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ДУХОВНI ШУКАННЯ ОСОБИСТОСТI
ТА ЇЇ ШЛЯХ ДО IДЕАЛУ СВЯТОСТI
В ДРАМI-МIСТЕРIЇ ПОЛЯ КЛОДЕЛЯ
«БЛАГОВIЩЕННЯ ДIВИ МАРIЇ»
(«L’ANNONCE FAIT À MARIE»)
Rien à faire contre cette éruption comme le monde au fond de mes
entrailles de la foi! Rien à faire contre cette voix avant que le monde fut
qui me dit: tu es à Moi! Rien à faire contre l’impétuosité, comme quelqu’un
du haut en bas qui se fend, de la bête qui dit: ‘Je crois!
Paul Claudel, Poésies (poème daté du 8 septembre 1942).
У статтi дослiджено роль i мiсце феномена святостi як вершини
духовного пошуку в драматичному творi Поля Клоделя «Благовiщення
Дiви Марiї» та засоби представлення цього поняття в українських
перекладах. Драматична естетика Поля Клоделя тiсно пов’язана з
шекспiрiвською драматичною концепцiєю, театром П. Кальдерона,
а також iз основами античної високої трагедiї Есхiла та Софокла.
Як драматург Поль Клодель, безумовно, символiст, що знаходив у
видимому свiтi знак прихованого змiсту i сприяв розвитку поетики
сучасної релiгiйної драми. У цьому дослiдженнi висвiтлено основнi
лексичнi компоненти, що формують поняття святостi та способи
їх перекладу українською мовою. Також у статтi пропонується
подiл на мiкроконцепцiї, якi сприяють формуванню особистостi
персонажiв, а також принципи, за якими образи розташованi у драмi.
У статтi вiдзначено позицiю автора, який придiляє менше уваги
зовнiшнiм факторам, при тому, що характеристика в основному
мiститься в реплiках, зауваженнях та деталях. У статтi автор
доводить, що iдеал святостi формується в повсякденних дiях заради
iнших. Драма Поля Клоделя мiстить лiтургiйнi тексти, молитви та
пiснi, сповненi бiблiйних символiв, що є другим пластом пiдтексту:
лiтургiйним, i це надає твору монументального характеру.
Ключовi слова: святiсть; драма-таємниця; католицьке
вiдродження; тотальний театр; символiзм; концепцiя;
стиль; жанр; ментальнiсть; символ.
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Vasylenko I. The spiritual search of the ideal of holiness in Paul
Claudel’s mystery drama «L’Annonce faite à Marie: Annunciation of
the Virgin Mary».
The article investigates the role and place of the phenomenon of holiness
as the pinnacle of spiritual search in Paul Claudel’s dramatic work
«Annunciation of the Virgin Mary» and the means of adequately presenting
this concept in Ukrainian translations. Paul Claudel’s dramatic aesthetics is
closely linked to the Shakespearean dramatic concept, P. Calderon’s theatre,
as well as to the foundations of ancient high tragedy by Aeschylus and
Sophocles. As a playwright, Paul Claudel, a symbolist whose works see in
the visible world a sign of hidden content, contributes to the development
of the poetics of modern religious drama. The main lexical components that
shape the concept of holiness are highlighted in this study so as to render
their adequate translation into Ukrainian. The division into micro-concepts
that contribute to form the personality of the characters is herein suggested
together with the essence of the concept by which the images are arranged
in the drama. The paper also notes the position of the author who pays
less attention to external factors. Characterization, which mainly occurs
through replies, remarks and statements, confirms the purpose of the study,
i.e. that the ideal of holiness is formed in everyday actions for the sake
of others. Paul Claudel’s work presents liturgical texts, prayers and songs,
full of biblical symbols, which is the second subtext layer: the liturgical and
that’s why the work has a monumental character.
Key words: holiness, drama-mystery, Catholic Renaissance,
total theatre, Symbolism, concept, style, genre, mentality,
symbol.

