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Анотація. В статті здійснено аналіз творчого напряму магічного 

реалізму. З’ясовано особливості роману Лаури Есківель «Чампураддо для 

дружини мого чоловіка» як представника напряму магічного реалізму. 
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Abstract. The article analyzes the creative direction of magical realism. The 

features of the novel «Like Water for Chocolate» by Laura Esquivel as a 

representative of the direction of magical realism.  
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Постановка проблеми. Дебютний роман сучасної мексиканської 

письменниці Лаури Есківель «Чампуррадо для дружини мого чоловіка» (інший 

переклад - «Шоколад на крутому окропі») приніс наймолодшій авторці зі 
 

 



славної когорти письменників «нового латиноамериканського роману» загальне 

визнання. В творі гармонійно поєднані кращі традиції латиноамериканського 

магічного реалізму та чуттєвість, легкість стилю. В романі продовжено традиції 

магічного реалізму Габріеля Маркеса і Жоржі Амаду. Роман названо критиками 

сучасною «Донною Флор», нагадуючи про визнаний роман Жоржі Амаду 

«Донна Флор та її чоловіки». У 1994 році роман Лаури Есківель було 

нагороджено премією Американської Асоціації книгопродавців. 

Огляд літератури. Магічний реалізм  як напрям  латиноамериканської 

літератури  з’явився у другій половині ХХ століття  До письменників, які  

створювали цей напрям, можемо віднести Р. Даріо, Н. Гільєна, А. Карпентьєра, 

Ж. Амаду, Х.-Л. Борхеса, Х. Кортасара, К. Фуентас, Л. Сеа, Г. Г. Маркеса. 

Фактично, саме цими авторами було подолано відставання художньої культури 

Латинської Америки від провідних культур Заходу. 

 Дослідник латиноамериканської літератури А. Ф. Кофман  у своєму 

виступі на Міжнародній науково - мистецькій  конференції «Вплив магічного 

реалізму Ґ. Ґарсіа Маркеса на світовий та український культурні 

процеси»(2008) вказує на так звану міфологічну інфраструктуру 

латиноамериканської художньої культури, яка є стійкою системою фіксованих 

стереотипів художньої свідомості континенту (образ землі, трактування образів 

дерев, житла, героїв, сімейних стосунків тощо). Загальний грунт і орієнтири з 

«філософією латиноамериканської сутності» мають деякі дуже важливі явища 

сучасної культури, передусім «новий латиноамериканський роман», «нове 

латиноамериканське кіно» і «магічний реалізм». 

Завдання статті. Характеристика рис творчого методу магічного реалізму 

в романі мексиканської письменниці Лаури Есківель «Чампуррадо для дружини 

мого чоловіка». 

Основний текст. Магічний реалізм термін у літературознавстві, що 

з’явився в зв’язку з приходом нової прози латиноамериканських письменників. 

У ній багатостороння соціально - політична проблематика переосмислюється за 

допомогою багатої народної міфології, фантастики і гротеску. 
 

 



Серед найбільш відомих майстрів «магічного реалізму» – колумбійський 

письменник Габріель Гарсіа Маркес (нар. 1928), роман якого «Сто років 

самотності»(1967) мав феноменальний успіх в читацькому світі. Він ішов до 

цієї книги добрі чверть століття, хоча до неї написав кілька талановитих творів, 

у яких відбивалися проблеми і теми звітного творіння: розповідь «Ісабель 

дивиться на дощ у Макондо»(1955), повісті «Опале листя»(1955), «Полковнику 

ніхто не пише»(1957). Написані пізніше твори «Осінь патріарха»(1975) 

«Хроніка оголошеної смерті»(1981), романи «Любов під час чуми»(1985), 

«Генерал у своєму лабіринті»(1989), «Щасливої дороги, пане президенте»(1992) 

та інші створюють художню модель цілого світу в його відносності, 

незавершеності. 

Ще одна яскрава особистість, Жоржі Леал Амаду ді Фарія – знаменитий 

бразильський письменник, громадський і політичний діяч. Академік 

Бразильської Академії мистецтв і літератури. Творчість самого Жоржі Амаду 

поєднала в собі афро - бразильські традиції і розповіді про рабстві, формуючи 

уявлення про Бразилію, як про націю з багатонаціональною культурою і 

традиціями. 

Жоржі Амаду  вводив у твори фантастичні елементи, гумор і чуттєвість, 

його вважають одним з представників літератури магічного реалізму. Хоча в 

пізніших роботах  інтерес Амаду знову змістився до політичних тем, але все ж 

ці елементи залишилися в його творчості. 

