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                        ,,РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ!” 
 

УДК: 82.0 (100) 

Ковбасенко Ю. І.  
 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН 
 

У статті розглянуто авторську концепцію та творчу спадщину Тараса Шевченка 
крізь призму авторитетної нині на Заході ,,теорії канону”. У компаративному аспекті 
досліджено саморефлексію поетів, творчість яких традиційно входить до канонів їхніх 
національних літератур. Твори Тараса Шевченка зіставлено з компарабельними текстами 
римлянина Горація і росіянина Олександра Пушкіна. Розглянуто чинники, що забезпечують 
літературним творам ,,вічне тривання в пам’яті багатьох поколінь”(Гарольд Блум). 

Простежено естетичні та ідеологічні аспекти впливу Тараса Шевченка на формування 
українського літературного канону в процесі зміни ідеологічних парадигм аж до 
діаметрально протилежних (від тоталітарних Російської імперії і СРСР до демократичної 
суверенної України). Розглянуто проблему непростих пошуків молодим Шевченком власного 
шляху в житті й літературі, здатності поета ,,плисти проти течії”, не підкоряючись 
упливу домінуючої літературної моди та ідеологічних кліше, готовності до самопожертви в 
ім’я вірності обраному шляху.  

На конкретному матеріалі доведено, що після складної, глибокої і навіть болючої 
рефлексії видатний український поет свідомо обрав за свій ідейно-естетичний ідеал образ 
,,кобзаря-мага”, барда-медіума, наділеного надлюдськими, трансцендентними 
можливостями, котрі так різко контрастують (і тим самим ще дужче підкреслені) із його 
навмисною рустикалізацією та підкреслено ,,химерною” зовнішністю. 

Зроблено висновок про те, що процес поетичної саморефлексії та аналізу Тарасом 

Шевченком своєї творчості багато в чому корелює із самооцінкою власних творчих доробків 
найвидатнішими митцями світу, котрі здавна перебувають у центрі своїх національних 
літературних канонів (Горація, Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та ін.), проте 
водночас цей процес має й свої специфічні риси, пов’язані передовсім із виконанням Тарасом 

Шевченком високої місії Поета-пророка, Поета-державотворця. 
Ключові слова: авторська концепція, інтертекст, літературний канон, прототекст, 

ремінісценція, саморефлексія. 
 

В статье рассмотрены авторская концепция и творческое наследие Тараса Шевченко 
сквозь призму авторитетной ныне на Западе ,,теории канона”. В компаративном аспекте 
исследована саморефлексия поэтов, творчество которых традиционно входит в каноны их 
национальных литератур. Произведения Т. Г. Шевченко сопоставлены с компарабельными 
текстами римлянина Горация и россиянина А. С. Пушкина. Рассмотрены факторы, 

обеспечивающие литературным произведения ,,вечное бытование в памяти множества 
поколений” (Гарольд Блум), а также эстетические и идеологические аспекты влияния           
Т. Г. Шевченко на формирование украинского литературного канона в процессе изменения 
идеологических парадигм вплоть до диаметрально противоположных (от тоталитарных 
Российской империи и СССР до демократической суверенной Украины), проблема непростых 
поисков молодым Шевченко его жизненного и творческого пути, способности поэта ,,плыть 
против течения,,, не подчиняясь влиянию доминирующих литературной моды и 
идеологических клише, готовности к самопожертвованию во имя верности избранному 
пути. 

На конкретных примерах доказано, что в результате сложной, глубокой и даже 
болезненной саморефлексии выдающийся украинский поэт сознательно избрал в качестве 
своего идейно-эстетического идеала образ ,,кобзаря-мага”, барда-медиума, наделенного 
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сверхчеловеческими, трансцендентными способностями, которые так резко 
контрастируют (и тем сильнее акцентированны) его нарочитой рустикализацией, 
подчеркнуто ,,причудливой” внешностью. 

Сделан вывод о том, что процесс поэтической саморефлексии и анализа Тарасом 

Григорьевичем Шевченко собственного творчества во многом коррелирует с самооценкой 
собственного творческого наследия выдающимися художниками мира, которые издавна 
пребывают в центре своих национальных литературных канонов (Горация, А. Мицкевича,    
А. С. Пушкина и др. ). И то же время этот процесс имеет и свои специфические черты, 

связанные прежде всего с выполнением Т. Г. Шевченко высокой миссии поэта-пророка, 
созидателя Украинского государства. 

Ключевые слова: авторская концепция, интертекст, литературный канон, 
прототекст, реминисценция, саморефлексия.  

 
In the article the author's concept and creative legacy of  Taras Shevchenko is considered from 

the perspective and respected today in the West ,,theory canon” point of view. In comparative 

perspective self-reflections of poets, whose creations traditionally belong to the canons of their 

national literatures, are analyzed. In particular, the works of Taras Shevchenko are confronted with 

the comparable texts of Roman Horace, Russian Alexander Pushkin and Polish Adam Mickiewicz. 

Also some factors that provide literary works with an ,,eternal duration in the memory of many 

generations”, (Harold Bloom) are reviewed. 

In particular, our research follows some specific aesthetic and ideological aspects of the Taras 

Shevchenko’s impact on the formation of Ukrainian literary canon in the process of changing 

national ideological paradigms, even to the opposite ones (from a totalitarian Russian empire & 

USSR to the democratic sovereign Ukraine). In addition, the attention is paid to the problem of 

young Shevchenko’s difficult search of his own path in life and literature, his ability to ,,swim against 

the tide”, without being influenced by dominant in that times literary fashion and ideological clichés, 

his willingness to sacrifice due to his allegiance to that path. 

The article proves with specific facts that prominent Ukrainian poet consciously chose for the 

ideological and aesthetic ideal the role of a ,,kobzar-wizard” or a bard-medium, who is endowed 

with supernatural, transcendental possibilities, which are sharply contrasted (and therefore more 

emphasized) with the rural authenticity and ,,bizarre” appearance. This decision is a result of the 

challenging deep thoughts. 

In the research the conclusion is made that the process of poetic self-reflection of Taras 

Shevchenko’s own creative concept is largely correlated with the greatest world artists and self-

esteem of their own creations, which are the heart of the national literary canon for a while (Horace, 

Adam Mickiewicz, Alexander Pushkin, etc.). 

Keywords: author's concept, intertext, literary canon, prototext, reminiscence, self-reflection. 

 

 

Актуальність дослідження. Проблема формування та 
збереження/руйнації літературного канону, т. зв. ,,теорія канону” (,,Сanon 

Тheory”) нині є світовим науковим мейнстримом [1]. Зокрема дослідників 
цікавить питання, чому одні літературні твори переживають тисячоліття, 
постійно ,,реанімуючись” у пам’яті нових і нових поколінь, а інші швидко 
“западають в імлу” (Горацій), пірнаючи в морок забуття? З яких причин 

конкретний письменник у певну добу перебуває в центрі читацької уваги, 

неначе затіняючи своїх колег, але з плином часу колишній лідер сам відходить у 
тінь, натомість колишні ,,темні конячки” стають новими лідерами цих 
своєрідних літературних перегонів? І, зрештою, які параметри літературного 
твору дають підстави вважати його канонічним, і якими рисами повинен бути 
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наділений твір, аби претендувати на місце в національному і/або 
загальнолюдському каноні? Одним із найавторитетніших сучасних дослідників 
,,теорії канону” є професор Єльського університету Гарольд Блум (Harold 

Bloom), відомий своїми фундаментальними працями ,,Страх упливу”, 

,,Шекспір: винахід людини” і, передовсім, – ,,Західний канон” (,,The Western 

Canon”), концептуальні ідеї яких ураховані в цій розвідці, присвяченій 

дослідженню конкретних причин, які дозволяють Тарасові Шевченку ось уже 
два століття посідати центральне місце в українському літературному каноні. 

Отже, від моменту першої публікації ,,Кобзаря” (18. 04. 1840) твори 

Шевченка завжди перебувають у центрі українського літературного канону, 
більше того, саме ця збірка і стала першоосновою формування згаданого канону 
[2]. Слід також окремо відзначити той унікальний в історії світової літератури 

факт, що творчість Шевченка залишалася в центрі канону попри недноразові 
докорінні зміни ідеологічних парадигм аж до діаметрально протилежних: 1) 

тоталітарна Російська імперія (1840–1917); 2) так само тоталітарна радянська 
доба (1917–1991); 3) демократична суверенна Україна (від 1991). Причому 
перші дві з-поміж названих епох були періодами не лише жорсткого 
тоталітаризму, а й войовничого українофобства, тож національно-патріотичні 
аспекти творчості Шевченка стало можна тлумачити уповні, без купюр, не 
спотворено лише від 1991 року. 

Поза сумнівом, формування канону знаходиться під щонайсильнішим 

упливом домінуючої ідеології, особливо в тоталітарному суспільстві. Філіпп 

Серс (Philippe Sers) підкреслив: ,,Канон (йдеться про добу сталінізму. – Ю. К.) 

став не продуктом консенсусу, а особистим рішенням однієї людини. Ця ж риса 
характеризує і сталінське мистецтво соціалістичного реалізму, коли митці, 
докладаючи всіх зусиль для виконання директив партії, звеличуючи до небес 
вождя і слідуючи встановленій ним лінії, могли лише чекати капризів тирана, 
який був уповноважений одноосібно схвалювати чи відкидати художні 
твори…” [3]. Але навіть попри ці докорінні зміни ідеологічних орієнтирів 
творчість Шевченка залишалася і залишається в центрі українського канону, що 
є черговим свідченням його творчого генія. Тож метою статті є дослідження 
конкретних причин, з’ясування тих ідейно-естетичних параметрів, котрі 
зумовлюють ось уже близько двох сторіч центральне місце творчості Шевченка 
в літературному каноні України. 

Цікавим матеріалом у цьому сенсі є дослідження процесу поетичної 
саморефлексії та аналізу власного творчого доробку тими письменниками, котрі 
займають аналогічні позиції в канонах своїх національних літератур. Цей аналіз 
може відбуватися шляхом оцінки ними самими тих параметрів, котрі, на їхню 

думку, змогли б забезпечити їхнім творам “вічне тривання в пам’яті багатьох 
поколінь” [4]. Важливим є те, як сам письменник оцінює ті свої здобутки, котрі 
дозволяють йому сподіватися на місце в пам’яті прийдешніх поколінь, тобто на 
місце в каноні. За які саме заслуги він не забудеться, а ,,буде в славі цвісти” 

(Горацій), ,,будет долго любезен народу” (О. Пушкін), за що далекі нащадки його 
не забудуть ,,пом’янути незлим тихим словом” (Т. Шевченко). 
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Самооцінка письменником власного внеску в літературу, особистих 
,,претензій на безсмертя” чи не наяскравіше втілюється в мотиві підведення ним 

підсумку творчого життя (т. зв. мотив “пам’ятника”). “Вірш, роман чи п’єса 
охоплюють увесь комплекс людських страхів, включно із жахом смерті, котрий 

у літературному мистецтві транформується в жадання  к а н о н і з а ц і ї, 
потребу залишитися у спільній чи суспільній пам’яті... Усе обертається довкола 
смертності і безсмертя літературних творів. Звідки ж узялася ідея  в і ч н о г о     
т р и в а н н я  твору, котрий не загине і не буде забутий світом?” [4, 47]. Одним 

із перших і найяскравіших у світовій літературі втілень мотиву “життя у віках” 

творчої спадщини письменника є знаменита ода давньоримського поета Горація 
,,До Мельпомени” (I ст. до н. е.), яку часто називають просто – ,,Пам’ятник”. 

Ось цей один із найцитованіших прототекстів світової літератури в класичному 
перекладі Андрія Содомори: ,,Звів я пам'ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка, / 
Вищий од пірамід царських, простоїть він. / Дощ його не роз'їсть, не сколихне 
взимі, / Впавши в лють, Аквілон; низка років стрімких – // Часу біг коловий – в 
прах не зітре його. / Смерті весь не скорюсь: не западе в імлу / Частка краща 
моя. Поміж потомками  / Буду в славі цвісти, поки з Весталкою // Йтиме 
понтифік-жрець до Капітолію. / Там, де Авфід бурлить, де рільникам колись / 
Давн за владаря був серед полів сухих,- / Будуть знати, що я – славний з убогого 
– // Вперше скласти зумів по-італійському / Еолійські пісні. Горда по праву 
будь, / Мельпомено, й звінчай, мило всміхаючись, / Лавром сонячних Дельф нині 
й моє чоло”[5]. 

Як бачимо, Горацій не лише п р о г н о з у є  своє перебування в каноні, те, 
що його творчу спадщину (,,частку кращу його”) пам’ятатимуть далекі 
нащадки доти, доки ,,з Весталкою йтиме понтифік-жрець до Капітолію” [6]. 

Тут наявна також своєрідна с а м о о ц і н к а  поетом власних творчих 
здобутків. Найбільшою своєю заслугою (а отже, й шансом на місце в каноні) 
поет уважає те, що він ,,вперше скласти зумів по-італійському еолійські 
пісні...”, тобто здійснив мрію багатьох римських поетів-попередників. Нарешті 
римлянин зміг досягти тих вершин поетичної майстерності, які до того посідали 

лише всесвітньовідомі еллінські лірики, уродженці острова Лесбос Сапфо і 
Алкей (VII ст. до н. е.), котрі створювали свої поезії на ,,божественному” 

(Платон) еолійському діалекті. Отже, найціннішим Горацій вважав передовсім  

е с т е т и ч н и й  аспект своєї творчості. 
У процесі рецепції та трансформації прототексту Горація його численні 

послідовники висували власні версії самооцінки свого творчого доробку, при 

цьому часто ставлячи собі в заслугу не тільки і навіть не стільки художньо-
естетичні параметри, як це було в римлянина. Так, після певних вагань О.Пушкін 

підкреслив не естетичні, а насамперед  м о р а л ь н о-е т и ч н і  аспекти своєї 
творчості: ,,...И долго буду тем любезен я народу, / Что ч у в с т в а  д о б р ы е   я   
л и р о й   п р о б у ж д а л   (первісно: ,,Что звуки новые для песен я обрел”. – 

Ю.К.), / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим 

призывал” [7]. 

А що ж у Тараса Шевченка? Дослідники часто зіставляють його “Заповіт” з 
одою Горація ,,До Мельпомени”: ,,Поезією «,Як умру, то поховайте...», 
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завершується плідна Шевченкова осінь 1845 р. У змісті твору виявилася 
світоглядна й творча зрілість поета. Тут Шевченко використав відомий з тривалої 
літературної традиції (Горацій, Й.-В. Ґете, П.-Ж. Беранже, Г. Р. Державін,           

О. С. Пушкін) жанр ,,пам’ятника” — поетичного заповіту й створив поезію 

нового, власне шевченківського жанру — заповіт-гімн” [2, 629]. Залишаючи без 
розгляду певну термінологічну драглистість (“жанр (?) “пам’ятника”, “заповіт-
гімн” (?), загалом із наявністю в семантичній структурі згаданих поезій Горація і 
Шевченка інваріантних елементів можна погодитися. Тим більше, що аналіз 
творчої спадщини Шевченка дозволяє зробити висновок, що він добре знав текст 
оди ,,До Мельпомени” і творчо використав його в багатьох своїх поезіях.  

Зокрема, цікаво порівняти втілення різними поетами світу мотиву, сказати 

б, ,,меж безсмертя” (до якого саме часу їх пам’ятатимуть нащадки?). У Горація 
це – ,,поки з Весталкою йтиме понтифік-жрець до Капітолію”, в О. Пушкіна – 

“доколь в подлунном мире  / Жив будет хоть один пиит”, натомість у Шевченка 
масштаби воістину космічні: ,,Будеш, батьку, панувати, / П о к и  ж и в у т ь    
л ю д и; / П о к и  с о н ц е  з  н е б а  с я є, / Тебе не забудуть!” (“На вічну 
пам’ять Котляревському”, 1838). Останні рядки звучать настільки 

монументально й лапідарно, що важко повірити в те, що їх написав щойно 
викуплений із кріпаччини 24-річний провінціал, який тільки-но починав свій 

поетичний шлях. 
Одним із цікавих прикладів використання фрагментів Горацієвої оди як 

інтертексту у віршах Т. Шевченка є поезія ,,До Основ’яненка”: ,,...Наша дума, 
наша пісня / Не вмре, не загине... / От де, люде, наша слава, / Слава України! /   
Б е з   з о л о т а,  б е з   к а м е н ю, / Без хитрої мови, / А голосна та правдива, / 
Як Господа слово...” [2, 628]. Тут теж є імпліцитна ремінісценція з Горація, 
втілена в образах:  

   1) к а м е н я (мармуру, граніту) як міцного довговічного матеріалу, з якого 
роблять пам’ятники, монументи (“еxegi monumentum”);  

   2) м е т а л у (міді, бронзи, золота) – елементу оздоби, матеріалу для написів 
на цих монументах (пор. ,,aere perennius”). 

З одного боку, Шевченко реципіює мотиви та образи оди ,,До 

Мельпомени”, проте, з другого боку, суттєво трансформує їхню семантику, 
використовуючи їх не для підкреслення величі (“в и щ е  пірамід царських”) чи 

довговічності (,,д о в ш е  ніж мідь дзвінка”) свого поетичного доробку, як це 
мало місце в Горацієвому прототексті, а для втілення важливої опозиції всієї 
своєї творчості: підкреслення  н е о ф і ц і о з н о с т і, не інтенційованості на 
офіційне визнання творчості справжнього українського поета в умовах 
Російської імперії.  

Оскільки національно зорієнтована творчість Г. Квітки-Основ’яненка, як і 
самого Шевченка, абсолютно не вписувалась в офіційну доктрину 
великодержавно-шовіністичної Російської імперської ідеології, ці письменники 

не могли претендувати (та ніколи й не претендували) на офіційне визнання та 
вшанування, на ,,камінь і золото” офіціозних російських монументів: “Тут 
ідеться про  г р а н і т  офіціозних пам’ятників з пишномовними написами, що 
вихваляли царських вельмож; за Шевченком, духовний скарб народу не 
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потребує офіційного уславлення” [8]. Останню тезу слід дещо відкоригувати: 

духовний скарб народу уславлятися офіційно може й повинен. Проте це э 
можливим виключно у власній суверенній державі. Натомість у Російській 

імперії справжня, а не бутафорна,  ,,українськість” офіційно визнаною бути не 
могла, і Шевченко це ясно усвідомлював. Він чудово розумів, що україномовна 
творчість українських письменників репрезентантами російської імперської 
доктрини (а найболючіше – навіть земляками-українцями, хоч би й тим самим 

Миколою Гоголем) зневажатиметься та висміюватиметься [9]. 

Але Шевченко висловлює не просто припущення чи сподівання, а й тверде 
переконання в тому, що попри все, ,,per aspera ad astra”, творча спадщина 
українських письменників забуття таки уникне (,,Наша дума, наша пісня / Н е   
в м р е,  н е   з а г и н е”). Показово, що ,,слово «дума» в цьому рядку іноді 
тлумачиться звужено – лише як фольклорний жанр; більшість же дослідників 
справедливо вважає, що тут поет мав на увазі народний світогляд взагалі – й 

історичний, і політичний, і філософський – як народну самосвідомість, як ідеал 
майбутнього, виражений у всій народній творчості, включаючи й історичні 
думи та пісні” [2, 628 – 629]. 

Створення послання ,,До Основ’яненка” (1839) збіглося в часі з непростими 

пошуками молодим Шевченком власного шляху в житті й літературі. ,,Невдовзі 
після створення вірша – наприкінці 1839 або на початку 1840 року Шевченко <...>, 

переслав вірш Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові у листі до нього за підписом                

«П е р е б е н д я»”  [2, 627]. І то була не просто модна тоді літературна 
містифікація, така собі гра молодого дописувача в загадкові псевдоніми, а, без 
жодного перебільшення, знакова для української літератури та історії подія.  