Серед великих iмен, якi залишило нащадкам бурхливе ХХ столiття,
iм’я Поля Клоделя є одним iз найпомiтнiших, його поезiя й театр
вплинули на подальший розвиток не лише французької, але й усiєї
європейської лiтератури. Поль Клодель — поет, драматург, критик,
дипломат, брат талановитої скульпторки Камiли Клодель, представник
католицького ренесансу в сучаснiй лiтературi; уся його творчiсть є
парадоксальним поєднанням символiзму та реалiзму, складностi та
простоти, полiфатизму та глибини. Вiн культивував лiричну поезiю, у
якiй використовував бiблiйний вiрш власного винаходу.
Поль Клодель був поетом дивовижного натхнення, одним iз великих
Орфеїв модерної доби, продовжувачем спадщини Ш. Бодлера, А. Рембо,
П. Верлена та С. Малларме. Його поезiя вiдгукувалася на концепцiю,
засновану символiзмом: лiтература як метафiзичне вираження Всесвiту,
як знак священного натхнення, одухотвореної матерiї, бiльш реальної,
нiж матерiальна реальнiсть. Символiзм Поля Клоделя особливий, якщо
С. Малларме вважав обов’язком поета орфiчне пояснення Землi i шукав
штучнi засоби умовностi: «su manera misma de apoderarse de algunas
imágenes, más que un ataque hacia la realidad, parece una fuga» [1, с. 145],
то Поль Клодель переосмислив це твердження, розумiючи мистецтво як
спосiб зв’язку з трансцендентальним буттям: красою, добром i правдою.
Актуальнiсть теми дослiдження полягає в необхiдностi
нового пiдходу до аналiзу драматичної спадщини Поля Клоделя та
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пошуку важливих маркерiв поетики його драми, якi пiдносять iдеал
людини, вiльний вiд iсторичної та iдеологiчної обмеженостi. Поль
Клодель — надзвичайно багатогранний митець, у його творчостi
черпають натхнення лiтературознавцi, дослiдники театру й музики,
фiлософи й теологи. Серед полiфонiї глобальних проблем створеного
автором «космiчного театру», проблема самовизначення й вибору,
що постає перед людиною в усi епохи, є найважливiшою. Керуючись
власним свiтоглядом, Поль Клодель веде своїх персонажiв тернистим
шляхом пiзнання добра всупереч вiянням епохи декадансу, усупереч
егоїстичностi людської природи, а найвищою формою добра для
письменника є святiсть, що закладена в серцi кожної людини.
Осмислення цiнностi творчої спадщини Поля Клоделя налiчує
понад столiття. Його твори, як поетичнi, так i драматичнi, отримували
негайний вiдгук критики. Про iснування унiкального «феномену
Клоделя» дослiдники зазначають: «Клодель — особистiсть складна,
неоднозначна, якоюсь мiрою навiть унiкальна. У його натурi
поєднуються найшаленiшi протирiччя, i, може, саме енергiя
цих зiткнень протилежностей спричинила глибоку пронизливу
вiтальнiсть його творчостi, ту її якiсть, яку називають «феноменом
Клоделя» [2, с. 190]. Бiльшiсть його сучасникiв залишили свiдчення
сильного i своєрiдного характеру письменника, наприклад, Ж. Л. Барро,
А. Бланк, С.-Ж. Перс пов’язують життєву позицiю Поля Клоделя з
його творчiстю.
У своїх теоретичних працях Поль Клодель виступив новатором
поезiї й драми: «Мистецтво поетичне» (1907), «Вступ до деяких речей»
(1920), «Чорний птах на тлi сонця, що сходить» (1927), «Позицiї i
висновки» (1928), «Релiгiя i поезiя» (1929), у яких вiн виклав власнi
погляди на поетику i роль мистецтва, поставивши перед ним завдання
вiдновлення єдностi свiту i служiння вiрi. Визначаючи естетичну
концепцiю драматургiї Поля Клоделя, дослiдники стверджують, що
вона є «знаком формальної транскрипцiї мiстики автора» [2, с. 194],
що вона доводить iснування «сакрального театру» [2, с. 190],
поверненням бароко з «характерним для нього iррацiоналiзмом,
iнтелектуальною грою» [2, с. 190].
