних явищ 

інших творів, більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, 

пародіювання та ін.; 

2) в явному наслідуванні чужих стильових властивостей і норм 

(окремих письменників, літературних шкіл і напрямів)»[9:694]. 

Хочеться відмітити, що явного наслідування П. Коельйо чужих стильових 

властивостей і норм окремих письменників або літературних шкіл не помічено, 

хоча сам автор зізнається, що «…існує єдина книга, якою захоплюються всі без 

винятку письменники: «Улісс» Джеймса Джойса…» [8:9]. 



Особливий спосіб організації оповідань-притч, які часто «перегукуються» 

між собою; лаконізм розповіді і разом з тим широта поглядів письменника на 

людину та Всесвіт; уміння «відкрити» свою позицію, не нав’язуючи власної 

думки; поєднання роздумів з літературною критикою; синкретизм традицій, 

культур різних народів, релігій; міфологізм і просторово-часові зсуви – ось 

далеко не повний перелік характерних рис постмодернізму, що проявилися в 

неповторному творі П. Коельйо «Як течія річки» . 

Один із перших дослідників інтертекстуальності М. Бахтін писав: «Даже 

прошлые… смыслы никогда не могут быть стабильными…» [1:373]. 

Французький учений Р. Барт теж стверджував: «Кожен текст є 

інтертекстом…» [6:291]. 

«Общим для всех служит постулат, что всякий текст является «реакцией» 

на предшествующие тексты» [3:208]. 

Інтертекстуальність, яка розуміється як наявність в тексті елементів 

(частин) інших текстів, властива будь-якому тексту. Проте П. Коельйо добре 

розуміє, що в тому випадку, коли ця властивість стає домінантною, то текст 

губить свою цінність. Тому, досліджуючи текст твору «Як течія річки», маємо 

справу з інтертекстуальністю, яку можна вивчати з двох позицій: читача й 

автора. Крім того, враховуючи класифікацію різних типів взаємодії текстів, 

дану у книзі французького дослідника Ж. Женетта «Палимпсеты: Литература 

во второй степени» (1982), звертаємо увагу перш за все на два з п’яти типів: 

- інтертекстуальність як співіснування в одному тексті двох або більше 

текстів (цитата, алюзія, ремінісценція…); 

- паратекстуальність як відношення текста до своєї назви, епіграфу, 

епілогу. 

Отже, «Як течія річки» П. Коельйо – оригінальний зразок літератури 

постмодернізму, інтертекст, в якому цитата, алюзія, ремінісценція сприяють 

процесу змістообміну тексту з культурним середовищем, розкриттю 

проблематики твору, є способом мислення, функціонально-стилістичним 

кодом. Цей твір неповторний, як неповторний сам автор; і алегоричний образ 

ріки – символ людського життя, що так характерно для прози постмодернізму. 

Тому вивчення притчових оповідань П. Коельйо зі збірки «Як течія 

річки» сприятиме формуванню в учнів стійкості до життєвих негараздів, 

віротерпимості, цілеспрямованості, вмінню не звертати з визначеного шляху, не 

відступати від власних принципів та переконань у будь-якій життєвій ситуації:  

Быть подобным реке, 

Что течёт в тишине среди ночи, 

Не страшась потеряться во мраке, 

Отражая сиянье звёзд на безоблачном небе; 

А когда небеса тяжелеют от туч, 

Как река: ибо тучи ведь тоже вода, – 

Отражая и их беспечально 

В покойных глубинах своих. 

Мануель Бандейра 
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