Невипадково саме екзотичним словом ,,перебендя” Тарас Шевченко назвав 
також свою програмову поезію. М. Рильський вважав, що у вірші “Перебендя” 

(1839) ,,подається  і д е а л ь н и й  образ поета” [10]. З цією думкою погодитися 
можна, проте лише почасти, оскільки тоді 25-річний Шевченко поетичну 
діяльність щойно розпочинав (ще не було навіть першодруку ,,Кобзаря”), а 
відтак лише визначав свій життєвий і літературний шлях, постійно 
саморефлексуючи, багато в чім сумніваючись і багато над чим болісно 
розмірковуючи. Саме вірш ,,Перебендя”, на думку І. Франка, “можна вважати 

типовим приміром того, як в першій добі поетичної діяльності Шевченка 
перехрещувалися і зливалися найрізніші впливи і як геніальна натура нашого 

поета уміла впливи ті щасливо перетопити в одну органічну і глибоко поетичну 
цілість” [11].  

У словнику Б. Грінченка слово ,,перебендя” тлумачиться як: ,,1) балагуръ; 2) 

капризникъ, привередникъ” [12], у Св. Караванського – як “базікало, вередун” 

[13]. То чим же образ ,,старого та химерного” кобзаря, сивого, розкуйовдженого 
вільними степовими вітрами ,,базікала-балаклія-вередуна”, привабив молодого 
чепуруна Тараса Шевченка [14], щойно обласканого Фортуною: чудесним чином 

вирваного з ярма кріпаччини ,,вискочня-провінціала”, котрий до того ж не лише 
став студентом столичної Академії мистецтва, а ще й отримав стипендію? Адже 
те, що свого листа до Г. Квітки-Основ’яненка він підписав псевдонімом 

,,Перебендя”, є свідченням певної його самоідентифікації з ліричним героєм 
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однойменного вірша. Недаремно також уже наприкінці життя (1860), готуючи до 
друку чергове видання ,,Кобзаря”, Тарас Григорович неодноразово повертається 
до назви саме цієї поезії, спочатку перекресливши слово “Перебендя” й 

замінивши його новим заголовком – ,,Кобзар”, але згодом, після тривалих 
роздумів, таки повернувшись до первісної (і відтоді вже остаточної, канонічної) 
назви – ,,Перебендя” [15]. 

У раннього Шевченка ,,образ кобзаря зустрічається у багатьох творах 

(,,Тарасова ніч”, ,,Катерина”, ,,Гайдамаки”, ,,Мар’яна-черниця”, пізніше — 

,,Сліпий”, ,,Великий льох” та ін.), що пояснюється як впливом літературної 
традиції, так і реаліями українського життя: кобзар, лірник, бандурист — 

характерна постать тогочасного сільського побуту України…[16]. Тоді як рис  
,,самотнього романтичного поета, «фігури ідеальної», митця, здатного 
підійматися понад буденщиною, образ Перебенді набуває у другій частині 
твору. Конфлікт між високою духовністю поета й людьми, які не розуміють 
його й сміються з нього, не спроможні піднестися понад щоденними клопотами, 

І. Франко виводив з літературних традицій; між такими творами він згадував 
,,Імпровізацію,, з поеми ,,Дзяди” А. Міцкевича, поезії О. С. Пушкіна ,,Поэт”, 

,,Поэту”, ,,Пророк”. Проте усі ці твори, створивши відповідну поетичну 
атмосферу, могли послужити лише стимулом для розвитку оригінального 
образу кобзаря-поета у Шевченка” [2, 619]. У вірші ,,Перебендя” знаходимо 
специфічно Шевченкове розуміння ролі поетичного хисту як Божого дару, 
якогось надлюдського, трансцедентного і десь навіть шаманського таланту, 
котрий може впливати на долю не лише окремих людей, а й цілого народу, і 
навіть здатен творити націю: ,,Заговоривши в своїх перших поезіях по-
українськи, Шевченко одразу вступив у зачарований світ, де здійснювалося 
його духовне єднання з поколіннями і поколіннями предків. Уже в ,,Перебенді” 

можемо пізнати мотив чарівної ,,подорожі на той світ”, лету над простором і 
часом, безпосереднього спілкування з Богом, як це доступно було тільки 

козакам-характерникам, чарівникам-кобзарям та ,,райським людям” [17]. 

Отже, саме образ ,,кобзаря-мага”, барда-медіума, наділеного 
надлюдськими, трансцендентними можливостями (які так різко контрастують, а 
тому ще більш підкреслені його навмисною рустикалізацією, підкреслено 
,,химерною” зовнішністю), на мою думку, і приваблював молодого 
українського поета. Тож не дивно, що митець із саме таким радикально-
безкомпромісним розумінням свого покликання перед українською 

літературою і обов’язку перед своєю нацією аж ніяк не вписувався в контекст 
російської імперської ситуації та тогочасної літературної моди [18]. Відтак  
Шевченко і не претендував на ,,золото й камінь” офіціозних монументів (хоча – 

і це чергова з-поміж численних Кобзаревих загадок – згодом на його 
монументи, зокрема і в Росії, пішло чимало ,,золота і каменю”!).  

Поет із зазначеною позицією наражався в Російській імперії на 
нерозуміння, на самотність і навіть посміх, на небезпеку політичних 
переслідувань – аж до фізичного знищення. Його доля в чужому краї – терпіти 

насмішки, не маючи ані офіційного визнання, ані комерційного успіху. Утім, 

він до цього вже був готовий, бо що ж візьмеш із ,,химерного вередуна” – 
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перебенді? Але головне те, що виключно в обмін на таку принижено-трагічну 
усамітненість Поет і отримував найвищу компенсацію – абсолютну духовну та 
творчу свободу, можливість сміливо й не криючись мовити своєму народові 
правдиве пророче слово: ,,Без золота, без каменю, / Без хитрої мови, / А голосне 
та правдиве, / Як Господа слово”. 

Тож, якщо вже йти слідом за Максимом Рильським у пошуках ідеального 
для Шевченка образу поета, точніше його творчого кредо, то шукати треба 
швидше не на початку, а наприкінці творчого шляху. У 

найсконцентрованішому й “найпрозорішому” вигляді усвідомлення земного 
покликання поета втілені в написаному Шевченком незадовго до смерті 
,,Подражанії  11 псалму” (1859): ,,... Возвеличу / Малих отих рабов німих! / Я      

н а   с т о р о ж і   к о л о    ї х / П о с т а в л ю   с л о в о”.  

Отже, Шевченко неприховано позиціонує себе як поет-пророк, як 
фундатор і охоронець хоч на той час допори не існуючої, але ним же й 

провозвіщеної української держави (,,сім’ї вольної, нової”), як Деміург, що 

творить націю Словом (пор. Євангеліє від Іоанна, вірш 1.1: ,,На початку було   
С л о в о...”). Саме це він ставить собі в заслугу, саме через це сподівається на 
безсмертя у вдячній пам’яті прийдешніх поколінь (,,не забудьте пом’янути 
незлим тихим словом”), тобто саме за це, на його думку, він має шанс на місце в 
Українському Каноні. 

Як бачимо, і це пророцтво Великого Українця справдилося. Недаремно 
Борис Грінченко підсумував: ,,Шевченко своєю національною самосвідомістю є 
геній, а своєю незмірною вагою, значенням у справі національного відродження 
свого рідного краю є з’явищем феноменальним, єдиним, може, на світі”. А 

Оксана Забужко переворот, здійснений Кобзарем у свідомості українців як 
етносу, назвала ,,Коперниківським”... 

Висновки. Таким чином, процес поетичної саморефлексії та аналізу 
Тарасом Шевченком власної творчої концепції  багато в чому корелює із 
самооцінкою власного творчого доробку найвидатнішими митцями світу, котрі 
перебувають у центрі своїх національних літературних канонів (Горація, Адама 
Міцкевича, Олександра Пушкіна та ін.). Водночас цей процес має й свої 
специфічні риси, пов’язані передовсім із виконанням Тарасом Шевченком 

високої місії Поета-пророка, Поета-державотворця. 
 

Список використаних джерел: 
1. Ось далеко не повний перелік знакових публікацій з проблеми літературного канону: 

Harold Bloom. The Western Canon. Macmillan, London 1994, pp. 567; Leslie Fiedler, Houston A. 

Baker, Jr. (eds.). English Literature: Opening Up The Canon. Baltimore: Johns Hopkins U. P., 1979, а 
також: Paul Lauter. Caste, Class, аnd Canon // J. Newton, M. Harris, K. Aguero (eds.). A Gift of 

Tongues: Critical Challenges and Contemporary American Poetry. University of Georgia Press, 1987. 

P. 57-82; Він же. Race and Gender in the Shaping of the American Literary Canon // J. Newton, D. 

Rosenfeld (eds.). Feminist Criticism and Social Change: Sex, Class and Race in Literature and Culture, 

N. Y., 1985. P. 19-44; John Guillory. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1993, Гронас М. Литературный канон как проблема // 
Новое литературное обозрение, 2011. – № 1 та ін. Детальніше про сучасний стан проблеми 

канону і каноноборства в Україні та за кордоном див.: Ковбасенко Ю. І. Літературний канон і 



 13 

куррикулум літературної освіти: світовий досвід і український шлях // Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України, 2011. – №№ 9, 10. 

2. “18 квітня 1840 року в Петербурзі з’являється друком перша збірка поета під назвою 

,,Кобзар,,, рукопис якої до друку підготував Є. Гребінка. До книжки ввійшло вісім творів: 
,,Думи мої, думи мої...,,, ,,Перебендя,,, ,,Катерина,,, ,,Тополя,,, ,,Думка,, (,,Нащо мені чорні 
брови...,,), ,,До Основ’яненка,,, ,,Іван Підкова,,, ,,Тарасова ніч,,. Попри цензуру і викреслення в 
,,Катерині,,, вірші ,,До Основ’яненка,, та поемі ,,Тарасова ніч,,, це була велика духовна 
перемога поета над мовчанням, яке немилосердною перепоною стояло на шляху до творчого 
самоздійснення. Шевченко створив книгу — духовного войовника, якому довірив боротьбу за 
людські душі, що заціпеніли в бездіяльній самотності” (Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 

т. — К., 2003. — Т. 1: Поезія 1837-1847. — С. 18). Інтернетрусурс, режим доступу: 
http://litopys.org.ua/ shevchenko/shev146.htm 

3. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / Пер. с фр. С. Б. 

Дубин. – М.: Прогресс – Традиция, 2004. – С. 50. 

4. У цім контексті цікавим є зауваження Г. Блума: “Моя літературна пам’ять, насправді, 
ґрунтувалася на Каноні, котрий є власне  с и с т е м о ю  п р и г а д у в а н н я” (Harold Bloom. 

The Western Canon. Macmillan, London 1994, p. 48). 

5. Напрочуд суголосною Горацієвій є така, наприклад, “самооцінка” Шевченка: “Не 
забула б Україна мене  м і з е р н о г о,, (лист до Миколи Цертелєва від 23. 09. 1844). 

6. Цікаво, що одним із сучасних титулів Папи Римського є саме “понтифік”. 

7. Четверта строфа вірша читалася первісно: “И долго буду тем любезен я народу, / Что  
з в у к и  н о в ы е  д л я  п е с е н   я   о б р е л, / Что вслед Радищеву восславил я Свободу / И 

милосердие воспел”. Неважко помітити, що у цьому варіанті поезія О. Пушкіна була б 

ближчою до концепції Горація (пор.:“Вперше скласти зумів по-італійському / Еолійські 
пісні” – “...звуки новые для песен я обрел...”). 

8. “Без золота, без граніта...” — Заміною вислову ,,без каменю,, на ,,без граніта,, 
Шевченко розкрив смисл цього першого, який тлумачиться помилково як ,,коштовне 
каміння,, (Словник мови Шевченка. — К., 1964. — Т. 1. — С. 314), тоді як ідеться про граніт 
офіціозних пам’ятників з пишномовними написами, що вихваляли царських вельмож; за 
Шевченком, духовний скарб народу не потребує офіційного уславлення” [2, 629]. 

9. Ось показова відповідь Гоголя на запитання професора Московського університету, 
українця за походженням Осипа Бодянського, про оцінку Миколою Васильовичем творів 
Тараса Шевченка: ,,Дьогтю багато, — неголосно, але твердо промовив Гоголь, — і навіть 
додам, дьогтю більше, ніж власне поезії. Нам-бо з Вами, як малоросам, це, мабуть, і приємно, 
та не у всіх носи, як наші. Та й  м о в а (йдеться про  у к р а ї н с ь к у  мову творів Шевченка, 
на відміну від  р о с і й с ь к о ї, якою писав сам Гоголь. – Ю. К.),, // Данилевский Г. П. 

Сочинения. — СПб., 1901. — Т. 14. — С. 98 — 99. 

10. Рильський М. Книга народу // Тарас Шевченко. Кобзар. – К. : Державне видавництво 
художньої літератури, 1960. – С. 3. 

11. Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. — К., 1980. — Т. 27. — С. 287 — 288. 

12. Грінченко Б. Словарь української мови : в 4-х тт. – Т. 1 (репринте видання). – К., 

1909. – С. 108. 

13. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Україно-
канадське підприємство “Кобза”, 1995. – С. 270. Цікаве тлумачення дає також “Новий 

словник української мови” (Т. 3. – К. : Аконіт, 2001. – С. 234), де  слово “перебендя” 

позначене стилістичною міткою “розмовне” і має значення: “1. Вередлива, капризна, 
перебірлива людина, вередун. 2. Людина, що вміє весело, дотепно що-небудь розказати, 

проспівати і т. ін.; балаклій, базікало”. 

14. “Іван Сошенко у спогадах говорить про зовнішність Тараса в період навчання в 
Академії мистецтв: “...Познайомившись зі світськими людьми і роз’їзджаючи по вечірках, він 

почав гарно одягатися, навіть з претензією на ”comme il fautність”. Така марнотратність дещо 
дратувала скромного Сошенка, який намагався стримати друга: “Куди тобі? Шуба єнотова, 



 14 

ланцюжки не ланцюжки, шалі да часи...” // М. К. Чалий. Нові матеріали до біографії 
Т.Г.Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982. – С. 55. 

15. “Поки друкувався «Кобзар» 1860 (з початку грудня 1859 до середини січня 1860 

року), Шевченко правив текст «Перебенді» у примірнику «Чигиринського Кобзаря і 
Гайдамаків» 1844, повернутому з Петербурзького цензурного комітету (ІЛ, ф. 1, № 76). Поет 
змінив назву «Перебендя» на «Кобзар», але потім відновив хвилястою рискою назву 
«Перебендя», (назва «Кобзар» залишилась не закресленою…)” [2, 619]. 

16. Див. : Бондаренко А. І. Ідейно-естетичне значення образу народного співця-кобзаря 
в ранній творчості Шевченка // Зб. праць XVI наукової шевченківської конференції. — К., 

1969. — С. 54-64. 

17. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович – К. : АртЕк, 1998. 

– С. 377. 

18. Неймовірну дистанційованість своєї творчості від уподобань тогочасної читаючої 
імперської публіки Шевченко не просто усвідомлював, а й усіляко підкреслював, блискуче 
іронізуючи над тогочасним ,,дворянським кічем”: ,,... Коли хочеш грошей / Та ще й слави, 
того дива, / Співай про Матрьошу, / Про Парашу, радость нашу, / Султан, паркет, шпори, 
— / От де слава! А то співа: / «Грає синє море ...»” (,,Гайдамаки”). 

 
 

 

 



 15 

ВІДЛУННЯ 
 

УДК 821/162/-7 (Вороний) 

Гарачковська О. О. 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ САТИРИЧНИЙ ІНТЕРТЕКСТ 

У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВОРОНОГО 

 
Стаття присвячена аналізу віршованої сатири й гумору Миколи Вороного в 

інтертекстуальних зв’язках із сатирою Тараса Шевченка. Зокрема, висвітлюється цикл 
М. Вороного ,,Гуморески”: сатиричні вірші, ,,безголові” сонети, експромти, епіграми та 
інші жанри гумористично-сатиричних творів цього циклу. 

Ключові слова: інтертекстуальність, діалогізм, традиція, віршована сатира, 
гумор, сонет, епіграма. 

 

Статья посвящена анализу стихотворной сатиры и юмора Николая Вороного в 
интертекстуальных связях с сатирой Тараса Шевченко. В частности, раскрывается 
цикл Н. Вороного ,,Юморески”: сатирические стихотворения, ,,безглавые” сонеты, 

экспромты, эпиграммы и другие жанры юмористически-сатирических произведений 
этого цикла. 

Ключевые слова: интертекстуальность, диалогизм, традиция, стихотворная 
сатира, юмор, сонет, эпиграмма. 

 

The article looks into the verse satire and humor of Nikolay Voronoi in intertextual ties 

with the satire of Taras Shevchenko. In particular opens up the N. Voronoi ,,Humoresques” of 

cycle: satiric poems, ,,headless” sonnets, impromptus, epigrams and other genres of 

humorously-satiric masterpieces of this cycle. 

Keywords: intertextuality, tradition, dialogues, poetic satire, humor, sonnet, epigram. 

 

 

В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і 
національну гордість. Саме таким і є для України ім’я Тараса Шевченка. Він 

оспівав і прославив свій народ, він дав йому пісню буремної сили і 
животворної снаги. Творчість Шевченка мала могутній вплив на становлення 
й дальший розвиток нової української літератури, на її ідейно-естетичне 
спрямування. Шевченкову поетичну школу пройшли чи не всі українські 
письменники – від Марка Вовчка, Лесі Українки, І. Франка до М. Рильського, 

А. Малишка, Ліни Костенко, В. Симоненка, І. Драча. 
Актуальність дослідження. Значний вплив Шевченкової поезії 

помітний також і на становленні творчої особистості Миколи Вороного – 

талановитого лірика і перекладача, актора і режисера, літературного критика 
і публіциста, рецензента численних театральних вистав, який належав до 

знищених більшовицьким тоталітаризмом діячів української культури. 

Значення творчості ,,першого піонера вільної естетичної молодої поезії” (Г. 

Чупринка) полягає насамперед у тому, що це живий голос безпосереднього 

учасника динамічного, суперечливого процесу, який хоч і відійшов у минуле, 
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однак продовжує своє духовне існування у тисячах зв’язків із сучасністю, яку 
збагнути без традицій неможливо. 

Безперечно, на становлення М. Вороного як митця впливало чимало 

відомих майстрів слова, а з-поміж них – англійські письменники В. Скотт і 
М. Рід, автор історичних і пригодницьких романів американський прозаїк Ф. 

Купер, французький романіст Ж. Верн, російські поети М. Некрасов, І. 
Нікітін, С. Надсон. Згодом Вороним ,,на довший час запанував <…> 

цілковито” [5, 594] пантеїзм німецького філософа Ф. Шеллінга, ,,естетика 
страждання”, французького поета-символіста П. Верлена. На формування 
його світогляду, поза сумнівом, мав також значний вплив І. Франко, з яким 

митець ,,надзвичайно близько зійшовся <…>, ставши його молодшим 

другом, кумом і повірником” [5, 594]. Однак найбільші художні досягнення 
Вороного як поета пов’язані передовсім з творчим засвоєнням саме 
шевченківських традицій. 