Жанрова природа п’єс Поля Клоделя поєднала здобутки модерного
театру кiнця ХIХ — початку ХХ столiть iз середньовiчними
архаїчними жанрами i, насамперед, з домiнуючим жанром
релiгiйної драми — мiстерiєю. Так, сучасний український дослiдник
Є. Васильєв визначає декiлька типiв сучасної релiгiйної драми: «1)
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мiстерiя-реконструкцiя; 2) мiстерiя-реiнтерпретацiя; 3) мiстерiядеконструкцiя (парамiстерiя); 4) мiстерiя-буф» [3, с. 32]. На
думку науковця, драми Поля Клоделя належать до другого типу
релiгiйних драм, як i твори А. Монтерлана, Т. С. Елiота, К. Войтили:
«Драматурги, що вдаються до подiбних форм, не прагнуть до
реставрацiї середньовiчних текстiв. Вони створюють сучаснi
мiстерiї, збагаченi художнiми досягненнями модернiстської та
постмодернiстської культури. Це своєрiднi апокрифи, просякнутi
релiгiйними алюзiями та ремiнiсценцiями» [3, с. 33]. На релiгiйностi
творчого доробку митця наголошує також I. Богданова: «Поет, що
спирається на Бiблiю, здатен краще осягнути задум Божий та сенс
подiй та речей; з iншого боку, постiйне споглядання навколишнього
життя виступає гарантом осягнення Слова Божого» [4, с. 355].
У статтi С. Когут ґрунтовно дослiджується взаємодiя фiлософськорелiгiйного свiтогляду Поля Клоделя й витонченої поетики його
драм, яку суворий теологiчний канон не лише не обмежив, але й
поглибив. Отже, сучаснi українськi науковцi одностайнi в думцi, що
ствердження християнського iдеалу є метою i провiдною ознакою стилю
митця. Однак ця ознака свiтогляду Поля Клоделя стала причиною
багатолiтньої iзоляцiї творiв видатного поета й драматурга вiд
українського читача. Навiть у XXI столiттi його лiтературна спадщина
вiдома переважно дослiдникам-лiтературознавцям, хоча першi
переклади поезiй були здiйсненi неокласиками в добу Розстрiляного
Вiдродження: «Укладаючи антологiю французької поезiї, Михайло
Драй-Хмара з 1928 по 1935 роки перекладає «парнасцiв»: Теодора
де Банвiля, Теофiля Готьє, Леона Дьєркса, Леконта де Лiля, Сюллi
Прюдома та близького до них романтика Жерара де Нерваля;
видатних поетiв, попередникiв символiзму Шарля Бодлера та
Трiстана Корб’єра, символiстiв Поля Верлена, Стефана Малларме
та бельгiйського поета-символiста Жоржа Роденбаха; поезiї своїх
сучасникiв — француза Жуля Ромена й Поля Клоделя» [5, с. 82].
Юрiй Клен проявив себе не лише як поет, а й як перекладач
поетичних i драматичних творiв захiдноєвропейської лiтератури.
Свiдченням цього є його переклади українською мовою А. Рембо,
Е. Верхарна, Ж. Мореаса i Поля Клоделя («Осiння пiсня»). А. Перепадя,
український перекладач iз романських мов, здiйснив генiальний
переклад драми-мiстерiї Клоделя «Благовiщення Дiви Марiї». На
жаль, подальша полiтична та культурна iзоляцiя надовго загальмувала
шлях творiв Поля Клоделя до українського читача.