Мексиканка Лаура Есківель  презентує себе як ученицю метрів магічного 

реалізму, зокрема ученицю і послідовницю Маркеса і Амаду. Популярність 

Лаурі Есківель приніс роман «Шоколад на крутому окропі» або «Чампуррадо 

для дружини мого чоловіка», написаний в 1989 році і вперше опублікований в 

1990 році. У 1992 році роман був екранізуваний (ісп. Como agua para chocolate, 

в російському прокаті – «Як вода для шоколаду»),  причому сценарій до фільму 

написала сама Лаура Есківель, а режисером був її колишній чоловік Альфонсо 

Арау [5].  

 
 



 «Чампуррадо для дружини мого чоловіка» є заплутаною історією кохання 

чоловіка та жінки, сюжетна лінія якого нагадує собою мексиканський серіал, 

що не  дивує, бо автором роману є уродженка Мексики, країни, де  створення 

кіносеріалів поставлено на промислову основу.  

Уявлення  про мексиканські серіали має кожний: він кохає її, вона кохає 

його, але разом вони бути не можуть  з - за якихось складних причин, які  

читачу - глядачу  спочатку детально  не пояснюють. «Чампуррадо» якраз з цієї 

когорти. Герої багато років не можуть одружитися, але потім дають волю своїй 

пристрасті  й буквально згоряють у своєму коханні. Уся ця історія кохання 

розказана з гострим гумором і оздоблена великою кількістю мексиканських 

рецептів, бо головна героїня роману Тіта – велика кулінарка, не просто 

кулінарка, а майстриня - чарівниця, богиня кулінарії.  

  В романі чітко прослідковується поєднання містичного та повсякденного, 

еротики та магії, реальності та вигадки, пристрасті та своєрідного гумору, 

підкреслено роль їжі. Саме вона визначає композиційну структуру твору. 

Кулінарія, рецепти, смак їжі – усе це є фоном. На якому розігрується любовна  

історія. Тіта названа в романі Лаури Есківель «жрицею в древньому храмі 

кулінарії», найкращі рецепти їй диктує привид кухарки Начі, причому це 

страви дуже древні, «доколумбівської кухні». У ході приготування своїх 

надзвичайних страв Тіта не просто додає в них екзотичні інгредієнти, вона 

приносить жертву – кров її зранених грудей або її сльози стають причиною 

дивовижних «алхімічних ефектів». У своїй магічній діяльності Тіта з Начі 

доходять до наслідування Творцю, коли створюють з «ковбасок небачених 

тварин» [2]. А книга рецептів Тіти – єдине, що чудесним чином вціліє на 

згорілому ранчо під шаром попелу і перейде спочатку до племінниці, а потім і 

до онуки героїні. Тіта готує гарячі страви, які не тільки поширюють апетитні 

запахи, але і зігрівають душу – піднімається температура у всього, що 

потрапляє під вплив її кулінарії. Гарячі страви в цьому романі – універсальна 

метафора торжества життя і любові: зустрівши свою любов, Тіта відчуває себе 

як «пончик при зіткненні з гарячим маслом», а підносячи Педро «солодке 
 

 



жовткове желе», відчуває його «спекотний, пропалюючий шкіру погляд». Все 

життя Тіта не може позбутися крижаного холоду через своє розбите серце. А 

йде вона з життя, згорівши від любові разом з Педро: «Рука об руку 

отправились они к потерянному раю. И никогда больше не разлучались» [2].  

На тлі кулінарних запахів і різнобарв’я смаків розказано сумну і 

фантастичну, печальну і незвичайну водночас історію життя Тіти, наймолодшої 

доньки в родині де ла Гарса. За давньою традицією свої сім'ї їй заборонено 

виходити заміж, адже за родинною традицією молодша донька має доглядати 

стару матір. У Тіти є одна особливість – вона має неперевершений талант до 

кулінарії. Її коханий, зважаючи на складні обставини, одружується з сестрою 

Тіти. Він робить це для того, щоб бути ближчим до своєї коханої, з якою не 

може бути разом [2].  

Ще одним особливим аспектом в романі є поєднання магічного і 

реального. Так, по сюжету, з  надзвичайно сильними переживанням у Тіти, 

водночас з її стражданнями з’являється магічний дар. Він полягає в тому, що 

люди, які куштують їжу, приготовану Тітою, переживають ті самі почуття, які 

переживала сама Тіта в процесі приготування їжі. Вочевидь, саме цей аспект є 

ознакою приналежності твору до жанру магічного реалізму, як і вся магія кухні. 