Автор поеми ,,Євшан-зілля” зізнавався, що полум’яне слово духовного 

батька українців він полюбив змалку. ,,Ще перед школою попалась мені 
якось до рук копійчана книжка «Катерина» Т. Шевченка у виданні Куліша, і 
я, частенько перечитуючи її, непомітно вивчив усю напам’ять та й читав 
уголос хлопчикам та дівчаткам на вулиці” [5, 590], – написав М. Вороний у 
,,Листі” до О. І. Білецького 1928 р. А з ,,суворо революційною музою 

Шевченка, в його з а б о р о н е н и х віршах „Сон”, „Кавказ”, „Царі”. Бо до 

цього я знав тільки обкраяного „Кобзаря”, з котрим носився, і їв, і спав із ним 

укупі…” [5, 591–592] Вороний розпочав знайомство ще в 7-му класі гімназії.  
Відчутну роль тут відіграла схожість епох, у яких довелося жити й 

творити Шевченкові та Вороному. Обидва поети були невольниками, 

кинутими владою за ґрати, і протистояли панівному режимові: один – 

царському, інший – спізнав також і царський, однак більшовицький виявився 
до нього набагато жорстокішим. Т. Шевченко писав свої твори в умовах 

бездержавної української нації, проте в добу національного відродження, яке 
охопило тоді всі слов’янські народи, а М. Вороному довелося бути свідком 

нівеляції людської особистості радянським тоталітаризмом, носити тавро 

,,українського націоналіста”. Для Вороного, як і для Шевченка, не було 

нічого святішого за страдницьку й підневільну Україну – його ,,заповітний 

сад, де розквітали найкращі квіти рідної краси, вона сама – найвища краса, 
найдорожча, найсвятіша” [10, 7]. І саме Шевченкова поезія у часи духовного 

й фізичного ув’язнення виявилась для Вороного якраз отим ,,євшан-зіллям”, 

своєрідною підоймою для піднесення патріотичного духу, вкрай потрібного, 

на думку автора поеми, його українським сучасникам.  

І все ж зв’язок між творчістю Шевченка й Вороного не лежить на 
поверхні і, відповідно, не піддається з’ясуванню за допомогою порівняльно-

контактного інструментарію. Насправді, такий зв’язок значно глибший і 
дуже органічний. А в плані спадкоємності національної традиції він 

безсумнівний, оскільки його формування відбувалося в ідентичному 
духовному часопросторі й щоразу було оперте на спільні першоджерела 
етнокультурного й психоемоційного досвіду. 
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Проблема художнього вираження спадкоємності з шевченківськими 

традиціями, зокрема віршованої сатири й гумору Вороного в 
інтертекстуальних зв’язках із сатирою Шевченка, донині ще оминається 
увагою літературознавців. А між тим проблема ця потребує нагального 

висвітлення, оскільки без скрупульозного дослідження сатирично-

гумористичного доробку Вороного (хоча він кількісно невеликий) на тлі 
тогочасної дійсності, в контексті літературного процесу перших десятиліть 
ХХ століття наше уявлення про творчість митця буде неповним. 

Метою статті є аналіз віршованої сатири й гумору Миколи Вороного в 
інтертекстуальних зв’язках із сатирою Тараса Шевченка. 

Сучасне літературознавство вже досить активно оперує такими 

поняттями, як інтертекстуальність, транстекстуальний діалог, зовнішній та 
внутрішній діалогічний простір, далекі співрозмовники. Транстекстуальні 
діалоги відбуваються не лише всередині художнього світу, а й між 

художніми світами. Століттями створюються ,,діалогічні взаємозв’язки” між 

авторами й текстами, останні, у свою чергу, вступають у стосунки один з 
одним. 

Художній твір існує, як правило, не відірвано від інших, а в силовому 
полі собі подібних, вступає в ,,діалогічні взаємозв’язки”. 

,,Інтертекстуальність не лише існувала завжди, її неможливо було позбутись” 

[8, 5], – констатує Л. Оляндер. І справді, в будь-якому тексті присутні 
елементи, які пов’язують його з іншими текстами. Автор твору свідомо, а 
почасти й неусвідомлено орієнтується на знайомі йому текстуальні моделі. 
Текст, на думку Ю. Лотмана, ,,потребує співрозмовника”, він розрахований 

на когось, на сприйняття іншим реципієнтом, що відрізняється від свого 

автора. ,,Як незалежне від нас явище, – поглиблює цю думку І. Фізер, – 

поетичний твір безсилий, позбавлений energia. Для того, щоб твір міг 
функціонувати, він мусить піти на творчий зв’язок з апперцептивною 

свідомістю. Взята ізольовано, вона не є самовизначальною” [1, 84]. 

Таким чином, текст включається в процес комунікації, взаємодіє ,,з 
іншими творами-висловлюваннями: і з тими, котрим він відповідає, і тими, 

котрі йому відповідають” [3, 408]. Оскільки твір знаходить відгук в іншому, 
то в окремому тексті завжди відчутні перегуки інших – більшою чи меншою 

мірою віддалених, або ж, навпаки, наближених до нього. Ідея діалогізму М. 

Бахтіна (,,Діалогічні взаємозв’язки” – це взаємозв’язки (смислові) між будь-
якими висловлюваннями в мовному спілкуванні. Будь-які два 
висловлювання, якщо ми зіставимо їх у смисловій площині (не як речі і не як 
лінгвістичні приклади), визначаються в діалогічних взаємозв’язках” [3, 408] 

дозволяє розглядати текст як невід’ємний ланцюг безперервного процесу 
спілкування, а всю світову культуру – як полілог, у якому беруть участь 
голоси і минулого, і сучасності. 

Доволі інтенсивне вивчення інтертекстуальності здійснювалося в руслі 
постструктуралізму (наукові праці М. Фуко, Ж. Бодрияра, Р. Барта, Ж. 

Дельоза та ін.). Саме постструктуралісти запропонували відмовитись від 

поняття ,,літературний вплив”, натомість апробували практику 
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інтертекстуальних прочитань. І нині в літературознавстві продовжуються 
дискусії: чи можна визнати інтертекстуальність універсальним методом, 

котрий дозволяє з’ясовувати загальні текстуальні та ідеологічні резонанси? 

Таким чином, виникає питання про широке розуміння інтертекстуальності як 
складного багаторівневого процесу взаємовпливу текстів в об’єднаному 
просторі спільного тексту культури людства. 

Узагальнюючи наявні до сьогодні в науці дефініції терміна 
,,інтертекстуальність,, (за Ю. Крістевою, ,,метод дослідження тексту як 
знакової системи, що перебуває у зв’язку з іншими системами, а також 

взаємодії різних кодів, дискурсів чи голосів, які переплітаються у тексті”; за 
У. Еко, ,,вид «перекодування», яке встановлює каркас для пов’язування 
тексту з іншими подібними текстами”; за М. Ріффатером, ,,процес 
сприймання значення тексту”; за Ж. Женеттом, ,,цитування, плагіат та 
алюзії” [1, 794–795], вживатимемо його надалі у найбільш поширеному 

трактуванні як здатність тексту художнього твору вступати в діалог з іншими 

будь-якими текстами. Подальший розвиток концепції інтертекстуальності 
,,спричинився до усталення думки про перетворення автора, тексту і читача 
на єдине цитатне поле” [6,  6]. 

Послуговуючись постструктуральним науковим інструментарієм 

інтертекстуального прочитання сатирично-гумористичного спадку М. 

Вороного, паралельно використовуватимемо також давно усталені поняття 
літературної традиції, спадкоємних зв’язків у мистецтві. 

За влучним спостереженням Євгена Сверстюка, ,,епоха вигасання 
радості, вигасання сміху” [9, 7] відживлює сатиру. За умов підневільного 

життя нашої літератури, політична сатира завжди була дієвим засобом 

боротьби проти ,,темного царства”. Українська сатира запрограмована була 
на протистояння владі, бо влада ніколи не була наша. ,,Деградуючи і 
агонізуючи, влада мстилася сміливцям, які виступали проти абсолютного 

збочення соціального життя та суцільної ідеологічної істерії, а їм нічого 

іншого не лишалося, як триматися героїчно” [4, 6]. 

Окремі дослідники, говорячи про західноєвропейський карнавал, 

зауважували, що в ньому, як правило, ідентифіковано постулат: ,,Смішно – 

значить не страшно” [7, 149]. Такий характер сміху властивий і українцям. 

Вітчизняна література від І. Котляревського, Т. Шевченка до М. Вороного, 

Остапа Вишні й наших сучасників П. Глазового та Є. Дударя підтверджує це. 
За страхітливими жахіттями голодоморів, геноциду, русифікації українського 

народу, новітнього ,,театру абсурду” в найвищих ешелонах влади уже в 
умовах розбудови незалежності України реципієнт бачить те, що варте 
висміювання, що можна і треба подолати заради збереження нашої власної 
ідентичності. 

Саме такими інтенціями пройняті сатирично-гумористичні вірші 
Миколи Вороного. Об’єкти висміювання автора – традиційні, ті ж самі 
живущі, проти яких спрямовували вістря своїх сатиричних творів і 
Шевченко, а згодом і Франко, і Леся Українка, і Самійленко та інші поети. Це 
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передовсім вірний слуга царату російський політикум, ренегатство деяких 

українських ,,патентованих,, псевдопатріотів різних поколінь. 
Тарас Шевченко став першим, хто провів чітку розділову лінію між 

такими категоріями, як ,,Україна” і ,,Малоросія”. Зокрема, слово ,,Малоросія” 

зустрічається, за тогочасними приписами, в офіційних паперах і листуванні 
Шевченка з російськими кореспондентами. Натомість у приватних 

кореспонденціях митця до духовно близьких земляків і надто у поезіях, як 
правило, фігурує назва ,,Україна”. Так, скажімо, у листі до Я. Кухаренка від 

кінця січня 1843 р. Шевченко, спочатку згадавши свою Україну, далі пише в 
іронічно-зневажливому стилі: ,,… а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там, 

окрім плачу, нічого не почую”.  

Ю. Барабаш з цього приводу слушно зауважив: ,,Силу і значення 
Шевченкової національної самокритики, яка започаткувала в українській 

літературі, суспільній думці, ба ширше – в національній самосвідомості, 
цілий живлющий струмінь, одну з найшляхетніших традицій, важко 

переоцінити” [2, 20]. 

Відгомони Шевченкового інтертексту з його лейтмотивом – поетовим 

,,плачем” за втраченою національною гідністю земляків, інфікованих вірусом 

соціальної бездіяльності, підколоніального угодства й холопства (,,Всі 
оглухли – похилились // В кайданах… байдуже…”) виразно проступають у 

циклі Вороного під назвою ,,Гуморески”. Вправно володіючи нещадною 

зброєю сатири, автор таврує молодих і старих лжепатріотів, що розплодились 
на українській землі: ,,Молодий патріот”, ,,Старим патріотам (В стилі 
Беранже) ”, байка ,,Мишача сварка”. Поет дошкульно висміює безбатченків 
за дворушництво, зраду інтересів народу. 

Ось, для прикладу, типовий портрет ,,героя часу”, який може ,,шпарко 

вчистить гопака, потім подиспутувати”, ,,вміє він і заспівати”, хвацько 

вихилити чарку, прочитати ,,весь Шевченків „Заповіт”, навіть другу 

половину”. Нібито всі зовнішні атрибути лакованого патріотизму названі. 
Складається враження, що адресант сам на мить замилувався ,,щедрим та 
сердечним” патріотом. І раптом – максимально сконденсований сарказм, що 

зриває машкару з пристосуванця: 
Рідну мову любить – страх! 
І, поводячись по-свинськи. 

                                       Просторікує в шинках 
Виключно по-українськи. 

(,,Молодий патріот”) [5, 101–102]. 

І з панночками він знаходить спільну мову, які до нього, мов бджоли, 

линуть і ,,патріотками стають, потім покритками гинуть” – знову Шевченків 
інтертекст: Україна-покритка (,,Катерина”), котра викликає співчуття і жаль 
як жертва облудного насильства, соціального та національного, але 
заслуговує і на осуд за гріх довірливості, за хистке почуття самоповаги й 

гідності. 
І, нарешті, як висновок – афористичні рядки, сповнені гіркої іронії та 

болю за майбутнє України: її ж бо взялися вивести на світлий шлях саме такі 



 20 

удавані ,,молоді патріоти”. М. Вороний саркастично переакцентовує тут 
головну ідею вірша П. Чубинського ,,Ще не вмерла Україна”: 

                                  Хай приходить слушний час, 
                                  Хай буяє хуртовина: 
                                  Патріоти єсть у нас – 

                                  Ще не вмерла Україна! [5, 102]. 

Чи наважиться хто-небудь сказати, що подібні речі міг написати 

,,проповідувач безідейності в мистецтві”, поет, який ,,тікає від реального 

життя в світ містики”? Навпаки, перед нами гостросоціальний автор, що 

відчуває пульс часу й оперативно реагує на його запити і потреби. Як 
співзвучні типологічно ,,патріоти” М. Вороного ,,національним героям” В. 

Винниченка: Недоторканому з його знаменитим закликом ,,Геть, чортова 
кацапня, з наших українських тюрем!” (,,Уміркований” та ,,щирий”); 

Гаркуну-Задунайському (,,Антрепреньор Гаркун-Задунайський”); 

сатиричним персонажам М. Хвильового (,,Іван Іванович”) та інших 

письменників.  
Своїх сучасників М. Вороний вивіряв глибинним сенсом дум та 

сакральних слів духовного батька нації. Видіння в ніч проти 26 лютого 

(йдеться про дату у вимірах за старим стилем), вірш у шевченківській формі 
сну ,,Привид” цікавий ,,передорученням” мови ,,великому Поету”. Автор 

вклав в уста Шевченка художню тираду, вправно стилізовану в його манері, 
близьку їй змістом і формою. Тут можна побачити й виділену розбивкою 

Вороного ремінісценцію відомої інвективи проти нікчемних землячків, що 

виконує ідентичну роль (,,Славних прадідів великих // Правнуки погані”). Ця 
,,національна самокритика, і то самокритика високої шляхетності; гнів і 
злість органічно поєднані в ній з душевним болем, презирство до 

,,нерозумних синів,, – з апологією ,,славних прадідів,,, з уславленням 

героїчних сторінок минувшини України, самого її священного імені, 
щемливий сум і жаль за втраченим, зведеним нанівець «правнуками 

поганими», – з вірою в те, що втрачено не все й не назавжди, що, попри тяжкі 
випробування, «встане Україна» ” [2, 24]. 

Тож сатирична спадщина Шевченка – високий інтертекст для 
Вороного, ,,животворяща істина, що неодмінно збире знеможених онуків у 

велику й гідну сім’ю” (В. Погребенник). ,,Вістря” твору не тільки демонструє 
афористичність фіналів Вороного, а й розкриває концептуальний його підхід 

до творчої сили як ознаки живого народу: 
                  Її ніщо в світі не може спинить, 
                  Вона, як сама невмируща природа, 
                  Будує, руйнує, щоб знову творить. 
                  І слушний час прийде – вона стрепенеться, 
                  Всіх нас об’єднає, докупи зіллє…[5, 154]. 

Гостре жало сатиричних творів Вороного було спрямоване не тільки 

проти українських лжепатріотів. Його цікавили загальноросійські проблеми 

періоду царювання останнього з Романових, обурювало фарисейство 

буржуазних партій, їхнє прислужництво урядові і миттєва флюгерна 
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переорієнтація. У часи столипінської реакції ці ,,живі трупи” ,,… давлять 
разом під тягарем тюрми // Все те, що має дух і незалежну волю!” 

В обсяг хисту Вороного входили й гумористичні твори, що не 
користувалася в добу попередньої поважно-серйозної поезії всіма ,,правами 

громадянства” (цикл ,,Гуморески” включав і ,,віршовані дрібниці”, як 
висловився академік О. І. Білецький). Це, зокрема, експромти: 

              Nie wolno! Слово це холодне і пекуче 
              В устах твоїх бриніло так свавольно, 
              Так мило… Але в нім відчув я щось могуче, 
               Чому спротивитись було…Nie wolno. 

               (,,Nie wolno! Зосі, на корі берези, експромтом” [5, 96]. 

 

У циклі ,,Гуморески” були вміщені також і ,,безголові” сонети: 

               Ось вам сонет, що зветься ,,безголовий”. 

               Так охрестив його колись Мейнар. 
                Sans tete…(comme votre poete) 

                                              Чи вільно в дар 
                Вам принести такий зразок віршовий? 

                (,,Le sonnet sans tete. Експромт Марусі М-ковій”) [5, 96]. 

Доповнювали цикл ,,Гуморески” епіграми ,,Камо?”, ,,Молитва”. 

Експромти, ,,безголові” сонети, епіграми – найбільш експресивно марковані 
жанри літератури. Але коли емоційно-експресивний струмінь ,,усності,, 
поєднується з не менш експресивною сатирою експромту чи епіграми, 

починають діяти інші закони поетичної мови, що знаходять свої оригінальні 
форми вже у ,,фіксованому” висловленні – тексті. До ознак ,,експромтності” 

поезій Вороного зараховуємо насамперед вияви експресивного слова в тексті, 
гру слів, експресію від синтезу жанрів: експромту з пародією, та від 

накладання епіграми на тексти народних пісень (орієнтація на асоціативне 
мислення слухача), вживлення іншомовної лексики в текст вірша.  

До речі, засіб інтертекстуальності (нинішньою термінологією 

висловлюючись) – обігрування ,,чужого слова”, імітація офіціозної лексики, 

пародіювання імперської казуїстичної фразеології (,,Кавказ”) одним з перших 

у вітчизняному письменстві започаткував Т. Шевченко. Отже, можна 
стверджувати й у цьому випадку про певні інтертекстуальні перегуки 

Вороного з видатним попередником у літературі. 
У гумористичних поезіях М. Вороного зустрічаються слова, 

словосполучення та речення іншомовного походження. Зрозуміло, що для 
адекватного сприйняття твору з лексикою такого штибу необхідною умовою 

постає добре володіння певною іноземною мовою. У протилежному випадку 

смисл гумористичної поезії залишиться незрозумілий читачеві (слухачеві), а 
отже, головна мета твору не зреалізується. Вірші з чужомовними елементами 

зорієнтовані на читача зі значним інтелектуальним рівнем, цим вони і складні 
для сприйняття, але й звертають на себе увагу своєю оригінальністю. Таким 

чином на гумористичні поезії Вороного накладається своєрідна мітка 
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лінгвістичної ерудиції автора, що знайшла свій вияв у вигляді чужомовної 
лексики. 

Продовження інтертекстуальних зв’язків поезії Вороного з творчістю 

Шевченка – ,,трагедійно оптимістичний” малюнок ,,На Тарасовій панахиді”. 

Зміною дактилічного ритму й вигадливим римуванням, немов сумними 

кадансами панахидних співів, вірш утривалив ідею вірності бунтівній 

пориваючій силі видатного попередника – ,,Всі поривання, // Думи і мрії // 

Вилити грізно в діла голосні! ”. Її вірним спадкоємцем показав себе Вороний 

– автор не лише громадянської лірики, а й сатирично-гумористичної поезії. 
Висновки. Отже, творчість М. Вороного не стояла осторонь жорстокої 

дійсності. Як і в добу Т. Шевченка, сатира М. Вороного перебувала поза 
законом, а поет в неволі. Попри всілякі заборони, намагання ,,тюремних 

ключарів” (Ю. Шерех) вбити в ньому воднораз людину й поета виявились 
марними. Своїм життям і творчістю Вороний явив феномен стоїцизму та 
мистецьке явище неабиякого естетичного ґатунку. Митець зробив свій вибір і 
продовжив традицію Шевченкової політичної сатири у вітчизняній 

літературі. 
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Вітченко А. Ю. 

 

                       ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ  

               В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ XVII–XIX СТОЛІТЬ 

 
Стаття присвячена аналізу художнього образу гетьмана Івана Мазепи в 

європейській літературі XVII–XIX століть. Висвітлюється художня специфіка образу та 
його еволюція в творах Вольтера, Д. Байрона, В. Гюго, К. Рилєєва, О. Пушкіна, Т. 
Булгаріна, Ю. Словацького та інших письменників, обґрунтовується жанрова типологія 
зарубіжної мазепіани. 

Ключові слова: ґенеза, поема, роман, вірш, живописне полотно, жанрова 
типологія. 

 

Статья посвящена анализу художественного образа гетмана Ивана Мазепы в 
европейской литературе XVII–XIX веков. Раскрывается художественная специфика 
образа и его эволюция в произведениях Вольтера, Д. Байрона, В. Гюго, К. Рылеева, А. 

Пушкина, Ф. Булгарина, Ю. Словацкого и других писателей, обосновывается жанровая 
типология зарубежной мазепианы. 

Ключевые слова: генезис, поэма, роман, стихотворение, живописное полотно, 
жанровая типология. 