Василенко Iрина

171

На нашу думку, у сучасному українському лiтературознавствi
назрiла потреба в ґрунтовному осмисленнi стилю й поетики творiв
видатного митця. Аргентинська дослiдниця Martha Bordenave,
аналiзуючи драму «Атласний черевичок», визначає провiднi риси
її поетики та стилю автора i наголошує, що: «constituye una de las
obras principales del Teatro contemporáneo francés; y de todas las piezas
de teatro escritas por Claudel, es la más ambiciosa, la más globalizante;
en ella, toma y desarrolla los temas mayores abordados después en su
obra poética; de modo que hay un antes y un después de El Zapato
de Raso, pieza que resulta un verdadero testamento poético» [6, с. 122]
(автор створює один iз найважливiших творiв сучасного Французького
театру; iз усiх п’єс, написаних Клоделем, ця найбiльш амбiтна,
найбiльш глобальна; у нiй вiн бере i розробляє основнi апробованi
в його поетичному доробку теми; усе, що iснувало до i пiсля
«Атласного черевичка», свiдчить, що вiн є справжнiм поетичним
заповiтом (переклад I. Василенко). У росiйськiй лiтературознавчiй
науцi iснує значна кiлькiсть праць, присвячених аналiзу як поезiї,
так i драматургiї видатного французького письменника, зокрема,
захищено дисертацiї: А. Сабашнiкової (1989), I. Некрасової (1995),
Є. Грiшина (2007) та Т. Кашиної (2016). Бiльшiсть дослiдникiв прагне
активiзувати свiй iнтерес до вивчення лiтератури i культури духовного
змiсту, пiсля тривалого перiоду офiцiйної атеїстичної доктрини
намагається визнати її органiчною i чи не найважливiшою частиною
столiтнього лiтературного процесу. «Творчiсть П. Клоделя в цiй роботi
включається в контекст французького i — ширше — європейського
Християнського вiдродження початку XX столiття, руху, який
нестримно набирав силу i займав важливе мiсце в лiтературi i
культурi першої половини столiття», — зазначає Є. Грiшин у своїй
роботi [7, с. 15].
Спектр думок iнших лiтературознавцiв вагається вiд повного
неприйняття до пiдмiни найважливiшої релiгiйної концепцiї творчостi
митця — iсторизмом. Отже, мистецька постать Поля Клоделя, його
«феномен», продовжує викликати полемiку.
Метою дослiдження є вивчення способiв духовних шукань
i специфiки зображення феномену святостi в драмi-мiстерiї Поля
Клоделя «Благовiщення Дiви Марiї».
Iм’я Поля Клоделя як митця, мислителя та дипломата було вiдомим
у свiтi з кiнця ХIХ столiття, коли вiн спiвпрацював iз гуртком
С. Малларме, вiдвiдуючи «лiтературнi вiвторки» i створюючи поетичнi
шедеври в дусi пiзнього символiзму:
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Нiчого — тiльки нiч нiма i всюдисуща, нiч страждання,
де гасне творчiсть, де гризе страшне, нездiйснене кохання.
Я слух напружую, але я сам!.. Мене сповняє жах. . .
Я чую голос, мов її, i покрик у чиїхось устах
(переклад М. Драй-Хмари).
Так, уже в раннiй поезiї митця важливою є тема духовних шукань
i виходу з темряви вiдчаю. Цей етап своєї творчостi автор осмислює
у спогадах про С. Малларме, якi належать до скарбницi лiтературної
мемуаристики. Невпиннi подорожi Поля Клоделя та контакти з рiзними
культурами свiту, серед яких Сполученi Штати Америки, Китай,
Японiя, Бразилiя, рiзнi європейськi країни, дали йому змогу набути
величезного досвiду та знань, якi вiдображенi в його поезiї та його
театрi. Театральна творчiсть Поля Клоделя триває з кiнця ХIХ столiття
до 1940 року. Вона реалiзується в чотири етапи, пов’язанi з еволюцiю
свiтогляду драматурга:
1) позитивiстський театр, представлений у драмах «La numb»
(1883) та «Передчасна смерть» (1886), «Мiсто» (1897), «Решта
сьомого дня» (1896), «Молода Дiва Вiолена» (1890), «Агамемнон»
(переклад трагедiї Есхiла);
2) драматургiя християнського натхнення — «Золота голова» (1889),
«Мiсто» (1890), «Вiдпочинок сьомого дня» (1901). Особливо вiдома
п’єса «Золота голова», де розглядаються проблеми аморалiзму;
3) iсторичний театр: «Перетин полудня» (1905), перший великий
твiр драматурга; трилогiя: «Заручники» (1910), «Твердий
хлiб» (1914 р.) та «Принижений батько» (1916), у якiй велика
увага придiляється iсторичним подiям. Шлях iсторичної драми
виявився найбiльш продуктивним, i вже 1912 роком датується
його найвищий шедевр: «Благовiщення Дiви Марiї», сучасне
тлумачення середньовiчної християнської мiстерiї. Автор
експериментує в жанрах драматургiї i пише: фарс «Ведмiдь i
мiсяць» (1917); лiбрето балету «Людина та її бажання» (1917);
мелодраму «Жiнка i її тiнь» (1922);
4) тотальний театр: з 1919 по 1924 рр. Поль Клодель працює над
драмою «Атласний черевичок», яка стала пiдсумком його зрiлого
перiоду. До цього перiоду також належать: «Книга Христофора
Колумба» (1930), ораторiї «Мудрiсть, або притча про бенкет» та
«Жанна д’Арк на вогнищi» (1934), новаторською стала пластична
сюїта «Каменепад» (1938) та iн.