Автор надзвичайно вдало поєднує реальність та вигадку, в ході читання тексту 

магічність сприймається як абсолютно звичайна річ, як повсякденна частина 

нашого життя. Наприклад, коли Тіта плакала в утробі матері через свою 

складну долю: «А Тита, рассказывают, была настолько чувствительной, что, 

еще находясь в утробе моей прабабки, когда та резала лук, плакала, уему ей не 

было, — и плач ее был весьма громким... Однажды рев стал таким сильным, 

что вызвал преждевременные роды… Как вы, наверно, догадались, 

непременный шлепок по заднюшке тут не понадобился — новорожденная Тита 

ревмя ревела еще до этого, — может быть, знала загодя, что ей на роду 

написано прожить жизнь незамужней. Нача говорила, что Титу прямо вынесло 

на свет невиданным потоком слез, которые растеклись по столу и залили чуть 

ли не весь пол» [2]. 
 

 



Еротичність тексту проявляється в описі інтимних сцен Тіти з Педро. 

Однак це – не єдиний вияв еротичності. В зв’язку з тим, що усі події 

відбуваються на фоні приготування страв, то й сам процес кулінарії пронизаний 

ледь вловимими нотами еротики та романтизму.  

Лауру Есківель цікавить поєднання емоційного і інтелектуального життя 

людини, взаємовплив емоції і думки, гармонія між ними. Старовинна сімейна 

легенда у поєднанні з рецептами креольської кухні, домішана гострим гумором 

і містичними витівками водночас являє дослідження глибинного емоційного 

життя жінки. 

 Автор вважає емоції видом енергії , яка підштовхує людину до дії.  Люди 

живуть  емоціями і думками.  Емоції і думки пов’язані – емоції породжують 

думки, а думки змінюють  емоційний стан людини. Емоції – це природнє 

висловлення людської природи і водночас реакція людини на виклики життя. 

Про все Лаура Есківель напише у своєму есе «Книга почуттів» значно пізніше. 

В своєму ж першому романі письменниця лише закріпить твердження про 

емоцію як особливий вид енергії, енергії , яка живиться  зовнішнім світом, але і 

впливає на зовнішній світ. Це протиставлення зовнішнього і внутрішнього, а 

відповідно – чарівного і раціонального знаходиться в абсолютній гармонії з 

теорією і художньою практикою магічного реалізму  як художнього напряму 

латиноамериканської літератури. Стихія кулінарії, що є неодмінною складовою 

будь – якої цивілізаційної моделі, додає до твору  «так звану міфологічну 

інфраструктуру латиноамериканської художньої культури, яка є стійкою 

системою фіксованих стереотипів художньої свідомості континенту», про яку 

говорив у своєму виступі (дивись у початку статті) дослідник 

латиноамериканської літератури А.Ф. Кофман. 

Висновок. Отже, в статті здійснено аналіз твору Лаури Есківель 

«Чампураддо для дружини мого чоловіка» як зразка літературного  напряму 

магічного реалізму. Зокрема, з’ясовано, що в творі існують наступні елементи, 

притаманні жанру магічного реалізму: фантастичні елементи можуть бути 

внутрішньо не суперечливі, але їх ніколи не пояснено; герої приймають та не 
 

 



заперечують логіки магічних елементів; численні деталі сенсорного 

сприйняття; часто використовуються різноманітні образи та символи; емоції, 

чуттєвість та сексуальність особистості як соціальної одиниці описується дуже 

докладно; спотворюється течія часу, який стає циклічним або взагалі не 

помітним (ще один засіб – колапс часу, коли сучасне повторює чи нагадує 

минуле); причина та наслідок часто міняються місцями – до прикладу, 

персонаж може страждати «до» трагічних подій; широко використовується 

міфологія та фольклор; події передаються у вигляді багатьох альтернатив – 

голос оповідача перемикається з третьої на першу особу, часто трапляються 

переходи між розповідями різних персонажів та внутрішнім монологом 

стосовно до загальних взаємин та спогадів; минуле контрастує із сучасним, 

астральне – з фізичним, персонажі – один з одним; ясний фінал твору дозволяє 

читачеві визначитися, що ж насправді відповідає до дійсного перебігу подій - 

фантастичне чи повсякденне. 

Всі перераховані елементи є у романі Лаури Есківель «Чампуррадо для 

дружини мого чоловіка», який здійснив значний вплив на розвиток 

латиноамериканської літератури.  
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