 

The article is devoted to the Ukrainian hetman Ivan Mazepa character’s genesis at the 

Foreign Literature at XVII-XIX century. In particular, the character’s artistic peculiarities and 

its evolution at the works by Voltaire, Byron, Victor Hugo, Kondraty Ryleyev, Alexander 

Pushkin, Faddey Bulgarin, Juliusz Slowacki and the others are revealed, the genre typology of 

the foreign mazepiana is grounded. 

Keywords: genesis, poem, novel, verse, picturesque canvas, genre typology.  

 

 

Актуальність дослідження. Образ українського гетьмана Івана 
Мазепи в зарубіжній літературі був представлений до цього часу 
неоднозначно – з політичних причин. Художні твори, музика, живопис, 
драматургія і театр у мистецтві Франції, Англії, Німеччини, Польщі, Росії, 
Канади, Австралії, починаючи з кінця ХVІІ ст. і до наших днів – такою є 
тріумфальна хода постаті українського гетьмана через світову культуру. 

У незалежній Українській державі осмислення рецепції цієї постаті 
європейським мистецтвом правомірно має бути віднесене до ряду тих 

проблем, що підлягають науковій переоцінці та особливо глибокому 
історичному вивченню, що і забезпечує актуальність статті. 

Мета дослідження – виявити й проаналізувати концепцію історичної 
особистості Івана Мазепи, простежити ґенезу образу гетьмана у зарубіжній 

літературі. 
За спостереженнями С. Білоконя [1] першими офіційними 

історіографами І. Мазепи були шведські дослідники Г. Нордберг та Г. 

Адлєрфельд, які особисто знали гетьмана. Водночас російська історіографія, 
починаючи з періоду правління Петра Першого, впродовж кількох століть 
паплюжила ім’я гетьмана за так звану ,,зраду” царських загарбницьких 
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планів стосовно України. Російська православна церква з тієї ж причини 

піддавала анафемі Мазепу та його послідовників. 
Мазепинців, як московський уряд називав продовжувачів справи Івана 

Мазепи, переслідували впродовж ХVІІІ–ХХ ст. Цілком закономірною, на 
наш погляд, була та обставина, що негативне ставлення до гетьмана Мазепи 

як поборника української незалежності, перекочувало і в радянську добу, 
наскрізь пронизану російською великодержавною шовіністичною ідеєю. 

У зарубіжній літературі образ І. Мазепи зазнав значної трансформації. 
Популярність українського гетьмана у світі була обумовлена не його 

військовими чи політичними діями, а його приватним життям, обставинами 

по суті своїй другорядними, але такими, що стали легендою. Особливо 

любовною пригодою, що трапилася з Мазепою ще в юності. За свідченням 

польського історика Юліана Маслянки, першим про неї розповів Ян Пассек у 

своїх ,,спогадах,,, написаних в 1690–1695 рр., тобто, ще за життя Мазепи, 

однак опублікованих значно пізніше – аж у 1836 р., якщо не рахувати 

фрагментів, що друкувалися раніше на сторінках ,,Astrei” (1821). Йдеться тут 
про широко відому пригоду з конем. Я. Пассек, у якого свого часу відбувся 
особистий конфлікт з Мазепою, коли той служив пажем при королівському 
дворі, відзначив, що, залишивши двір, Мазепа їде на Волинь. Там у нього 

зав’язався бурхливий роман з дружиною шляхтича Станіслава Фалібовського 

з сусіднього села (Я. Пассек його називає Фальбовським). Дізнавшись про це, 
ревнивий чоловік удавано почав збиратися в далеку дорогу, а насправді 
чатував на Мазепу в засідці. Перехопивши записку від дружини до Мазепи, в 
якій повідомлялось про від’їзд чоловіка, Фальбовський звелів посланцеві 
відвезти її коханцеві своєї дружини й попросити письмової відповіді. 
Записка-відповідь від Мазепи також потрапила в його руки, а через деякий 

час з’явився і сам Мазепа на коні. Тоді Фальбовський вдався до жахливої 
помсти. Спочатку слуги за наказом господаря мало не до смерті побили 

нещасного коханця, а потім прив’язали до дикого коня, головою до хвоста і 
кінь у шаленому скаку заніс його, напівживого, в українські степи. Його 

врятували місцеві селяни. Я. Пассек описує цю подію під датою: рік 1662. 

Згадану пригоду, але дещо в іншому варіанті описав також через 
півстоліття після Я. Пассека (і, напевно, – незалежно від нього) інший 

історик, автор виданих у 1838 р. ,,Спогадів про панування Августа ІІ”, 

приписуваних (хоча авторство є сумнівним) Еразмові Отвіновському. 
Описана історія незабаром стала відомою чи не в усіх європейських країнах, 

щоправда, не з польських джерел, опублікованих, на жаль, дуже пізно, а 
завдяки Вольтерові. 

Слід акцентувати на толерантному, навіть співчутливому ставленні 
Вольтера до України в цілому, яка, на його думку, ,,завжди прагнула 
свободи” [11, 40]. Можна стверджувати, що Вольтер досить кваліфіковано, з 
історичної ретроспективи змалював соціально-політичну ситуацію в Україні 
у ХVІІ–ХVІІІ ст. Він окреслив її безвихідне становище та необхідність 
протекторату більш сильної держави, якою була Московія. В контексті 
складної політичної ситуації в Україні того часу Вольтер зображує образ 
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Мазепи і виправдовує його дії щодо так званої зради Петру І та його 

підступної політики. 

Заради об’єктивності варто сказати, що постать козацького гетьмана 
була відтворена у мистецтві та в літературі ще за життя Мазепи. Здебільшого 

тогочасні його зображення були ілюстраціями до віршованих панегіриків на 
честь гетьмана, наприклад, гравюри у виконанні І. Щирського до твору С. 

Яворського ,,Ехо голосу волаючого в пустелі... ” (1689). Це композиції з 
гербом, або з окремими елементами герба ,,Курч”, що належав Мазепі. 
Цікавою була гравюра І. Мигури ,,Princeps ecclesiarv trivmphans sancta Sophia 

Augvsto militas nomini Mazepiano... ” (1706), яка представляла гетьмана в 
образі покровителя та благодійника православної церкви [2, 112]. 

Ще за життя І. Мазепи з’явилися також і поодинокі ліричні вірші 
другорядних версифікаторів, таких як Ян Орловський (,,Муза Роксоланська 
про тріумф та славу і фортуну гетьмана Мазепи”, 1688), Стефан Яворський 

(,,Ехо голосу волаючого в пустелі... ”, 1689). Необхідно згадати тут і вірші, як 
і попередні, створені польською мовою, що належать перу Пилипа Орлика, 
на той час особистого секретаря Мазепи: ,,Коронований тріумфом” (1695) та 
,,Витязь” (1698). 

Після полтавської поразки образ Мазепи надовго зникає з творів 
художньої літератури. І не тільки з літератури польської. Лише на початку 
ХІХ ст. в поемі Никодима Мусницького ,,Полтава” (1803), що прославляла 
Петра І і його перемогу, епізодично був представлений також і козацький 

гетьман, звісно ж, як ,,зрадник” великого ,,царя Русі”. 

Епоха справжнього визнання цієї постаті зарубіжною літературою 

розпочинається від поеми Байрона ,,Мазепа” (1818). На відміну від 

переважної більшості письменників, які змальовували у чорних фарбах 

особистість українського історичного діяча, Байрон відтворює образ Мазепи 

з симпатією, подає його як людину сміливої вдачі і могутньої волі, як постать 
безумовно романтичну й титанічну, але аж ніяк не похмуро-демонічну. 
Поема Байрона з’явилась під впливом ,,Історії Карла ХІІ” Вольтера, вірніше 
під впливом кількох рядків цього тексту, зміст яких складає основну фабулу, 
збагачену, звичайно, багатьма суттєвими подробицями. 

У четвертій частині ,,Історії Карла ХІІ” Вольтера йшлося про похід 

шведського короля в Україну: ,,Але король, який зрідка прислухався до 

порад, не тільки не погодився з мудрою думкою, але, на великий подив усієї 
армії, повернув з московської дороги на південь, до України, в країну 

козаків” [11, 119]. Короткої розповіді про українського гетьмана цілком 

вистачило, щоб заполонити уяву англійського поета, і він пішов за 
Вольтером. Це доповнення перетворило ,,банальну історію життя молодого 

Мазепи на неймовірну і водночас перевело її зі сфери побутової в сферу 

міфопоетичну” [5, 31]. 

Не випадково цей міф у добу романтизму використав Джордж Байрон, 

поклавши його в основу сюжетної лінії своєї поеми ,,Мазепа”. У творі 
Байрона образ молодого Мазепи, як і вся його розповідь про бурхливу 
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юність, змальовується із значною долею симпатії до героя, оповідь ведеться 
мовою, що ,,повна пристрасті і темпераменту” [6, 165]. 

Водночас постать старого гетьмана подається у творі в стриманих 

стислих виразах, але достатньо яскраво: ,,Гетьман – похмурий і старий // І 
сам, як дуб той віковий” [8, 167]. 

Рядки поеми звучать, як вечірня молитва, вони сповнені поваги до 

людини, спроможної робити рішучі вчинки, до людини справи, а не порожніх 

балачок. Саме ці характеристики Байрон відтворює устами шведського 

короля Карла ХІІ: ,,У всіх із нашого гуртка // Відважний дух, тверда рука, // 
Та хто в цей час маршів, боїв, // Балакав менше й більш зробив, // Ніж ти, 
Мазепо?...” [8,168]. 

У творі Байрона все було поетичним відкриттям, яке справляло на 
читачів особливе враження. Отже, не дивно, що покоління романтиків 
сприймало поему як вияв нової екзотики, а літературна критика звертала 
увагу на шалений біг коня. В оригіналі тексту твору англійського митця 
багато разів повторюється ,,Away! Away! ”, – що не має точного відповідника 
в інших мовах. Віктор Гюго вжив ці англійські слова з оригіналу Байрона, 
якими розпочинається десята пісня поеми, як епіграф до свого значно 

коротшого твору (поема В. Гюго складається з двох нерівних за обсягом 

пісень, що містять 142 рядки, у той час як у Байрона дванадцять пісень – 

понад 1000 рядків) і передав їх французьким виразом ,,En avant! En avant!”, 

проте це не те саме. Антоній Едвард Одинець у польському перекладі вжив у 

цьому місці дієслово ,,летіти” (,,Ніч, степ перед нами, кінь летить і летить”). 

Був це біг довгий, тривав він цілу ніч і наступний день. Кінь мчав, ,,як вихор, 

як блиск метеору”, ,,як блискавка-стріла”, поки, нарешті, з виснаження не 
впав мертвий. 

В. Гюго присвятив поему французькому художнику та граверу, своєму 

близькому другові Луї Буланже (1806 –1867), який став ілюстратором його 

творів і, зокрема, талановито відтворив образ Мазепи. Саме ця картина 
принесла Луї Буланже всесвітню славу. 

Поема В. Гюго ,,Мазепа” (1829), що була написана під впливом 

однойменного твору Байрона, увійшла до збірки французького письменника 
під назвою ,,Орієнталії” (Les orientales, 1829). Назва збірки означає в 
перекладі українською мовою ,,Східні мотиви”. Згадане видання закріпило за 
Віктором Гюго репутацію палкого захисника прав поневолених народів. 
Якраз ,.східна тематика” з її барвистістю та екзотичністю давала поетові 
змогу глибоко заторкнути актуальну соціально-політичну проблему, яка 
хвилювала всю Європу.  

Поезії, що склали збірку ,,Орієнталії”, ,,немов вирізьблені з каменю, 

намальовані яскравими барвами південної природи або ж написані 
музичними знаками” [7, 272]. Йдеться, вочевидь, про синкретичне поєднання 
художніх засобів різних ділянок духовної культури, що допомогло поетові 
написати твір непересічної художньо-естетичної вартості. Збіркою 

,,Орієнталії”, як і своєю передмовою до драми ,,Кромвель”, В. Гюго показав, 



 27 

що поезія мусить бути емоційною і повинна впливати не лише на думку, а й 

на почуття і відчуття реципієнта.  
Композиційно поема В. Гюго, хоч і розкриває ту ж саму сюжетну 

лінію, що й твір Байрона, однак позбавлена ліричного драматизму 

англійського поета-романтика, а її сюжет спрямований в епічне русло. 

Німецький літературознавець О. Моель зауважив, що більшість строф 

першого її розділу багато в чому ідентичні відповідним строфам з поеми 

Байрона, сюжетно-образна тканина якої стала каталізатором для створення 
художнього світу поеми В. Гюго [5, 20–21]. Так само, як і в Байрона, в основу 
поеми Віктора Гюго покладено поетичний міф про молодого Мазепу, що 

скаче на дикому коні в невідомі далі, прив’язаний до його спини. Щоправда, 
на цьому й завершується перелік спільних рис у творах Байрона і Гюго, 

оскільки за змістом і за стилем змалювання образу Мазепи вони абсолютно 

різні. Крім того, байронівський сюжет В. Гюго подає крізь призму так 

званого ,,живописного романтизму” – течії, що набула поширення у 

французькому художньому письменстві початку ХІХ ст. ,,Живописний 

романтизм” В. Гюго був спрямований на висвітлення зовнішнього, 

об’єктивного світу, його краси й форми матеріально-чуттєвої дійсності. 
Звідси й наближення поезії В. Гюго до творчості майстрів пензля й різця. У 

тексті поеми французького митця нічого не залишається від ліричного 

драматизму Байрона, сюжет переводиться в живописний план і 
об’єктивується. 

Конкретні деталі, що надають поемі Байрона українського 

національного колориту, в поемі ,,Мазепа” Гюго зникають. Про те, наскільки 

приблизно уявляв французький митець колорит України, свідчить хоча б 

поява в її пейзажі піщаної пустелі з барханами, ,,схожими на смугасте 
покривало”. 

В обох творах Байрона й Гюго образ Мазепи, звичайно, викликає 
симпатію і співчуття. Цей герой справді романтичний, приречений на 
витончене, неповторне страждання і небезпеку. Тут він зображений молодим. 

У середині ХІХ ст. в європейському художньому письменстві зростає 
інтерес до постаті українського гетьмана. У цей період визначається перехід 

від романтичного сприйняття молодого Мазепи до спроб оцінити його не 
лише як людину, але і як серйозного політика. У цьому аспекті варто згадати 

історичний нарис французького письменника Е. Мельхіора де Вогюе 
,,Мазепа. Легенда та історія” [9], в якому подано історичну постать 
козацького гетьмана на тлі його доби, зображено Мазепу як людину з палким 

серцем, віддану сповна своїй державотворчій місії.  
На відміну від західноєвропейських романтиків, які змальовували 

Мазепу молодим, закоханим у життя і свою державотворчу діяльність, 
російські письменники здебільшого подавали його як старого й немічного 

чоловіка. Йдеться насамперед про відомі у світі твори – поему декабриста К. 

Рилєєва ,,Войнаровський” (1825) і поему О. Пушкіна ,,Полтава” (1829). 

Герой першої з поем – постать історична. Андрій Войнаровський 

(помер у 1740 р.) був племінником Мазепи і – поряд із секретарем Орликом – 
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його найбільш довіреною людиною. Після поразки під Полтавою він разом з 
дядьком опинився в Бендерах. Карл ХІІ мав намір саме його зробити 

гетьманом всієї України після смерті Мазепи. Войнаровський зрікся 
гетьманства на користь Орлика і виїхав до Австрії та Німеччини, де проводив 
бурхливе світське життя. Його радо приймали в найбільш вишуканих сферах, 

навіть при монаршому дворі. Однак, коли в 1716 р. Войнаровський прибув до 

Гамбурга (маючи намір поїхати до Швеції з тим, щоб отримати від Карла ХІІ 
досить велику суму, позичену свого часу королеві Мазепою), він на вимогу 
російського посла був схоплений поліцією на вулиці і через кілька місяців 
опинився в Сибіру. Там у 1736–1737 рр. його зустрічав Жерар Фридріх 

Міллер, німецький вчений, член Академії наук в Петербурзі, що саме на той 

час проводив у Сибіру наукові дослідження. Колишній вишуканий світський 

лев виглядав тоді як дикун. 

Ці історичні факти надихнули Рилєєва на створення поеми, дія якої 
розпочинається відразу ж після зустрічі Войнаровського з Міллером. Під час 
цієї зустрічі Войнаровський розповідає Міллерові про своє життя, сповнене 
незвичайних пригод. Через те постає він у творі не як вигаданий, а як 
справжній романтичний герой. А поруч з ним з’являється така ж романтична 
героїня, його дружина, яка через кілька років прийшла у Сибір, знайшла 
чоловіка, щоб там, у вигнанні, зустріти невдовзі смерть. 

Варто зауважити, що ставлення до історичної особистості І. Мазепи у 
російського поета К. Рилєєва формувалось складно. У перших творах митця, 
присвячених козацькому гетьманові, інтерпретація його образу була 
близькою до загальноприйнятої офіційної думки в Російській імперії того 

часу (дума ,,Петро Великий в Острогозьку”). 

Згодом під впливом ідеології декабризму, української інтелігенції, 
серед якої К. Рилєєв мав багато друзів, його ставлення до української історії 
загалом та до постаті Івана Мазепи зокрема суттєво змінилось. І вже в поемі 
,,Войнаровський” з’являється образ гетьмана в ореолі національного героя і 
трактується в контексті волелюбності ,,країни козаків” та її боротьби за 
свободу і незалежність власної держави. 

О. Пушкін у поемі ,,Полтава” (1829) представив Мазепу зовсім інакше, 
ніж К. Рилєєв. Пушкін змальовує ватажка українських козаків найчорнішими 

фарбами, засуджує, прирікає на вічну ганьбу: ,,Что он не ведает святыни, // 
Что он не помнит благостыни, // Что он не любит ничего, // Что кровь 
готов он лить как воду, // Что презирает он свободу, // Что нет отчизны 

для него”. 

Такі характеристики Мазепи, як ,,зрадник”, ,,іуда”, ,,розбійник”, 

,,вбивця”, ,,брехун”, ,,негідний старець” та інші досить часто з’являються в 
тексті твору. 

Підкреслимо, що в поемі Пушкіна (ймовірно, всупереч тому, що мала 
вказувати назва) батальні сцени під Полтавою посідають незначне місце і 
з’являються лише в останній, третій пісні. Петро Великий і Карл ХІІ, головні 
актори в цьому театрі війни, також не є героями першого плану. Таким є 
передовсім Мазепа, а поруч з ним, і дещо далі йдуть Кочубей, його донька і 
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дружина, Орлик. Поряд з історичними постатями й факторами на перший 

план як головна сюжетна лінія висувається конфлікт Мазепи з Кочубеєм, 

трагічна смерть останнього. Пушкін, отже, використав в основному такий 

сюжет з біографії козацького гетьмана, який особливо негативно представляє 
його характер, показує його як людину жорстку і безжальну. 

У поемі ,,Полтава” Пушкін створив політичний міф Мазепи, з іншою 

ідеологічною спрямованістю. Настанова на імперську рецепцію визначає 
його сенс і структуру. Разом з тим, як слушно зауважував Д. Наливайко, ,,у 

поемі твориться міф Петра, за змістом і спрямованістю діаметрально 

протилежний міфу Мазепи, але тісно з ним взаємопов’язаний – 

взаємопов’язаністю образів протагоніста й антагоніста” [5, 9]. Дійсно, в 
структурі твору чітко означується атрибутивна риса політичної міфології – 

протиставлення абсолютного добра й абсолютного зла, світла й мороку, 
якими виступають відповідно Петро Перший і Мазепа. 

Тенденційність та однобічність образу, створеного Пушкіним, не могла 
залишитись не поміченою серед сучасників поета, які дорікали йому, що в 
своїй спробі змалювати історичну постать Мазепи насправді поет створив 
карикатуру на нього. 