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До вищих драматургiчних досягнень Поля Клоделя належить, без
сумнiву, мiстерiя «Благовiщення Дiви Марiї», яку автор визнавав
своїм найкращим твором i визначив її конфлiкт як трагiчний. Ця
мiстерiя втiлила ключовi iдеї митця. Дiя п’єси перенесена у XV
столiття, час розквiту середньовiчної мiстерiї, i фоном сюжету слугує
iсторiя орлеанської дiви Жанни д’Арк, що приводить дофiна Карла на
французький престол. Назва твору нагадує про Євангелiє за святим
Лукою та про появу ангела Гавриїла перед Дiвою Марiєю, що оголосив
про її наступне материнство. Cюжет твору побудовано на iсторiї
Вiолени, яка iз спiвчуття й любовi бере на себе хворобу i грiхи iнших
як метафору християнського покликання.
Розпочинається драма з детального опису таємничого будинку,
занурюючи читача в атмосферу середньовiччя: «Садиба в Комбернонi.
Це простора будiвля зi стрiлчатим склепiнням, опертим на ряд
квадратних стовпiв. Примiщення зовсiм порожнє, лише праворуч
у глибинi звалено на голiй долiвцi оберемки соломи — там сiнник.
У глибинi в товщi стiни прорiзанi великi двiйчатi дверi з цiлою
системою засувiв i замкiв. На їхнiх стулках намальованi образи
святих — Петра i Павла, один з ключами, другий з мечем, роботи
художника-примiтивiста, їхнi лики освiтлюються великою з
жовтого воску свiчкою, свiчник у виглядi залiзної лапи прикрiплено
до стовпа. Дiя вiдбувається наприкiнцi умовного середньовiччя, десь
такою уявлялася середньовiчним поетам античнiсть. Нiч майже
збiгла, першi вранiшнi години» [8, с. 10]. Драматург-символiст не
випадково розпочинає дiю в першi вранiшнi години: початок шляху
духовних шукань.
Твiр складається з прологу та чотирьох актiв. Пролог (початок
шляху) починається наприкiнцi ночi, у першi години ранку, коли
Вiолена та П’єр де Креон (архiтектор) розмовляють i зав’язується
конфлiкт: поцiлунок прокаженого i вибiр жертовного служiння. Перша
дiя вiдбувається в ранковi години, коли Анн Веркор вирушає в
паломництво (алюзiя на євангельський сюжет, Вiолена починає свiй
шлях самотня, без пiдтримки батька). Друга дiя вiдбувається опiвднi,
коли Вiолена i Жак скасовують заручини, i дiвчина рушає у свою
хресну дорогу (початок випробувань). Третiй акт кульмiнацiйний, i
починається вiн коли вже сонце сiдає i Мара вирушає з мертвою дочкою
на руках шукати Вiолену. Четверта дiя вiдбувається вночi, коли Мара
стає свiдком дива i святiсть Вiолени пiдтверджується.