У негативних тонах зображений образ гетьмана і в романі Тадея 
Булгаріна ,,Мазепа” (1833). Твір мав виразно псевдоісторичний характер, був 
еклектичною мішаниною історії та сенсаційності процарського спрямування. 

Разом із тим, перебуваючи в потужному полі тяжіння російської 
історіографії та пушкінської рецепції образу Мазепи, Т. Булгарін не міг не 
віддати належне гостроті розуму, політичній далекоглядності й патріотизму 

козацького гетьмана. 
Зокрема, відтворюючи діалог Мазепи зі своїм племінником Андрієм 

Войнаровським, письменник вкладає в уста гетьмана рішучі слова про 

бажання звільнити народ від російського ярма, ясне усвідомлення того, що 

може спіткати рідну землю в разі поразки армії Карла ХІІ: ,,Я решился 
отложиться от России, основать независимое государство, укрепить его 

союзами с соседними владетелями, враждебными России… Теперь или 

никогда!.. Если Петр останется победителем в сей войне, то он вознесет 
Россию на высочайшую степень могущества, и тогда Малороссия исчезнет 
как песчинка в степи…” [4, 375]. 

Загалом Т. Булгарін засуджує Мазепу, його ,,зраду” Петру І та перехід 

гетьмана на бік шведів, змальовує його підступним, хитрим та жорстоким 

тираном. 

Безумовно, булгарінська рецепція постаті Мазепи позначена впливом 

офіційних російських джерел того часу з їх ставленням до українського 

гетьмана як до людини, в якої відсутня віра, добропорядність та 
благородство: ,,Все ощущения души Мазепы основаны были на себялюбии, и 

потому-то, не обуздываемый ни верою, ни добродетелью, он успевал во всех 

своих желаниях, при помощи хитрого свого ума и золота” [4, 404]. 

І все ж, попри цілковиту втрату рис конкретного історичного діяча й 

перетворення образу І. Мазепи на ,,кровожерного лиходія” в романі Т. 
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Булгаріна ,,Мазепа”, саме згаданий автор став одним із ,,першопрохідців” у 

зображенні українського гетьмана в російській історичній романістиці. 
На превеликий жаль, у російському художньому письменстві, крім К. 

Рилєєва, більше ніхто не змалював образ Мазепи як героя українського 

народу, як людини, котра повстала проти свавілля Петра І заради визволення 
Вітчизни. У творах російських літераторів О. Мерзлякова (поема ,,Полтава”), 

М. Сементовського (,,Кочубей, генеральний писар”, ,.Мазепа – гетьман 

Малоросії”), К. Славянова (,,Гетьман Мазепа і запорожець Палій”), С. 

Ізвальського (історичні оповідання ,,Іван Мазепа – гетьман Малоросії”) та 
інших образ гетьмана інтерпретовано крізь призму бінарної опозиції – 

патріот – зрадник. 
Послідовником К. Рилєєва стали представники німецької літератури, і 

починається цей відлік з поета – романтика А. фон Шаміссо, який створив 
поему ,,Засланці”. Твір було написано в той час, коли громадсько-політична 
ситуація в Німеччині була доволі напруженою і мала певні спільні риси зі 
становищем у Росії якраз перед виступом декабристів проти царату. Саме 
тому поема є досить емоційною, сповненою духу волелюбства та 
національно – визвольної боротьби. 

Не можна сказати, що постать гетьмана Мазепи виписана автором 

поеми крупно, з використанням індивідуальних рис його особистості, однак 
цілком очевидне ставлення А. фон Шаміссо до образу ватажка українських 

козаків як до патріота, борця з царським самодержавством, воїна – 

визволителя рідного краю. 

Окрім Шаміссо, до постаті українського гетьмана на тлі його доби 

зверталися й інші німецькі письменники: Й. Мауер, Г. Штебніц, Р. Готшаль, 
К. Штарк, А. Мютцельбург та інші. Серед значної кількості другорядних та 
малопомітних з художнього погляду творів згаданих авторів виокремлюється 
драма Р. Готшаля ,,Мазепа”, принаймні доволі цікавою сюжетною лінією. 

Не беручи до уваги історичну плутанину, по суті, імпровізацію 

німецького поета на тему української минувшини періоду гетьманування 
Івана Мазепи, варто зауважити однак, що і в драмі Р. Готшаля, як і в поемі А. 

фон Шаміссо, козацький ватажок постає в ролі національного визволителя, 
борця за незалежність України. 

Польські письменники розробляли мазепіану, виходячи зі своїх 

культурно-історичних позицій. Передовсім маємо на увазі твори 

представників ,,української школи” польського романтизму: дума ,,Лірник” 

Т. Падури, поема ,,Дума Мазепи” Б. Залеського, драма ,,Мазепа” Ю. 

Словацького. Саме згадані польські літератори ідентифікували себе з 
Україною як зі своєю ,,малою батьківщиною,, і через те прагнули в своїх 

творах звільнити історичну особистість Мазепи від принизливих домислів і 
брехні, кидаючи виклик насамперед російській літературі тієї доби. 

Поема Б. Залеського ,,Дума Мазепи” (1824) написана крізь призму 

нарації головного героя. Джерелом інформації про молодого Мазепу 

служили Б. Залеському, як зазначив автор у передмові до твору, мемуари 

Пассека, незадовго перед тим опубліковані в польських часописах. Проте 
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поет відкидає, як ,,дику вигадку”, епізод із покаранням Мазепи, вважаючи 

його несумісним із образом  відомого історичного діяча. Незважаючи на те, 
що молодий Мазепа є королівським пажем, він зберігає ,,дещо дикий 

характер і звичаї свого народу”. Богдан Залеський відмовляється і від 

зображення шаленого бігу коня в Україну з прив’язаним до його спини 

Мазепою, як про це сказано у Вольтера й Байрона. Пояснюючи в передмові 
до поеми появу Мазепи в Україні, польський митець зазначає, що він 

залишив королівський двір і ,,приєднався до заколотників”, коли 

Хмельницький підійшов до Замостя восени 1648 р. [10, 211]. Такий вчинок 
свого героя автор розцінює не як зраду, а як вияв справжньої любові до своєї 
вітчизни – ,,країни козаків”. 

Ю. Словацький, як і Б. Залеський ,також народився в Україні. Він так 
само вважав її своєю малою Батьківщиною. Цілком зрозуміло, що прагнення 
обох авторів звільнити образ Мазепи від принизливих спотворень 
продиктоване якраз їхньою ,,українською візією”. 

Драму ,,Мазепа” Ю. Словацький писав двічі – у 1834 і 1839 рр., до того 

ж написане раніше знищив. Одні дослідники вважають його першим 

варіантом драми, інші – окремою п’єсою. Сам автор жанрову природу твору 
визначив як трагедію, однак, на думку сучасних науковців, ,,це радше 
романтична мелодрама в дусі романтичної драматургії Віктора Гюго” [4, 11], 

оскільки дія відбувається в минулому, серед дійових осіб є історичні постаті, 
але сюжет не засновується на історичних подіях і колізіях, а історичні 
особистості постають переважно в сфері звичаєво-побутовій і трактуються 
досить довільно. 

Упродовж розвитку сюжету драми відбувається суттєва еволюція 
образу молодого Мазепи. Якщо у перших двох діях це досить легковажний, 

без особливих моральних обмежень спокусник жінок (зокрема, пані 
Каштелянова дає йому таку характеристику: ,,... серце у нього – ніби брама 
при дорозі: // Одна в’їжджає, а друга приїздить”, він ,,раз у раз кує серця 
жіноцькі, // Розпліскує і розбиває їх”), то в наступних сценах, пройшовши 

крізь драматичну колізію, через смерть і воскресіння, герой твору суттєво 

змінив свої морально-етичні погляди та перетворився в благородного, 

готового до самопожертви лицаря. Він сміливо та безстрашно дивиться у вічі 
небезпеці, що чатує на нього перед двобоєм, пишається своїм козацьким 

походженням (про що неодноразово заявляє впродовж розвитку подій у 
п’єсі). Однак саме як ,,козацький син” Мазепа і є чужим серед польської 
шляхти, хоча й адаптувався вже до її звичаїв та моралі. 

Його легковажне донжуанство на початку ,,романтичної мелодрами” 

(Д. Наливайко) призвело до напруженої колізії, що створюється грою 

пристрастей інших дійових осіб – хтивістю короля, який теж захотів 
спокусити Амелію, молоду дружину старого й майже паталогічно ревнивого 

Воєводи, ревнощами самого Воєводи та гріховним коханням Збігнева до 

своєї мачухи. І все ж, хоча Мазепа й спричинив цю драму, звихривши 

пристрасті, його роль у ній пасивна. Якраз саме цим драма Ю. Словацького 

та її головний герой відрізняються від творів, про які вже говорилося вище. 
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Ю. Словацький здійснює спробу ,,реабілітувати” Мазепу й підняти 

його до рівня романтичного героя, характерного для польського романтизму. 
У кульмінаційній сцені драми Мазепу за наказом Воєводи заживо 

замуровують у глухій кімнаті, проте й перед смертельною небезпекою він не 
видає таємниці Збігнева та Амелії. Таким чином, у творі Словацького 

центральний персонаж аж ніяк не повторює відомий світовому письменству 
образ Дон Жуана, а ідентифікує ідеал польських романтиків – типаж 

благородного юнака, готового до самопожертви заради щастя коханої жінки. 

Писали про Мазепу і в Чехії, і в Швеції, і в інших країнах. Назвемо тут 
хоча б драму чеського митця Йосипа Фріча ,,Іvаn Маzеpа” та роман 

шведського письменника І. Валліна ,.Carl der tolffe” (1883). 

Англійці, французи, німці, поляки, чехи, шведи, росіяни, не кажучи вже 
про українців, серед яких є імена, відомі всьому світові, присвячували свої 
твори Іванові Мазепі. Причому, не тільки літературні, а й живописні, музичні 
(композитор Ліст, наприклад, написав симфонію ,,Мазепа”) та ін. 

,,Всі вони писали про Мазепу і Україну, – зауважував з цього приводу 

Дмитро Донцов. – І, хто знає, чи не були ми (ще недавно) зобов’язані саме 
Мазепі тому невеликому знайомству Європи з нашим краєм?” [3, 84]. 

Висновки. Реалізація образу Івана Мазепи у зарубіжній літературі 
ХVІІ–ХІХ ст. зазнала доволі складної трансформації. У ХVІІ–ХVІІІ ст. 
переважала історична інтенційність, що на генологічному рівні виявилося в 
домінуванні ,,літератури факту” та наративної історіографії, спрямованих на 
створення реального образу історичного діяча.  

Не обминули в своїй творчості образу Мазепи й класики світового 

просвітництва та романтизму – Вольтер, Байрон, Гюго та ін. У художніх 

творах згаданих авторів простежується певна трансформація історичної 
постаті Мазепи від палкого юнака, зображеного в міфопоетичному ракурсі, 
до літнього чоловіка, гетьмана, що був здатен на відчайдушний вчинок 
заради свободи рідного краю. 

З середини ХІХ ст. стають помітними тенденції більш глибинного 

сприйняття образу Мазепи західноєвропейськими письменниками, їх 

намагання донести до читача не тільки суто людські риси гетьмана, але й 

оцінити суспільно-політичні обставини в тогочасній Україні, з’ясувати роль 
гетьмана в складних історичних процесах. Крім того, в літературних 

джерелах означеної доби з’являється погляд на Мазепу як на символ 
національно-визвольної боротьби, незалежності та свободи. Отже, 
висвітлення генези особистості І. Мазепи в зарубіжній літературі багато в 
чому пояснює і виправляє той створений образ українського гетьмана, що 

ствердився в російській культурній традиції завдяки поемі О. Пушкіна 
,,Полтава”, а за ним і в інших творах, де Мазепу змальовано у винятково 

негативному плані. Широкий культурологічний аспект аналізу повертає 
Україні гетьмана Мазепу не лише як видатного політичного діяча, але й як 
романтичну особистість, оспівану в численних літературних творах. 
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МУЗИЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ТА ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО 

ОБРАЗУ В ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 
 
У статті, присвяченій 150-літньому ювілею Ольги Кобилянської, розглядається 

художня спадщина письменниці крізь призму синтезу мистецтв, синкретизму 
художнього образу в українській літературі перших десятиліть ХХ століття. 

Ключові слова: модернізм, неоромантизм, імпресіонізм, синтез мистецтв, 
синкретизм, синестезія. 

 

В статье, посвященной 150-летию со дня рождения Ольги Кобылянской, 
рассматривается художественное наследие писательницы сквозь призму синтеза 
искусств, синкретизма художественного образа в украинской литературе первых 
десятилетий ХХ века. 

Ключевые слова: модернизм, неоромантизм, импрессионизм, синтез искусств, 
синкретизм, синестезия. 

 

The article focuses on the complex analysis of the syncretism conception of artistic 

image, as a cultural specific in general and belles-lettres particular on the material of the works 

of Ukrainian authoress O. Kobylanska. 

Keywords: modernism, neo-romanticism, impressionism, the artistic image syncretism, 

the art synestesis, synethtesy.  
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Злам ХІХ і ХХ століть на основі осмислення здобутків європейської 
естетики спричиняє появу неоромантичної, імпресіоністичної, символічної, 
експресіоністичної моделей осягнення дійсності, збагачених неповторними 

індивідуальними авторськими стилями.  

Актуальність дослідження. Зображення людини у її неповторності, 
домінування музичної стихії, особлива поетична мова прозового твору, 
застосування музичних прийомів та використання фігур недомовленості, 
подібних до нотної партитури, де визначальним є асоціативне мислення, а 
явища не називаються, – риси, властиві неоромантизмові взагалі, та творчості 
О. Кобилянської зокрема.  

Трансляція музичного тексту в культурі має певну унікальну видову 

специфіку: буття музики є буття звуко-часової форми. Проте текст як твір 

має на меті не просто переведення запису у звуко-часову форму, а кожного 

разу ,,перевідтворення” останньої, тобто виконання. Виконання у свою чергу 
є інтерпретацією, яка забезпечує відкритість і рухомість тексту, його 

включення в простір актуальних соціокультурних смислів. ,,Нова 
інтерпретація є спільне буття різних індивідуальностей у межах одного 

цілого – авторського твору як тексту культури”, – вважає В. Суханцева [15, 

92]. Інтерпретація виконує функцію накопичення смислів, тому що будь-яка 
справді оригінальна інтерпретація є розкриттям авторського задуму з 
несподіваного боку, при цьому уявлення про твір, що його людина мала 
раніше, його ,,звуко-образна аура” [15, 92] не знищується. 

Літературознавчий підхід у дослідженні побутування музики в 
художніх творах передбачає поєднання літературознавства з елементами 

мистецтвознавства, аналіз та інтерпретацію літературного твору з 
урахуванням специфічної музичної образності. Музичні елементи 

пропонуємо розглядати не як периферійні, а як сутнісно-значимі, що 

дозволяє по-новому висвітлити ідею синкретизму художнього образу, 
прагнення різних видів мистецтв до імплікації, до взаємодії. Це, в свою 

чергу, дозволяє переосмислити проблему перекладу твору з однієї художньої 
мови на іншу, створення ,,тексту у тексті” або ,,образу в образі”.  

На наш погляд, особливість музики, ,,створеної” в літературному творі, 
визначається тим, що її автор – письменник у ролі ,,композитора” 

(виконавця) – повинен володіти специфічним мисленням, внутрішнім 

слухом. Аби точно відтворити логіку музичного розвитку, він повинен 

створити твір, котрий існує лише в його уяві, і виконати його, відтворити не 
механічним шляхом (записати за допомогою нотних знаків), не фізично 

(імпровізація за музичним інструментом), а вербальним способом (словесне 
описання). У свою чергу читач повинен мати уяву, аби ,,почути”, відтвори 

музику, створену письменником, використовуючи візуальний спосіб 

(читання тексту). 
Створений образ музичного твору всередині літературного є складною 

структурою, у якій ірреальна музика, ідентифікована письменником, 

реалізується у свідомості читача на вербально-візуальному рівні. 
Відбувається поєднання авторського і читацького ,,ідеального” образу.  
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Також одним з найважливіших засобів, за допомогою яких створюється 
художній образ, безперечно, є колір. Досвід вивчення живописних полотен, 

починаючи від античності і до сьогодення, демонструє надзвичайно великий 

колористичний спектр, позначений суб’єктивністю застосування того чи 

іншого кольору. У літературознавстві відомі спроби визначити ,,притаманні 
різним кольорам специфічні характеристики, що дозволило б зробити 

висновки про їх символічний ужиток у культурах (на що звертав увагу ще Й.-

В. Гете). Але і сьогодні через відсутність чіткої систематизації кодифікація 
кольорів полишається доволі суб’єктивною” [12, 74].  

Колір у художніх творах, зазвичай, крім описової, виконує ще декілька 
функцій. Найголовнішою з них є емоційна функція. Аби викликати у читача 
відповідні емоції, і О. Кобилянська створювала настроєві пейзажі – коли 

увага спрямована не на змалювання матеріальних предметів, а на освітлену 
сонцем природу, гру світла та тіні, деталізацію навколишнього світу, 
передачу безпосередніх вражень – зорових, слухових. З кольорів та 
колористичних деталей складаються часто й портрети героїв, це частіш за все 
враження того, хто цього героя сприймає.  

Дослідники творчості О. Кобилянської констатують, що ,,художній світ 
письменниці був витонченим, настроєвим, музичним і відзначався, так би 

мовити, онтологічністю барв, відтінковістю кольорів в описах загалом і 
пейзажів зокрема” [6, 41]. 

Образи, створені О. Кобилянською, тим більше стають поетичними, 

чим більше письменниця за їх допомогою залучає читача, інтерпретатора, 
реципієнта до співтворчості, а, отже, до перетворення їх на символи. 

Надаючи образові величезної кількості значень, символізація знову і знову 

робить його відкритим для великої кількості тлумачень. 
Музика – не просто тема у творчості О. Кобилянської, взаємодію 

різних семіотичних систем ми характеризуємо як художній універсалізм 

митця. Масштабність постаті української письменниці у царині живописання 
словом, музичного нюансування почуттів – важко переоцінити. Варто хоча б 

зауважити різновиди творів О. Кобилянської, пов’язаних з музикою, 

музичними термінами, темами, впливом музики на людину і т.д., а це – і 
твори, в яких музика визначає їх структуру, побудовані за музичним 

принципом – соната (,,Impromtu phantasie”), симфонія (,,Битва”), вальс 
(,,Valse melancolique”), пісенна композиція (,,В неділю рано зілля копала”), і 
твори, в яких музика є суголосною душевному стану персонажів або 

структурує пейзаж, який в свою чергу проектується на внутрішній світ героя, 
побудовані на звукових ефектах (,,Некультурна”, ,,Природа”), і безліч 

епізодів, які містять музичні терміни, картини гри на музичних інструментах 

(,,Акорди”, ,,Він і вона”, ,,Весняний акорд”), де захоплення музикою лише 
декларується, показується вплив музики на людину, але музика не впливає на 
структуру твору (,,Через кладку”, ,,За ситуаціями”). 

Як показує практика літературної творчості, найбільш плідним та 
продуктивним шляхом збагачення словесного мистецтва є залучення 
музичних композиційних форм.  
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,,Impromtu phantasie” – вільний поетичний переклад з однієї художньої 
мови на іншу, у цьому творі панують закони музичної логіки” [8, 100]. 

Музична новела ,,Impromtu phantasie” побудована за законами сонатної 
форми: маємо експозицію, розробку теми і репризу та основні особливості 
сонати – розвиток, повторюваність, контраст. Відтворення сонатної музичної 
форми відбувається шляхом ускладнення побудови літературного тексту 
елементами твору музичного. На думку музикознавців, сонатна форма – 

,,найбільш дійова, яскрава і драматургічно цілісна. Вона гнучко вбирає в себе 
риси стилю, змінюючи свої композиційні грані, чуйно відповідає перипетіям 

індивідуального змісту твору. Композиційні закономірності сонатної форми 

відбивають закони логічного мислення” [5, 5]. 

Уже підзаголовок – нарис – вказує на особливості твору, що 

позбавлений чіткої, завершеної форми. В основі композиції ,,Impromtu 

phantasie” лежить типове для сонатної форми контрастування двох тем: 

зображення тонкої пристрасної натури в експозиції та зображення не вповні 
реалізованих можливостей головної героїні в репризі. Провідні теми, 

відповідно до сонатного принципу розгортаються в експозиції. Бачимо 

головну героїню, що ,,ніжна вразлива мов мімоза, з сумовитими очима” та, 
водночас, ,,бувала пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує 
молодих арабських коней” [9, 55]. Розвиток характеру показано через 
сприйняття музики.  

Лейтмотивний звуковий образ дзвонів, що тричі повторюється в 
експозиції нарису (,,Кожним разом, коли долітають до мене торжественні, 
поважні звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа, і одну людину, яка 
була ще дитиною” [9, 55]) готує введення в структуру тексту наступних 

образів. Між повторами розповідається про дитинство героїні, образ дзвонів 
символізує відчуття нею музики: ,,Вслухувалась у дзвоніння якогось 
стародавнього історичного монастиря, – вслухувалась і плакала, доки з утоми 

не ослабала” [9, 55]. 

Варіювання образів, котрі розгортаються в емоційні ряди, нанизування 
словосполучень є тими композиційними засобами, які націлені на емоційне 
відтінювання дії. За своїми ознаками ці композиційні засоби близькі до 

варіативності, характерної для сонатної форми. Епітетні градації у 
зображенні емоційного стану головної героїні дослідник О. Рисак назвав 
музичним терміном – ,,crescendo”, що означає поступове збільшення звукової 
сили. ,,Шість епітетів, що наростають від спокійно-піднесеного звучання, 
його легкого, але соковитого багатоголосся (,,пишний”) до шквалу громових 

розкатів, до бурі (,,пориваючий образ”)” [14, 302]. 

Перехід від стриманого, досить ліричного вступу відбувається також за 
законами сонатної форми до напруженої розробки теми з її багатством 

емоційних тонів. Виконання етюду Шопена ,,Impromtu phantasie” в часи, коли 

героїні лише близько десяти років і пізніше, коли ,,виросла … була розумна, 
дотепна, незвичайно багата натура”, завжди спричиняє сильний емоційний 

вплив на героїню, що виявляється у леймотивному образі сліз: ,,Я ніколи, 
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ніколи не могла ,,Impromtu phantasie,, сама грати! Але коли чую її, як другі 
грають, то душа моя наповняється слізьми. Що се такого? ” [9, С. 60]. 

Апелюючи до уяви, ерудиції (алюзія), звертаючись до емоцій читача, 
виконання етюду Шопена виявляється вже не художньою деталлю, а певним 

музичним знаком, який у структурі новели покликаний збудити у читача 
додаткові значення, емоції, враження від опису мелодії, пізнати та вповні 
зрозуміти душевний стан героїні.  

Типове для сонатної форми завершення – кода – прочитується у формі 
монологу головної героїні, акумулюючи всі образи нарису – і ,,сумне, 
безвідрадне життя”, і ,,пориваючий образ”, і ,,музика”, і ,,звуки”, і ,,сльози”.  

,,Битва” – за словами І. Франка – ,,символічна музика, музика 
людського чуття і людських настроїв” [17, 91]. На подібність твору до 

симфонії вказували деякі дослідники творчості О. Кобилянської, маючи на 
увазі передусім тему, яку своєю новелою заторкнула письменниця.  

Неоромантична за своєю суттю новела ,,Битва” має чіткі ознаки 

імпресіоністичного письма. Неоромантичний конфлікт сконденсовано у 
боротьбі двох сил – прадавнього карпатського лісу та людей, які прийшли 

його вбити. ,,Імпресіоністичний прийом – це особливе використання 
найчастіше кольору, звуку, а також і інших вражень, в яких втілюється 
естетичне ставлення письменника до зображуваної дійсності. природа, її 
гармонія, краса – виступають насамперед об’єктом такої обсервації. 
Імпресіоністичний прийом – локальний, це, скажімо, акцентування кольору, 
світлотіні в межах пейзажного малюнка” [11, 82]. На нашу думку, новела 
,,Битва”, де вперше в українській прозі пейзаж став головним героєм, 

побудована за принципом музичної симфонії. Симфонія подібна за своєю 

архітектонікою до сонати, тому їх об’єднує під спільною назвою сонатно-

симфонічний цикл. Головними принципами у композиційній побудові 
симфонії є лейтмотивність та асоціативність, послаблена причинно-

наслідкова основа сюжету. Сюжет має фрагментарний характер, події 
розвиваються уривчасто, часто між подіями зовсім відсутні логічні зв’язки. 

,,Подієвість поступається власне дії під час споглядання, превалює 
зображальність, виразно простежується відчутний для імпресіоністичної 
поетики синтез чуттєвих вражень” [6, 58] – зауважує І. Демченко стосовно 

новели ,,Битва”. Композиція симфонії структурується за допомогою 

символічного образу. У класичній симфонії лише перша і остання частини 

мають однакові тональності, а середні пишуться у тональностях, схожих з 
головною, яка визначає настроєвість усієї симфонії. 

Вже назва новели – ,,Битва” – вказує на контрастність, суперечність, 
отримуючи подальший розвиток у лексемах ,,війна”, ,,смерть”, дерева-
,,мерці”, ,,трупи”.  

Як і в музичному творі, оповідь у ,,Битві” організована за допомогою 

словесно-музичних тем. Вони реалізуються у тексті у вигляді лейтмотивів, 
які функціонують у творі подібно до лейтмотивів у музиці, тобто, не завжди 

підкорюючись розвитку сюжету. Смислове наповнення такі епізоди 

отримують поступово, повторюючись у різних контекстах, згодом набуваючи 
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символічного змісту. Такими лейтмотивами у творі є ,,шум”, ,,кров”, ,,тиша”, 

,,дощ”.  

Перша частина новели містить, як і у музичній симфонії, головну і 
побічну партії – тему прадавнього карпатського лісу і людини, яка завжди 

була з ним у гармонії. Акварельний малюнок розпочинає новелу: ,,Гора біля 
гори стоять разом у німій величині, одягнені у смерекові ліси.  

Різно сформовані, вганяються під небеса, стоять так нерухомо тисячі 
літ; кепкують собі з кожної зміни, що перед їх очима відбувається, 
розкошують у власній красі, свідомі своєї довічної тривкості. […] Темно-

синьою зеленню миготять з далечини, а оглядані з сусідніх вершин, здаються 
в сиваво-синіх мряках недоступними […] Зелено-брунатний, високий по 

коліна мох буяв, ніколи не тиканий, лагідними хвилями у мокрявій землі 
пралісу” [9, 143]. В лісі панує ,,церковна” тиша і спокій, синестезійні образи 

створені О. Кобилянською у вступній частині новели, позначені відчуттям 

одухотвореності простору. Символіка зеленого кольору в даному разі 
реалізує позитивно-оцінне значення, оскільки сама барва асоціюється з 
життям. 

Поєднання слухових, зорових, дотикових образів, мотиви боротьби, 

грози, дощу працюють на ефект перетворення із земного пейзажу на 
одухотворений, містичний, олюднений:  

,,Папороть заговорила пророчим шелестом; чашки найнепорочніших 

цвітів розвинулися у викінчені цвіти… 

… Чудні були звуки у лісі сєї ночі! Ніжніші від музики; був то радше 
якийсь шепіт, що зіллявся з м’якою темнотою ночі, а серед того шепоту з 
листка на листок падали краплі дощу, що зросив усе ще за сонця” [9, 150], а 
людини, яка прийшла вбивати ліс, – на дику істоту: 

,,Свою одежу намочили в дьогті, а борода й волосся виросли в них 

довгі й надали їм дикий вигляд” [9, 149]; 

,,З глухими, рівночасно видаваними окликами, що мали додавати 

відваги, а пригадували скоріше окрики диких птахів, чим гармонійні людські 
звуки, сповняли наємники сю працю…” [9, 151]. Поява людей порушує 
спокій давнього лісу, виникає відчуття бурі, що насувається. Цікаво, що 

момент появи людей означений колористично лише ,,… грізно-чорною 

барвою”, інші образи виразно звукові – ,,беззвучна тишина, повна 
ожидання”, ,,шемрання”, ,,шум, немов від вихру”, ,,голосно і хлипаючи” [9, 

144–145].  

І ось починається битва. Велика кількість слухових, дотикових, зорових 

образів підтримує відчуття живої істоти – лісу, що його хочуть вбити. 

Відповідно, ширшою стає і кольорова гама новели. Простір стає пронизаний 

кольоровими спалахами, перемежований потоками фарб. За допомогою 

кольорових нашарувань письменниця досягає неабиякої експресивності. О. 

Кобилянська не описує, вона малює – зримо, пластично, яскраво відтворює 
образи зовнішнього світу. З’являється червоний колір, який несе виразну 

семантику – небезпеки, жорстокості, кровопролиття. На фоні ,,ясно-зеленої 
папороті” вияскравлюються ,,їдовиті гриби червоної краски”, ,,муравлиська, 
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збудовані з сухої червоної частини соснової”. Гранично одухотворений 

простір набуває особливого вигляду, коли зрубані дерева – ,,трупи” – 

починають укладати один біля одного, ,,… з них витікала кров”. Червоний 

колір у різних його відтінках та модифікаціях, іноді виразно авторських 

(,,Потік, що біг близько них, втиснувся під них, витікав лагідно з-поміж них, 

обмивав їх і збирав їх кров з собою. Місцями, де сонячне проміння гралось з 
його перлами, осідалася вона на його камінню й закрасила його на всі часи 

темно-понсовою барвою…”) стає означенням смерті, жорстокості, 
насильства над пралісом. У криваві червоні відтінки зафарбовується усе 
навколо – вогонь, у якому горить кора дерев стає ,,криваво-червоним”, палає 
,,червоними жадними язиками”, місяць перетворюється на ,,матово-червоний 

круг”; по битві лишаються ,,безліч червоних ягід” та ,,яркі калюжі крові…”.  

Основу майже всіх музичних прийомів О. Кобилянської, запозичених з 
симфонії, складає точний або варіативний повтор, що використовується на 
різних рівнях тексту: 

1. Для посилення ритмізації твору письменниця вдається до майже 
буквальних повторів фраз ,,незвичайна тишина”, ,,беззвучна тишина”, 

,,смертельна тишина”; 

2. Варіативні повтори близьких за семантикою мотивів покликані 
втілити основні теми:  

– за допомогою лейтмотивного образу місяця відбувається налаштування 
читача на відчуття того, що станеться щось страшне на початку новели: ,,Ніч 

перед тим… се була світлом упоєна ніч… місяць збільшився у великий 

матово-червоний круг” [9, 149] та наприкінці, завершуючи страшну картину 

битви: ,,Тут лежала безліч нагих пнів, освітлених лагідним світлом місячним, 

мов мерці” [9, 159]. Світло О. Кобилянська також використовує як 
імпресіоністичний прийом. Воно визначає простір, робить його рухливим, 

об’ємним, майже магічним, швидше нагадує внутрішнє світіння, що дає 
життя деревам, столітньому мохові, воді: ,,Бачили, як багато вмирало й 

виростало, прожили чи одну весну, чи одну зиму; бачили так часто схід 

сонця, прекрасного, золотом сіяючого сонця, в котрого жарко-червонім світлі 
ранком купалися, а вечором воно їх благословило…” [9, 146]. Події, освітлені 
в новелі місячним світлом, створюють відчуття містичного видіння; – образ 
,,озвученої” тиші – ,,таємної”, ,,церковної” О. Кобилянська використовує, 
щоб вказати на здійснення найстрашнішого злочину у святому місці – 

карпатському пралісі: ,,Неначе церквою, пробігло лісом: ,,зрубати! зрубати! ” 

– задзвеніло недалеко, і заразом в тій самій хвилі в найдальшій далечині” [9, 

145]. З появою у лісі людей тиша переходить у ,,… шемрання. З того повстав 
стривожений шепіт, зітхання, врешті – піднявся шум, немов від вихру, 
наповнив далеко високо воздух, як шум моря, що аж ставало лячно, збився 
під хмари, а наостанку зашуміла буря” [9, 145]. Взагалі, слід відзначити, що 

змалювання тиші у літературному творі є засобом суто музичним, адже проза 
не має в цьому разі таких можливостей, які має музика – перехід від голосних 

тонів до щораз тихіших, стишення звуків аж до тих меж, поки людина здатна 
розрізняти тони. Додамо, що картини ,,озвученої” тиші О. Кобилянської, 
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змальовані за музичним принципом, – віртуозні, адже по суті своїй тиша – це 
абсолютний брак вражень, про що забуваємо, читаючи новели письменниці; 
– образ крові, що супроводжує весь опис битви, спрямовує за допомогою 

синтезу малярських, музичних і словесних засобів сприйняття читачем 

неминучості загибелі прадавнього лісу, знову і знову підкреслюючи 

олюдненість дерев і здичавіння людей: ,,Коли їх уставлювано рядом на землі, 
діставали в голову і в ноги удари сокирами, щоби приставали рівно один до 

другого й були мостом на землі. З них витікала кров” [9, 149]; ,,Сковувано 

так тісно, що залізо вгризалося в їх тіло, обдерте з кори, і місцями витікала 
кров” [9, 152]; ,,Тут і там до землі придавлена крушина; не позбавлена своєї 
сили цілковито – вродила безліч червоних ягід, а ті засіяли здалека з матово-

зеленого тла, немов яркі калюжі крові…” [9, 161]. Проявляючись у творчості 
О. Кобилянської спорадично, саме у симфонічній новелі ,,Битва” найповніше 
виявилась семантика червоного кольору.  

Кожен з цих лейтмотивних образів, виникаючи на початку оповіді і 
завершуючи новелу, творить ніби замкнене коло, що також характерно для 
симфонічної музичної форми.  

Відповідно до структури симфонії у новелі з’являється нова тема, насичена 
асоціативними рядами з усім попереднім описом лісу – тема гуцульського 

села. Відчутний виразний паралелізм у описах лісу і людей, що живуть 
природним життям: ,,Більше похожі були вже на тих, що, сковані в залізні 
пута, везлися тепер в низини. Так нерушимо виростали й вони, так 
гармонійно, питомо в своїй красі і в своїх звичаях” [9, 154]; ,,Такі були ті діти 

лісів, що за ніяку ціну не хотіли прикладати рук до звалювання велетів з їх 

висоти” [9, 154]. Важливим в структурі оповіді видається опис танцю 

гуцулів, що знову ж таки підкреслює їх злиття з природою – танець, як 
втілення первісного синкретичного мислення: ,,Проста мелодія двох скрипок 
увела їх в такий запал. З непогамованою розбуявшою охотою гуляли вони. Їх 

одежа й хустки аж повівали в кружанню, а вони від часу до часу ухкали з 
розбурханої, майже дикої веселості. Здавалося, неначеб з танцем мало 

покинути їх все щастя, і вони хотіли насититися ним на ціле життя…” [9, 

155]. 

Багатий звукопис, алітерації сонорних і шиплячих формують звукове 
наповнення новели від самого початку, але, особливо відчутними стають y 

сценах появи людей у лісі: ,,свист локомотива”, ,,шемрання”, ,,схлипування”, 

,,ворожий сик, прошибаючий, пронизливий свист” та розпилювання дерев: ,,З 

сиком, роздираючим уха... пірнули пили в їх тіло. Коли ножі метнулися крізь 
них по раз послідній, пронісся гострий, проймаючий сик, і колишні горді 
великани розпалися вахлярувато в тонкі білі дошки й перестали існувати 

навіки” [9, 158]. Синестезійні образи, що поєднують слухові (,,гострий, 

проймаючий сик”), дотикові (,,ножі метнулися крізь них”), зорові (,,білі 
дошки”) враження створюють ілюзію ,,живої” істоти, яку піддають тортурам. 

Ще один синестезійний образ завершує розробку теми – поєднання 
чорних літер з трикратним ритмічним повтором ,,До Батуму”, ,,До Батуму”, 
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,,До Батуму” – створює враження переходу від візуального сприйняття 
прочитаних слів до звукового образу гуркоту потяга.  

Репризу розпочинає пейзаж ,,по битві”, в якому панує ,,бездушна 
тишина” [9, 160], спустошений, озвучений лише ,,жалісним, сумним 

скрипінням”. Звукова тема в останній частині взагалі прямує в бік повної 
неозвученості: ,,Несміливо протікав між камінням у долині колишній 

розпусний потік. Маси обтятого галуззя, кори й трісок приглушували його 

веселе дзюрчання на довгий неозначений час... І зозуля перестала тут кувати” 

[9, 161]. 

Особливість композиційної побудови новели О. Кобилянської ,,Битва” 

свідчить про те, що письменниці вдалося використати музичні прийоми і 
принципи композиційної побудови симфонії, створивши якісно нову форму 
літературного твору. Імпресіоністична ж поетика О. Кобилянської дає всі 
підстави говорити про посилення символічної ролі кольору у її творчості, яка 
часто пов’язана з явищами природи. Наприклад, символіка зеленого кольору 

у О. Кобилянської завжди несе позитивне емоційно-оцінне значення, 
оскільки сама барва асоціюється з природою. У реальній дійсності барва 
виступає необхідною деталлю пейзажу, у знаковій площині ж символізує 
красу, радість і утвердження життя. На нашу думку, незважаючи на багату 
колористичну палітру новели, саме червоний колір формує загальний настрій 

твору і, фактично, зведений до рівня символу.  
,,Меланхолійним вальсом” без перебільшення таки почалася українська 

модерна новелістика ХХ століття,,, – стверджує В. Агеєва у передмові до 

видання антології української малої прози ХХ століття [2, 19]. Дослідники 

творчості О. Кобилянської [13] вказують на фортепіанну п’єсу М. Лисенка 
,,Valse melancolique” як музичний прообраз твору О. Кобилянської, 
зауважуючи, що у творі відбувається ,,словесний опис виконання мелодії 
Лисенка” [13, 25], що, на нашу думку, не відповідає дійсності, оскільки за 
задумом письменниці Софія Дорошенко виконує власний твір: 

,, – Се вальс, Софіє? – спитала несміливо. 

– Вальс. 
– Гарний… 

– Так? Се Valse melancolique. 

– Чия композиція? 

– Моя. 
– Маєш у нотах?  

– Ні, в душі…” [9, 37]. 

Вальс М. Лисенка міг бути лише ,,символічним кодом” (за висловом 

Ю. Крістевої) певного виду мистецтва, переосмисленням певного 

культурного артефакту, алюзією до певного твору.  
З німецької Walzer (від walzen) – кружляти, тобто ходити по колу. Вже 

сама назва вказує на циклічну побудову новели. Композиція фрагменту, як 
його назвала сама О. Кобилянська, наштовхує на думку про певні паралелі з 
вальсом як музичним жанром та з вальсом, який у творі декілька разів 
виконує Софія Дорошенко – тобто, маємо, фактично, твір у творі.  
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З перших сторінок письменниця задає відповідну тональність твору 
(,,сум”, ,,меланхолія”) і формує образи, що супроводжуватимуть постаті 
трьох жінок – Марти, від імені якої йде оповідь, Ганнусі та Софії – 

,,гармонія”, ,,музика”. Так, відповідно до музичної структури, у новелі 
з’являються лейтмотивні образи.  

Музика, фактично, є центральним образом ,,Valse melancolique”, з неї 
твір починається: ,,Не можу слухати меланхолійної музики. А вже найменше 
такої, що приваблює душу ясними, до танцю визиваючи ми граціозними 

звуками, а відтак, зрікаючись їх незамітно, ллється лиш одною широкою 

струєю смутку!” [9, 10], нею закінчується: ,,Не можу позбутися до 

сьогоднішньої днини думки, що музика позбавила її життя… Одною-

одніською, тоненькою струною вбила її!.. ” [9, 50]. 