Отже, свiтанок, ранок, полудень i нiч, як у класичнiй античнiй
трагедiї, дiя триває протягом доби, що надає твору циклiчного
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характеру, насправдi ж у життi персонажiв минає декiлька рокiв.
Такi часовi зрушення є ознакою космiчного театру Поля Клоделя i
окреслюють концепт часу.
Драма «Благовiщення Дiви Марiї» вирiзняється складнiстю
пiдтексту, у якому абсурдне чергується з реальним, правдоподiбне
з неможливим. Перший пласт пiдтексту iсторичний: Столiтня
вiйна, звiльнення Орлеану та зведення на трон Карла VII — подiї
вiдбуваються протягом року (цi подiї згадують i обговорюють герої
твору, вони розвиваються паралельно до основної сюжетної лiнiї). Тут
же постає образ Жанни д’Арк, концепти покликання, служiння
й жертви. Постать орлеанської дiви не лише вносить iсторичну
конкретику, але й пов’язує драму з сучаснiстю, адже в перiод мiж
написанням твору i його трiумфальною прем’єрою вiдбувається
важлива подiя: у 1920 роцi Римо-Католицька Церква канонiзувала
Жанну д’Арк, хоча реабiлiтацiйний процес розпочався ще в 1455
роцi. Найважливiший концепт покликання розкривається через
образи Жанни д’Арк, П’єра де Краона i Вiолени, кожен з них
має власну мiсiю i є засуджений, зраджений i виправданий завдяки
жертовностi i святостi. П’єса мiстить лiтургiйнi тексти, молитви й спiви,
сповнена бiблiйною символiкою, що складає другий пласт пiдтексту —
лiтургiйний. Драма-мiстерiя розгортається на тлi меси в храмi, що
триває вiд першої до останньої дiї: «Нараз, линучи високо в небо,
дзвiнко i ясно лунає перший удар благовiсту. П’єр скидає капелюха,
i обоє хрестяться. Вiолена (звiвши руки й лице до неба, напрочуд
ясним i проникливим голосом). Радуйся, радуйся, Царице небесна!
Другий удар» [8, с. 60]. Вiолена проходить увесь шлях свого служiння
через вiру, праведнiсть, всепрощення, самопожертву i пiдноситься
до апофеозу святостi. Стилю Поля Клоделя властива риторичнiсть,
що створює атмосферу урочистостi, подiбну до богослужiння (що
проявляється також у драмi «Запорука», 1911 та в поетичному циклi
«Календар святих», 1925).
У творi багато символiв, якi при перекладi з французької є
непомiтними. Наприклад, символiчними є iмена: Вiолена нагадує вiолу
та фiалку, музику та квiтку; її сестра Мара, чиє iм’я походить з iвриту:
amargo (гiрко). Обидвi сестри — це протилежнi персонажi, змальовано
протиставлення двох уявлень про кохання, двох протилежних
моральних i духовних принципiв. Стосунки мiж ними нагадують
бiблiйну iсторiю Каїна й Авеля. Анн Веркор, батько, та П’єр де
Креон, архiтектор, представляють у цьому творi два протилежнi типи
ментальностi: Анн — патрiархальна селянська традицiя, з повнотою
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вiри, яка веде його до паломництва та П’єр — нова людина, що
рухається назустрiч майбутньому i чиє високе релiгiйне почуття
приводить до оригiнальної творчостi. Мати Єлизавета, побожна,
скромна, стримана дружина, iм’я якої також має бiблiйне посилання.
Образ Вiолени змальовано контрастними фарбами: на початку
шляху її супроводжують деталi: весiльна сукня, старовинний золотий
перстень, якi символiзують щасливе майбутнє. Далi важливим є
вбрання, у якому вона прощається з П’єром де Креоном i з Жаком Юрi —
одяг черницi: «Ох, Вiолено, яка ти гожа! I все менi лячно бачити
тебе в цих страшних шатах! Бо це не жiноча оздоба, а облачення
жерця при вiвтарi, що вкриває священика, залишаючи вiдкритий бiк
i вiльнi руки! » [9, с. 84]. Вiолена крок за кроком наближається до свого
обраного служiння: вiддає перстень i цiлує прокаженого. Повернення
до звичайного людського щастя вже немає i знак цього — перша пляма
хвороби, що проступила на її тiлi. Особливе значення має питання
до нареченого: «Чи ж я не гожа? » [9, с. 83]. Дiвчина розумiє, що
Жак Юрi не готовий роздiлити з нею страждання i вигнання, а тому
покiрно йде, вiрна своєму призначенню. Подальшу долю Вiолени автор
змальовує на тлi трiумфу Жанни д’Арк: народ очiкує приїзду короля i
декiлькома словами згадує прокажену, що живе в лiсi: «Чоловiк. От
халепа — годувати скирту гною. Iнший. Киньте їй щось. Хай не
пiдходить близько. Треба б їй дати отрути! Iнший. Тiльки не м’яса,
Перро! Нинi ж бо пiст, Багатий Вечiр! Смiються. Кинь їй кусник
мерзлого хлiба. Досить їй. Чоловiк (кричить). Гей, ти, Безлика!
Гей, Жанно-як-там-тебе! Гей, ти, Вигризок! Видно чорну постать
прокаженої на снiгу. Мара дивиться на неї. Лови! (Щосили шпурляє
їй шмат хлiба)» [9, с. 92].
Отже, Вiолена — виняткова жiнка, вибрана з вiчностi для
вiдкуплення грiхiв iнших людей. Протилежним персонажем є Мара,
яка заслуговує на спiвчуття, а не на презирство. Мара — це та, яка
подорожує та завершує цикл змiн протягом розвитку твору, для неї
також важливий час. Мара починає ранок заздрiсною, iмпульсивною,
удень їх поведiнка та реакцiї будуть змiнюватися; у третьому актi вона
йде з вiрою просити сестру про заступництво за чудо воскресiння
померлої дочки, хоча вже в четвертому актi (пiзно вночi), заслiплена
ревнощами, вiдчаєм i заздрiстю, вона штовхає Вiолену в обiйми смертi.
Четверта дiя п’єси є апофеозом перемоги iстини, коли засуджена
людьми i принижена Вiолена постає в дiйснiй красi i святостi, i не
важливо, що тiло вже зруйноване, вона вiдчуває безмiрну любов i
всепрощення. У фiналi твору автор розкриває всi таємницi: «Анн
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Веркор (цитуючи): «Ангел Божий благовiстив Марiї, i вона прийняла
вiд Духа Святого». Жак Юрi. Що вона прийняла? Анн Веркор.
Весь величезний бiль навколишнього свiту, розполовинену Церкву i
Францiю, за яку спалили живцем Жанну Д’Арк. Вона бачила! Ось
чому поцiлувала прокаженого, знаючи, що вона робить. Жак Юрi.
За мить, за одну мить вона ухвалила так? Анн Веркор. «Ось
служниця Господня» [8, с. 106]. Автор пiдтверджує святiсть Вiолени,
яка стала результатом духовного подвигу, що можливий у буденному
життi i є, за визначенням Г. Макушинської, модусом «священного
благоговiння перед незмiнним Законом, який визначає факт iснування
Буття» [9, с. 20]. Завдяки великий силi вiри Вiолени змiнюється свiт
навколо i вiдновлюється гармонiя, адже звiльняється вiд прокази П’єр
де Креон i постає величний храм, воскресає мертва дитина i нарештi
вирiшується доля Мари.
Сестра Вiолени єдина знала правду вiд початку твору i, долаючи
ненависть i заздрiсть, просить Вiолену про допомогу. Мара — нелюба
дочка, нелюба сестра, нелюба дружина, яка вступила в боротьбу з
небесами за право зберегти собi те єдине, у чому була її любов, — свою
дитину. Молитва Мари, найбiльшої грiшницi у творi, є ще одним дивом,
що пiдтвердило святiсть Вiолени.
Вiолена вiдходить у вiчнiсть пiд звуки молитовного спiву,
вiдчуваючи спокiй i любов, однак Мара, що визнає свою провину,
матиме новий свiтанок, оскiльки її шлях змiн i прощення не закiнчився.