На відміну від багатьох інших творів О. Кобилянської, ,,Valse 

melancolique” позбавлений містицизму. Лише навколо постаті Софії 
сконцентровані передчуття Марти – вона знає якою буде їх співмешканка: 
,,…появилося перед моєю душею на хвильку, пересунулося, мов образ, якесь 
дівоче лице, змарніле, з смутними очима, і на хвилю одну прошибло мене 
якимсь предивним смутком, мов почуттям несказанного жалю, ніжно, ніжно, 

перельотно, – і ще не прийняло форми, як уже й згубилося…” [9, 17]. Сум та 
меланхолія, що постійно супроводжують образ Софії, вальс, що обривається 
,,впосередині гами”, створюють відчуття чогось трагічного, драматичного.  

Зміни, які відбуваються з появою Софії, стають відчутні одразу – поява 
музичного інструменту в помешканні: ,,Чорний, з дорогого дерева, 
прикрашений на краях арабесками з перлової матиці, лискучий, мов 
дзеркало” [9, 28], виконання етюду Шопена, з яким ,,душа стала здібна 
розуміти музику… Кімната наша стала мінитися. В неї напливали лагідно, 

одностайними хвилями, один по другім, один по другім, звуки. Все звуки й 

звуки… Хвилюючи сильніше й слабше, піднімаючися високо й спадаючи 

знов, заповняючи широкий простір собою” [9, 29]. Гра Софії перемагала 
мякістю і ніжністю, ,,приманюючи звучними барвами” (синестезійний 

образ!) [9, 29]. Зауважимо, що оповідачем у творі є Марта і саме вона 
намагається передати словесно враження від музичних творів. Тут виникає 
ще одна заувага – Марта є втіленням словесного начала, Софія – музичного, 

Ганнуся – малярського. Не випадково О. Кобилянська спочатку подає два 
образи, які, здається, є протилежними за своєю вдачею та світовідчуттям, – 

Марти та Ганнусі і лише згодом вводить образ Софії, як символ гармонії. 
Чорний колір виступає важливою характеристикою головної героїні ,,Valse 

melancolique”– Софії Дорошенко. Вперше бачимо Софію очима старої 
служниці Марти та Ганнусі, яка описує на прохання панянок зовнішній 

вигляд гості, що навідалась у їх відсутність: ,,Або я знаю? Не вважала. Відай, 

якось чорно, відай, не дуже красно… голову мала обвиту поверх шапочки 

чорним шовковим шалем…” [9, 18]. 

Так у новелу входить чорний колір і супроводжуватиме, як передчуття 
неминучої трагедії, її постать протягом усієї оповіді. Вона ,,…обвиває голову 
два рази вузькою чорною оксамиткою, мов діадемою”, в ній є щось 



 43 

старовинне і аристократичне, її ,,лице змарніле, зі смутними очима” [9, 18], її 
усміх ,,навіки затемнений смутком” [9, 30] вона приречена на страждання, 
або навіть на смерть, цьому підтвердженням є передчуття Марти ще до появи 

Софії. Для Софії чоловік, якому вона віддала б свою душу, ,,мав стати 

сонцем, щоб я розвинулася в його світлі й теплі вповні…” [9, 39], любов 
існувала між ними ,,німою музикою”. Проте, неможливість дорівнятися 
силою свого духу і красою душі до неї назавжди перекреслює для Софії 
можливість жіночого щастя, і ,,… вся барвність і звучність його єства і 
гнучкість його душі зникли” [9, 40]. Так, сприймаючи світ синкретично – у 
єдності музичного і колористичного начал, – Софія вповні відбулася лише 
віддавши себе музиці. Смерть матері вносить дисонансний образ церковного 

співу – ,,чорної музики”, що за словами Софії ,,скомпонована нарочне на те, 
щоб пригноблювати й поборювати сміливіші і ясніші почування духа та 
робити з нього безсильного покірного раба…” [9, 44]. Розірвана струна 
обриває життя Софії Дорошенко, ,музика позбавила її життя. Одною-

однісінькою, тоненькою струною вбила її! ” [9, 50]. 

У семантиці назв чорного кольору, які вживаються у прозовому 
мовленні О. Кобилянської, відзеркалються архетипні значення чорної барви. 

Як правило, колірні семи цих назв супроводжуються негативними емоційно-

оцінними значеннями. Часто чорний колір асоціюється зі смертю, цією 

асоціацією майстерно послуговується письменниця при створенні образу 
Софії Дорошенко.  

Вперше Софія грає свій вальс в момент сильного душевного 

зворушення: ,,Почала злегка, граціозно, немногими тонами якийсь вальс. 
Перша часть була весела, зграбна й елегантна. Друга змінилася. Почалось 
якесь глядання між звуками, неспокій, розпучливий неспокій! Спинялася раз 
по раз на басових тонах, то нижчих, то вищих, відтак покидала їх і 
переходила шалено скорою болючою гамою до вищих звуків. Звідси бігла з 
плачем наново до басів, – і знов глядання, повне розпуки й неспокою… все 
наново, і знов ряд звуків у глибину… Весела гармонія згубилася; остався сам 

шалений біль, торгаючий божевільно чуття, перериваний яснішими звуками, 

мов хвилевим сміхом” [9, 36]. 

Велика кількість синкретичних метафор, що поєднують слухові, зорові, 
дотикові враження, означених нами курсивом, повертають читача до 

синкретизму первісних відчуттів, оречевлюють величезний вплив, 
здійснюваний музикою. По виконанні вальсу панує ,,мертва тишина,,. О. 

Кобилянська залишається вірною собі – як і в попередніх творах, де тиша все 
одно ,,озвучена”, у ,,Valse melancolique” тиша емоційно надзвичайно сильно 

заряджена – ,,повна напруження й здавленого горя” [9, 36]. 

Виконання вальсу – самозаглиблене дуже особистісне висловлювання, 
не стільки діалог, скільки внутрішній монолог. На створення характеру 

музичного звучання направлені, крім синкретичних метафор, інші засоби 

музичної виразності: темп – стрімке allegro (швидкий, жвавий темп) у другій 

частині вальсу, що передає хвилюючу, тривожну подію; тембр – раптовим 

переходом ,,звук” переноситься у високий регістр (,,скорою болючою гамою 
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до вищих звуків”), створюючи яскравий контраст; емоційний лад звукового 

образу допомагає у створенні художнього образу. Миттєве sforzando (раптове 
різке акцентування окремих звуків) – ,,спинялась раз по раз на басових 

тонах”, ,,скорою болючою гамою до вищих звуків”, ,,бігла з плачем наново 

до басів”, ,,ряд звуків у глибину” – передає насиченість, емоційну 
напруженість тексту.  

Стосовно використаної лексики, виділяється два образних плани. 

Позитивний, легкий, світлий початок вальсу пов'язаний з словами 

,,граціозно”, ,,злегка”, ,,елегантно”. Другий полюс породжується словами 

,,болючий”, ,,неспокій”, ,,розпука”. Зростаюча напруга не знаходить 
вирішення наприкінці вальсу, оскільки виконання уривається ,,впосередині 
гами,,. Потому Софія виконала вальс ще раз, але ,,закінчила знов посередині 
перерваним смутком” [9, 36]. 

Реалізований письменником образ музичного твору всередині 
літературного тексту – складна структура, в якій ірреальна музика, покликана 
до життя письменником, реалізується у свідомості читача на вербально-

візуальному рівні. Відбувається об’єднання авторського та читацького 

,,ідеального”.  

Хвороба Софіїної матері є тим самим закінченням першої ,,легкої” та 
,,світлої” частини новели, відповідно до того, як закінчується перша частина 
вальсу. По смерті матері Софія повертається, і вкотре образ музики слугує 
розкриттям образу та емоційного стану. Коли жаль брав верх над Софією і 
вона з усієї сили намагалась опиратись йому, ,,попсував церковний спів той, 

препогана чорна музика та, скомпонована нарочне на те, щоб пригноблювати 

й поборювати сміливіші й ясніші почування Духа та робити з нього 

безсильного покірного раба, – попсував усі її старання, і вона ридала, мов 
божевільна!.. ” [9, 44]. Звук, переростаючи у зоровий образ, отримуючи 

виразне колористичне забарвлення – ,,чорна музика” – втілює особливу 

експресію тексту. Виникає передчуття неминучої трагедії, воно 

справджується, коли Софія приносить лист від дядька, котрий відмовляє їй в 
утриманні у Відні – руйнуються її надії, руйнується гармонія. У ,,Valse 

melancolique” протистояння високого і низького, ,,аристократизму духу” і 
душевної бідності, неоромантичне неспівпадіння мрії і дійсності, ,,чорної 
музики” і білої світлої симфонії вкотре акцентується колористичними 

елементами та великою кількістю синестезійних образів та синкретичних 

метафор. Кульмінаційний момент отримання Софією листа від дядька 
провіденційно відчувається Мартою і Ганнусею як темінь, що лине з 
напівотворених дверей Софіїної кімнати: ,,Нашими вікнами ллялося місячне 
світло веселими струями, а звідти, з тої одної половини, била сама понура 
темінь…” [9, 45]. Тут, на відміну від ,,Битви”, образ місячного світла має 
позитивну семантику.  

Останнє виконання вальсу Софією має одну особливість – вперше гама, 
якою завжди переривається вальс, отримує інше означення – ,,ворохобна 
гама” (бентежна, бунтівна) та вперше після смутного акорду посередині гами 

,,… закінчення” [9, 48]. Символічне навантаження має образ обірваної 
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струни, в момент, коли піаністка ,,закинула руки за голову й почала 
простягатися, як чинила се звичайно по довгій утомляючій грі…” [9, 48] та 
коли її нерви також натягнуті, мов струна. Чітко прочитується в структурі 
тексту візуальний образ натягненої струни – стрункої постаті та порваної 
струни – обірваного життя.  

Дослідники творчості О. Кобилянської зазначають особливість 
конструювання письменницею простору, у який вона вміщує своїх 

персонажів (переважно жіночої статі), нюансування чуттєвості, артистичної 
атмосфери. Цікавою в цьому контексті видається думка В. Агєєвої, про те, 
що ,,… сенсуальність, нюхову, дотикову, зорові й слухові асоціації, 
синкретизм вражень Кобилянська завжди акцентує. Причому важливе тут не 
зовнішнє чиєсь сприймання, осуд або схвалення. Дотик, звук, поєднання 
кольорів стає джерелом насолоди, і ця насолода у Кобилянської має певне 
еротичне забарвлення чи підтекст. Фіксується задоволення від дотику 
простирадла, тканини, хутра. Подібної витонченості сприймання й уваги до 

нюансування ,,смислових” вражень українська проза до Кобилянської майже 
не знала” [1, 91]. Це є досить показовим для характеристики найперше Софії 
Дорошенко, а вже потім і інших героїнь ,, Valse melancolique”, проте 
центральним образом залишається все ж таки музика. 

Узагальнюючи, можна сказати, що музика у ,,Valse melancolique”, крім 

того, що структурує новелу, виступає своєрідним символом, збагачує 
художні образи додатковими асоціативними значеннями, посилюючи 

динамізм сюжету та вплив на читача, розкриває внутрішній світ персонажів.  
Твір мистецтва синтетичного характеру, яким є повість ,,В неділю рано 

зілля копала”, відкриває для дослідника все нові і нові грані при повторному 
прочитанні, будучи, до того ж, одним з ,,найкольоровіших”, що робить його 

сприятливим об’єктом для вивчення поетики кольору.  
Концепція кольору, вироблена народно-поетичною традицією, була 

творчо осмислена О. Кобилянською для увиразнення головної ідеї твору. 
Завдяки кольоровим деталям у повісті постають імпресіоністичні пейзажі, 
акварельні малюнки у пастельних тонах. Повість О. Кобилянської ”В неділю 

рано зілля копала” є інтерпретацією буковинського варіанту народної балади 

,,Ой, не ходи, Грицю, на вечорниці”. Балада є одним з тих синкретичних 

жанрів, що твориться на межі епосу, лірики та драми та має у своїй основі 
реальну або фантастичну подію. Вона має декілька характерних ознак, як-от 
драматична напруженість сюжету, часто несподівана розв'язка, невелика 
кількість персонажів, фрагментарність зображення, діалогізована форма 
викладу, використання повторів. В центрі балади – ,,епосу нещасливих 

людських доль” (О. Дей) – завжди центральна подія людського життя, 
трагічний конфлікт. Ці риси О. Кобилянська запозичила з народної балади 

при написанні повісті ,,В неділю рано зілля копала”. Використання пісні, 
звісно, відбувалось на принципово нових засадах, ніж це було у творах ХІХ 

ст. З цього приводу І. Денисюк зауважив: ,,Якщо в етнографічно-побутових 

оповіданнях рясно цитуються уривки з пісні як готові формули народної 
мудрості, як замінник власної думки, і роль їх аналогічна цитаті в науковій 
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статті, то в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. новелісти прагнуть використати 

настрій пісні, асоціації, викликані її образами” [7, 153–154].  

Таким чином, пісня стає структуротворчим компонентом, формує 
образну систему твору. Дослідники зауважували пісенно-куплетний принцип 

у композиції повісті ,,В неділю рано зілля копала” [8]. Інтертекстуальність як 
спроба творчого переосмислення, як сукупність алюзій, цитат з народної 
балади є визначальною у тканині твору. Від самого початку О. Кобилянська 
вказує читачеві першоджерело – повністю подає текст балади ,,Ой, не ходи, 

Грицю, на вечорниці”, фактично наперед оповідаючи, що очікує на героїв її 
твору. З пісні походить і ім'я головного героя – Гриць. З народної балади 

запозичено не лише основний мотив, як сюжетотворчий чинник, не лише 
пісенну композиційну побудову, а й ключові образи балади, які стають 
центральними образами повісті: Гриць, який кохає двох (у пісні – ,,Най ся 
Грицунь у двох не кохає! ”), чорнобрива дівчина, чарівниця (,,Тамта одна 
чорнобривая, То чарівниця справедливая! ”), яка кохає Гриця і знається на 
зіллі, майже дослівний сценарій отруєння Гриця (,,В неділю рано зілля 
копала, У понеділок пополокала, А у вівторок зілля варила, В середу рано 

Гриця отруїла”).  

Проте особливістю повісті є те, що вона не обмежена лише відомим 

сюжетом, а отримує авторське доповнення – фактично ,,твір у творі”, ,,баладу 
в баладі – сюжетну лінію циганки Маври, вигнаної циганами з табору за 
зраду. З нею у творі постає й один з центральних мотивів повісті – мотив 
гріха і його спокути. Прокляття, неспокутуваний гріх всього племені: ,,Йому 
пригадалась нараз казкова, вже майже тисячолітня легенда про причину 
вічної циганської мандрівки і злиднів. Будучи ще в Єгипті, вони не прийняли 

Марії з Йосифом та божим дитятком у себе на відпочинок, – і через те за кару 
тиняються, мандрують споконвіку по світі. І чи скінчиться коли оця кара 
господня? Відбудуть її? – питався” [10] отримує закономірне продовження в 
житті Маври (,,Я знаю, що Мавра винувата, що велить чинити наш звичай за 
зраду жінки, та, що як не укараємо ми її самі, її гріх чи може й не гірше 
укарає її сам”) , її сина (,,Одну, та щиро любити, двох не голубити. Воно 

потягає гріх за собою, аби як себе чоловік не хоронив”) та її вихованиці 
Тетяни (,,Встань, спам’ятайся, про Гриця не думай, не мути його щастя, 
бережись гріха – інакше побачиш!.. ”) [10]. Найчастіше чуємо це з уст батька 
Маври Андронаті, як найстаршого серед циган, а, отже, – наймудрішого.  

Мотив гріха продукує появу у тексті іншого мотиву – двох душ Гриця, 
спорідненості з матір’ю-циганкою, яка зрадила свого чоловіка з білим 

багачем. Гриць мусить спокутувати гріхи своїх предків. Найтяжчою покарою 

за гріхи була смерть дитини при живих батьках. Роздвоєністю, ,,…саме тією 

подвійною вдачею своєю, а радше двома душами, що в нім, ніби від часу до 

часу пробудившись, поборюють себе. Одна непостійна, тужлива, пуста, 
палка, друга вразлива, горда і вдатна. До доброго тягне Гриця, до красного, 

до любові…а передусім до свободи, широкої, безмежної, як крилаті ліси по 

верхах, як бистрі ріки там, в долах” [10], – пояснюються майже всі вчинки 

Гриця.  
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Лейтмотивним є образ трембіти, що тричі віщує долю Гриця і який 

також пов'язаний з образом старого цигана. Вперше, коли він підкладає 
онука до оселі Михайла Дончука: ,,… се справді голос гірської трембіти, яка 
щось заповідає сумно і протяжно, мов виразний жаль… Андронаті не 
здержався і сплакав при звуках сеї трембіти. Недобре віщував сей шум 

трембіти поранком” [10]. Вдруге, коли Гриць оповідає Андронаті про двох 

дівчат, котрих любить і жодна з яких ,,Грицеві не доросла…”: ,,Та в тій хвилі 
пронісся звідкись понад верхи, як і перед двадцятьма роками, голос трембіти, 

смутний і протяжний… Хоч і як він [Гриць] звик до звуків трембіти, любив 
їх, а в тій хвилі вразили вони його болюче” [10]. Втретє, коли трембіта грає 
вже по смерті Гриця, нагадуючи Андронаті своїм смутком щось давно 

минуле: ,,Давно-давненько, дуже давно, вона також так смутком вигравала – 

пригадав він собі... Він тоді стояв рано за сходом сонця високо нагорі сього 

села і держав білого внука на руках… В його внука була доля. Ждала лиш на 
нього, як те раннє сонце за імлою – чому не осягнув її? ” [10].  

,,Чуттєво, емоційно та інтелектуально забарвлена просторова 
іконографія часто фігурує в літературознавчих працях як локус чи топос. 
Локус – образ довкілля, що має велике символічне навантаження, бо служить 
не лише місцем чи тлом дії, а й засобом вираження певної духовної 
проблематики, вибудовуючи феноменологічний простір, де людина і 
ландшафт утворюють єдність” [4, 143]. Таким локусом у повісті є ліс. Це той 

особливий простір, в якому відбувається майже вся дія повісті, простір 

необмежений, який для героїв стає водночас і надзвичайно сконцентрованим. 

У лісі відбувається перша і подальші зустрічі Гриця з Тетяною (за винятком 

однієї, коли Гриць приїздить до Тетяниної хати, але в неї не заходить), ліс є 
тим місцем, у якому мала б відживитись душа Тетяни: ,,В лісі добре. В лісі, 
як в тій церкві. І спокій є, і Господь; і зросла вона в нім, і біль свій в нім 

згубить” [10]. Отже, географічний простір у повісті сакралізується, він 

набуває містичних, релігійних, духовних семіотичних конотацій.  

Виразною алюзією на пісню ,,В неділю рано зілля копала” постає у 

тексті інша пісня – ,,Гей, на Івана, гей, на Купала” – особливо останні рядки: 

,,Дівча во північ зілля копала; // В північ копала, в північ варила, // А до схід 
сонця вже отруїла…” [10], надаючи тим самим особливого значення 
купальському обряду у структурі повісті, уподібнюючи весільний і 
поховальний обряди. Тетяна пускала свій вінок на купальське свято у місці, 
де захопив його вир, пророкуючи щось недобре. Тричі співає Тетяна приспів 
пісні, дізнавшись про зраду Гриця. В тому самому місці, де дівчина ворожила 
собі на заміжжя, ,,там, де глибина царювала, де камінь-велет спокійно 

означав неповорушну глибину ріки, де на дно її утонув колись Тетянин вінок, 
стояв на поверхні блискучої води, притулившись до каменя, один великий 

цвіт червоного маку. Другий, припершись аж до берега ріки, ждав – і як той, і 
собі не рухався…” [10] – віднаходиться місце загибелі Тетяни. Крізь 
купальську обрядовість проглядає загальна спільність весілля та похорону – 

як таких, що мають тотожну структуру, на що звертають увагу багато 

дослідників [16]. 
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На спорідненість з баладним жанром вказують і драматичність оповіді, 
і напружений сюжет, і містика, і передчуття неминучої трагедії. Крім того, у 
пісенний спосіб у повісті використовуються повтори – по два рази, завжди 

супроводжуючи зустріч Тетяни і Гриця:  
,, – Туркине, прий-деш?? 