Свiтанок завжди має мiфiчну концепцiю початку, можливостi та надiї.
Iдея драми мiститься саме у фiнальнiй сценi, не даремно в
радянськiй постановi мiстерiї 1920 року (режисер А. Таїров) був
ретельно перероблений текст i вiдкинутi найбiльш релiгiйнi моменти
(наприклад, уся четверта дiя). Режисер змiнив провiдну iдею,
запропонувавши антиклерикальну лiнiю, наголошуючи на мужностi
героїнi в її боротьбi з нещастями i перешкодами, диво воскресiння
дитини стверджувало могутнiсть людини, ставало кульмiнацiєю
спектаклю. Таке тлумачення заперечувало духовнi основи всiєї
творчостi Поля Клоделя. Навпаки, у Францiї 17 лютого 1955 року
вiдбулася трiумфальна прем’єра п’єси на сценi «Comédie-Française».
А за кiлька днiв потому видатного драматурга не стало. Включення
цього твору до репертуару «Comédie-Française» означало визнання
неоцiненного значення творчостi драматурга. Наприкiнцi XX — на
початку XXI столiть драма отримала своє сценiчне втiлення в багатьох
театрах Європи, а також в оперному та кiнематографiчному мистецтвi.
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Висновки та перспективи дослiдження. Отже, вiдзначимо, що
драматична естетика Поля Клоделя тiсно пов’язана з шекспiрiвською
драматургiчною концепцiєю, театром П. Кальдерона та з основами
античної високої трагедiї Есхiла та Софокла. Як драматург-новатор
Поль Клодель розробляє поетику модерної релiгiйної драми. Поль
Клодель, безумовно, символiст, у творах якого предметний свiт
постає видимим знаком прихованого змiсту. Драма «Благовiщення
Дiви Марiї» вiдкриває можливiсть декiлькох читань: спочатку це
формальне читання (iсторiя Вiолени), потiм символiстське читання,
а з ХХI столiття ще й фемiнiстичне читання. Трагiчний конфлiкт
твору розв’язується торжеством божественної справедливостi, яка
винагороджує, допомагає та слухає праведних i карає нечестивих.
Лiтургiйнi молитви з’являються в серединi твору, наприклад, «Angélus»,
«Prière de Noël» i, нарештi, «Laetare», яка супроводжує трiумф i смерть
Вiолени. Щоб зрозумiти глибину таємничостi, мiстики, мусить бути
вiдомий ряд християнських символiв, оскiльки у творi наявна бiблiйна
iнтертекстуальнiсть, а також значення християнсько-католицької
символiки (свiчки, жайворонки, веселка, перстень, проказа та iн.).
У результатi здiйсненого дослiдження доведено, що основнi
лексичнi компоненти, якi формують поняття святостi, автор запозичує
з лiтургiйних i бiблiйних текстiв, що надає твору монументальностi
та урочистостi. Пропонуємо подiл на мiкроконцепцiї, якi сприяють
формуванню особистостi персонажiв: концепт часу, концепти
покликання, служiння, вiри i жертви. Драматург застосовує
принцип протиставлення протилежних життєвих i духовних принципiв
персонажiв, окреслює зоровi та психологiчнi деталi, щоб занурити
читача в атмосферу доби. У драмi особлива увага надається
нацiонально-культурним, iсторичним та естетичним аспектам твору,
на тлi яких розгортається дiя. Ознакою тотального театру Поля
Клоделя є змiщення часу, адже цикл: свiтанок, ранок, день, вечiр,
нiч — символiзують цiле людське життя i, навiть, епоху. Утiленням
дiйсної духовної краси є образ Вiолени. Iдеал святостi формується
в повсякденних дiях заради iнших, автор утверджує його на всiх
рiвнях художньої структури твору: образному, композицiйному,
сюжетному, поетичному. Драма-мiстерiя «Благовiщення Дiви
Марiї» є ключовим твором католицького ренесансу, багатство i
складнiсть якого заслуговують на ґрунтовне дослiдження в сучасному
лiтературознавствi та увагу українського читача.
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