А небавом по тім, мов ясним дзвінком пробігло, мов перлинами кинулось, 
долітає до нього: 

– Не прий-ду! 
І слабо дрижачи, мов бореться з тишиною лісу, обзивається відгомін, 

передає шум дерев, вдруге вже й посліднє: ,,Не прий-ду! ” [10].  

,,Коли опинився знов коло свого коня, не міг здержатися, щоб не 
обізватися ще хоч раз до неї. 
– Лю-биш? – погнав його голос допитливо пустим лісом їй навздогін і жде… 

З-поміж струнких високих смерек, здавалося, а заразом ніби на противній 

скелі, через яр, відбилось ясним відгомоном… ,,Любиш? ” 

– Люб-лю! – кликнув молодий голос могуче, а долетівши в глибинь лісу, на 
хвилину станув. Відтак, мов молодий мандрівник, добився чи не живіше 
через ліс до його слуху. ,,Люблю”…А добившись на місце, тут навіки вмер” 

[10].  

Цікаво, що коли до Гриця приходить усвідомлення, що ,,здобув собі 
Туркиню… Здобув”, повтор набирає іншої ознаки і з питання – відповіді 
перетворюється на питання без відповіді: ,,Нараз прокинувся, слухає… щось 
ніби її голос пролетів он там у правій стороні лісу. Він напружив слух – жде, 
а округ нього все, здається, з ним враз слухає… жде… ,,Не забудь!” – 

добивається до нього її голос. ,,Не забудь! ” – упоминається й собі відгомін 

лісом і десь завмирає.  Гриць не обзивається. Замість того він сів на коня і 
від’їхав” [10].  

Спостерігаємо у повісті й інші виразні сліди фольклорної поетики – 

крім образів і мотивів – фольклорне віршування, ритмізована на 
фольклорний лад проза в особливо емоційно загострених випадках, як-от 
кульмінаційний момент, коли Тетяна дізнається від Андронаті правду про 

весілля Гриця і Настки:  

,,Я зачув, Туркине, що ти любиш Гриця, найкращого хлопця з угорської 
границі. Що ти починяєш цвітом і словами, що ти твориш лиха, відбираєш 

щастя. І чув я, Туркине, що Гриць тебе не любить, бо вже віддавна голубить 
другу. Синьооку Настку за свою він вибрав і вже незабавом з нею 

звінчається. Що тобі до нього, прекрасна Дубівно? Щоб молоду покинув, з 
тобою одружився? Таж тебе проклене не лиш молода, але і всі люди, хто про 

тебе вчує. Таж за тебе піде сміх і глум селом, і останеш зі смутком, як те 
марево. І чув я, Туркине, що в тебе багатство, тож ти хлопців найдеш і без 
того Гриця. Молода Грицева – знай – на тебе плаче, жаль до тебе має, гірко 

проклинає. Гриць тебе не бачив, як її вже любив; тебе голубив, а її вже 
сватав. Тому її він візьме – доки доведеться старостів післати тебе посватати. 

І чув я, Туркине, все оце, що кажу, від тої білої Настки, котру Гриць бере. 
Сам їй жалувався, що ти лиху винна, що його манила, голову дурила. 
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Чорними бровами ніби ти строїлася, а з другої сторінки душу в нім двоїла. 
Лісами блукала, відгомоном гралася, а з другої сторінки блудом обдавала... 
Тепер спам'ятався, тебе він цурається, чорних брів боїться, з ясними 

кохається. Не вийде вже до тебе більше і не жди, хіба що побачиш на чорнім 

де коні. Тоді відвернися, щоб люди не знали, що Гриця любила, другій 

відбивала. А як не покинеш йому починяти, то знай, що й люди не будуть 
мовчати. Розійдеться неслава про ту чорнобриву, що Гриця з Настунею на 
все порізнила. Серце відібрала, душу роздвоїла – нечистою силою в горі 
утопила... ” [10].  

Тексти, що надаються до аналізу у вимірах усіх основних 

версифікаційних систем, навіть міжсистемних – як усередині поезії, так і між 

нею та прозою – доходять до нас ще від часів синкретичних ритуальних 

дійств та ігор. Речитативне віршування зустрічається переважно у думах, 

фольклорних баладах, старинах (первісна назва билин), історичних піснях, 

плачах, духовних віршах (фольклоризованих). О. Кобилянська, ритмізуючи 

прозу, звертаючись до вірувань давнини, переосмислюючи фольклорний 

жанр балади, поєднує особливим чином модерне світосприйняття з 
міфологічною свідомістю, надає тексту вишуканої фонічної і тонічної 
організації, лексично збагачує його, емоційно наснажує.  

Повість надзвичайно насичена синкретичними метафорами, в основі 
яких синестезія – поєднання різних відчуттів, різних вражень: слухових, 

зорових, дотикових: ,,грав на всю гору світлом”, ,,в його душі щось гірке 
горіло”, ,,кривавий зойк”, ”мов сонна мрія, мов бренькіт бджіл, мов шовк, що 

волічеться по струнах – предивно ніжний співучий голос”, скрипка ,,зойком 

кидалася, голосом блукаючи, сумом розливалася”. Нюхові враження, до яких 

так рідко вдаються письменники, у О. Кобилянської є джерелом величезної 
кількості асоціацій, поєднуючись із зоровими, дотиковими і слуховими 

враженнями: ,,смереки дихали холодним запахом живиці”, ,,ішов морем 

живичного запаху” і т.д. Кожен художник слова має свій неповторний 

метафоричний світ, особливим чином організований та осмислений. 

Специфіка емоційного типу О. Кобилянської, її світовідчуття відбивають 
процес завоювання письменницею інших мистецьких сфер – музичної, 
живописної, що веде до зростання експресивності образу, його впливу на 
читача.  

Виразно окреслена у повісті символіка білого кольору. Це елемент 
психологічної характеристики героїв, зміна кольорової палітри веде до зміни 

їх почуттів. Тому зауважуємо цю особливість кольористичних компонентів, 
як таких, що надають творові виразного символічного навантаження. Такими 

символічними деталями у повісті постають ,,біла стежка” та ,,Білий камінь”.  

У О. Кобилянської знаходимо міфопоетичне потрактування кольорів 
завдяки виразному фольклорному тлу повісті. ,,Біла стежка” – символ долі. В 

народній уяві білий колір – світлий, ясний, як свідчать народні пісні він 

символізує дівочу красу та чистоту (душа у Тетяни ,,чиста, біла, мов голуб”). 

Тому, напевно, поява образу ,,білої стежки” (а поряд з нею і ,,Білого 

каменю”) пов’язана з описом обійстя Іванихи Дубихи – матері головної 
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героїні Тетяни: ,,Чабаниця – висока гора, почасти покрита старинними 

лісами… На ній, особливо з-тієї сторони, по котрій тяглася біла стежка, де 
зеленіли полонини багачки, саме недалеко її шпиля, висадила Чабаниця з 
себе біляву скалу, яку прозвали люди впрост ,,Білим каменем” [10].  

Білий колір пронизує всю оповідь, письменниця веде за собою читача 
,,білою стежкою”, яка спочатку є символом невинності, любові, щастя, добра, 
адже завжди приїздить ,,… білою стежкою, кроком, на чорнім, як вугіль, 
густогривім коні Гриць із села Третівки”, нею у ліс іде Тетяна до свого 

коханого: ,,Іде вона по білій вузькій стежчині все вгору, тут і там схиляючись 
за тужливо похиленим дзвінком-цвіткою – між хвилюючим шумом смерек, і 
все попри свої та сусідні полонини. І їй тут добре” [10]. У значенні цих 

художніх деталей переплітається символіка життя і смерті. Спочатку образи 

позначені чистотою і відсутністю гріховних думок, це своєрідний білий 

листок, з якого все почалось і щоразу може починатися (як у Ліни Костенко – 

,,…найвище уміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе”). Біля 
,,Білого каменя” вперше зустрічаються Гриць і Тетяна, біля нього вони 

зустрічатимуться ще не раз, сюди ж письменниця приведе Тетяну у 
вирішальний момент – шукати зілля ,,від усякого лиха” після зради Гриця: 
,,Біжить білою стежкою, розколибана горем, хитається, хоче побороти жаль в 
серці – і чує, не годна. Підпадає йому, він її глушить. Чує лише, що щось 
мусить статися. З нею самою, чи з ним – не знає. Щось потужне, велике, 
щось, чого досі не було, але мусить, щоб убило те лихо, що знівечило її 
щастя. […] Хто їй скаже, як вона до лиха добереться? – заблисло питання в її 
мізку. […] Раптом обзивається нараз щось в ній. Вона вже знає. Цвіт папороті 
їй скаже. Цвіт папороті! Вона знайде цвіт папороті, і він один їй скаже, щоб 

ніхто не знав, ніхто не чув. Скаже. Хто знайде цвіт папороті, казав їй раз 
Гриць, той все на світі знає, і своє щастя знайде” [10]. 

О. Афанасьєв у книзі ,,Поэтические воззрения славян на природу” 

пише, що для слов’ян ,,папороть – фантастична квітка, яка цвіте червоним, 

кривавим вогнем, таким яскравим, що очі не можуть витримати цього 

блиску” [3, 375–389]. Папороть називають жар-цвітом, тому що коли вона 
розцвітає, ніч буває ясніше дня. Цю вогненну квітку порівнюють із квіткою 

кохання. Крім папороті, семантику червоного кольору несуть маки, якими 

завжди заквітчана Тетяна. Взагалі, кожен з головних героїв має виразну 

колористичну означеність – Тетяна червоного кольору, Гриць – чорного.  

Взагалі в описі Тетяни багато традиційних елементів, що сягають своїм 

корінням у фольклорну образність. Вона заквітчується червоними маками; 

лишень одна особливість виділяє її з великої кількості подібних образів – 

сережки ,,золоті обручки-ковтки”, що роблять її ,,красною і пишною, мов 
сама туркиня”. Епітет ,,красна” семантикою наближений до червоного 

кольору та підкреслює красу дівчини, його чуємо з вуст Гриця не раз. Т. 

Михед стверджує, що у слов’янській традиції червоний колір здавна 
асоціювався зі смертю, що зафіксовано у народних звичаях надягати на 
покійника червоний пояс чи червону шапку [12]. Червоні маки, кинені 
Туркинею під ноги Гриця, для нього означають лише те, що він здобув 
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дівчину; того ж моменту над лісом сходить ,,червоне сонце”, що створює 
передчуття чогось лихого.  

Колористична означеність Гриця пов’язана з появою циган у оповіді, 
що є композиційним прийомом письменниці, фактично ,,твором у творі” і 
завжди супроводжується чорним кольором. Вони – ,,чорні непрошені гості”, 

циганка Мавра, мати Гриця, ,,…мов підстрілена велика птаха, з чудовими, 

невимовне смутними, як ніч чорними очима”, має ,,… чорне, мов з бронзи 

лице”. Циганка опиняється у Іванихи Дубихи, а потім йде жити в ліс на гору: 
,,В хатині Маври тихо. Лиш в печі горить, тріщить веселий вогонь і освітлює 
нутро хатини, а найбільше те, що найближче самої печі, а то: саму Мавру. 
Вона присунула широку лавку з почорнілого дерева до печі й, умостившись 
тут, розкладає свої карти. Чорний кіт на самім краю печі простягся і дрімає, 
ніби стереже вогонь в печі і рухи своє чорної пані. На самім же верху над 

піччю, налущившись і заховавши головку під крило, спить самітний 

освоєний чорний ворон Маврин. Всі інші предмети в тій закуреній хатині 
тонуть в теміні…” [10]. Так письменниця створює атмосферу таємничості, 
містичного передчуття ,,чорної смерті”, що ,,заповідається самими чорними 

картами” і біди, яка неминуче станеться. Гриць успадковує від матері ,,чудно 

смутні очі” і ,,чудну вдачу, що понад усе любила свободу”. Його також 

невідступно супроводжує чорний колір. Лише має він ,,великі голубі очі, що 

ніби бережуть в собі кусник неба”.  

Фінал твору досить символічний – Тетяна гине саме там, де річкова 
круговерть колись забрала її вінок на Івана Купала. Той самий ,,Білий 

камінь” і ті самі червоні маки стають символом смерті: ,,Там, де гибина 
царювала, де камінь-велет спокійно означав неповорушну глибину ріки, де на 
дно її утонув колись Тетянин вінок, стояв на поверхні блискучої води, 

притулившись до каменя, один великий цвіт червоного маку. Другий, 

припершись аж до берега ріки, ждав – і як той, і собі не рухався” [10]. 

Висновки. Отже, колористика у повісті наближається вже до 

символізму, письменниця застосовує лише деякі імпресіоністичні прийоми. В 

українському художньому письменстві кінця XIX – початку XX ст., дотоді 
переважно побутово-етнографічному зі стилізованою під народне життя 
описовістю, проявилися риси тієї переломної доби, що у літературознавстві 
отримала назву модернізму. Творчість нової генерації українських 

письменників, серед яких Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко, 

В. Стефаник, М. Яцків, Ольга Кобилянська, визначила цей новий період в 
історії української літератури. Його прикметною рисою, суголосною 

настроям доби, було заглиблення у внутрішній світ людини. Так, Ольга 
Кобилянська в новелах ,,Битва”, ,,Valse melancolique”, ,,Природа” та інших 

під впливом західноєвропейських літературних тенденцій вдосконалює 
авторську манеру і використовує у своїй творчості імпресіоністські, 
синкретичні засоби вираження. Розлогий описовий стиль замінюється 
потоком швидкоплинних асоціацій і вражень. Особливо плідними засобами 

творення художнього образу в літературній спадщині Ольги Кобилянської 
була музика й музичні ремінісценції. Також рубіж ХІХ – ХХ століть 
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спричиняє появу в літературі модифікацій новели, які вказують на їх 

близькість із живописними полотнами: етюди, образки, акварелі, ескізи, 

мініатюри та натюрморти стають підзаголовками новел українських та 
європейських письменників. Музика пробуджує у слухачів досить глибокі, 
але не зовсім окреслені відчуття, це одномоментні враження, порухи душі, 
натомість літературний твір – думки і почуття більш конкретні, виразно 

пов’язані з реальним світом. Тому іноді словом письменник має можливість 
передати такі слухові враження, які були б неможливі в чисто музичному 
звучанні. Це стосується, зокрема, зображення тиші, як музичного засобу. 
Музика може скористатися ним досить обмежено, лише у вигляді пауз, а 
митець у літературному тексті має можливість провести безліч паралелей і 
наділити тишу багатьма якостями. Через слово, яким пробуджується людська 
уява, письменник може активізувати ланцюг асоціацій, викликати слухові, 
зорові, нюхові та дотикові враження та будь-яке їх поєднання. Тому і Ольга 
Кобилянська залучає музичні структури до своїх літературних текстів, як 
джерело великої кількості асоціацій. Від живопису література бере спосіб 

зображення простору, насиченість кольорами, гру світла й тіні, 
контрастність. Від етюду в літературний твір потрапляють штрихи, швидкі, 
ніби недбалі кольорові замальовки. Акварель наділяє оповідь у 

літературному творі прозорістю, особливою легкістю, барвистістю 

зображення, що йде від самого матеріалу малярства – водяних фарб. Колір у 
художній картині світу Ольги Кобилянської додає образам додаткового 

смислового навантаження, породжує ланцюг асоціацій, постає одним з 
основних вимірів простору і буття людини в цілому. Він завжди дає 
можливість письменниці зазирнути за межі освоєного простору – у глибини 

людської душі, її внутрішній простір. Кольорове нюансування, іноді 
підкреслено суб’єктивне, іноді навпаки, – продовжуючи фольклорні традиції, 
завжди виводить автора, а разом з ним і читача за межі того простору, що 

його оточує.  
Колір – спосіб оживлення, одуховлення, містифікації простору, його 

сакралізації, надання речам та явищам абсолютно нових якостей. Музична ж 

тема, реалізована письменницею, розробляється на всіх поетологічних рівнях 

прозописьма, насичує літературну образність музичною, поглиблює 
філософське звучання висловлюваних ідей. Кодування фрагментів музичних 

творів у літературному тексті являє собою унікальний феномен 

експериментально-ігрової поетики української письменниці, унаочнює її 
напружений інтелектуальний пошук на шляху розширення зображувальних 

можливостей мистецтва за рахунок його міжвидового художнього синтезу та 
синкретизму художньої образності. 
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Актуальність дослідження. Григір Тютюнник багато в чому оновив 
зміст і поетику прозописьма, поглибив дослідження українського 

національного характеру. 
Разом з тим він успадкував немало відкриттів як вітчизняної, так і 

російської та світової літератури. Проблема традицій, спадкоємності в 
художньому письменстві – одна з актуальних і до сьогодні недостатньо 

розроблених у науці про літературу. Це, власне, може бути предметом 

окремого дослідження, потреба в якому  давно на часі. Нині в цьому 
напрямку йде пошук. Не можна сказати, щоб завжди результативний, проте 
сам напрямок пошуку продуктивний. Дійсно, українська усна 
народнопоетична творчість, імена українських письменників Т. Шевченка, 
М. Коцюбинського, В. Стефаника, Г. Косинки, як і імена російських митців 
Л. Толстого, А. Чехова, В. Шукшина не випадково згадуються в тому чи 

іншому зв’язку , коли мова заходить про Григора Тютюнника. 
Так, М. Сулима одним з перших у науці про літературу дослідив 

фольклорні витоки творчості Гр. Тютюнника, зокрема роль народної пісні у 
формуванні поетичного світогляду митця та ліризації його наративу [14]. 

О. Міхно [14, 112] і Л. Масенко [14, 183] вивчали мовну картину світу, 
народнопоетичне слово у структурі індивідуального стилю прозаїка. 

Світлана Задорожна виступила з цікавою розвідкою „Тема душі, що 

„внутр ридає”, у творчості Тараса Шевченка і Григора Тютюнника” [14, 73]. 

Варто зауважити, що здебільшого теми „Шевченко і ...” мали спекулятивний 

характер, про що переконливо свідчать збірники численних шевченківських 

конференцій. І хоча, за словами В. Петрова, „у Шевченка є все”, рідко кому 
вдавалося простежити спадкоємні зв’язки  з видатним поетом у творчому 
доробку продовжувачів його традицій, адже йшлося, як правило, про 

різновеликі, не поєднувані творчо імена. 
На перший погляд, дещо штучним може видатись і заявлена 

дослідницею у назві статті паралель: надто різна природа таланту обох 

митців, сутність образного світу, стильової манери. За характером  

поетичного обдаровання Шевченко – лірик, а тому динаміку його творів, їх 

внутрішній ритм забезпечує не подієвий ряд, а розвиток почуття, рух емоцій і 
авторських переживань. 

У Григора Тютюнника все навпаки: „густе, крутого замісу письмо, 

виняткова життєподібність зображуваного, пластика образу, його 

безпосередня наглядність, картинність і абсолютна відсутність авторського 

коментарю, безпосереднього озвучення свого авторського „я” [14, 97–98]. 

Одним словом, різні літературні епохи, різна творча постава, 
діаметрально протилежні світи. Проте дослідниці вдалося знайти той 

первень, що поєднує душі обох письменників. Це – уболівання за людину, за 
принижений суспільством свій хліборобський рід, катування себе його 

долею. Крізь призму душевного болю за безталанну просту людину, крізь 
збільшуване скло емоційної домінанти і розглядає  С.Задорожна творчість 
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Шевченка й Тютюнника, тим самим доволі успішно започаткувавши в 
літературознавстві тему „Т.Шевченко і Гр. Тютюнник”. 

Іван Дзюба зауважив: „Багата українська література, але він один (Гр. 
Тютюнник– Н. С.) може стояти в ній поруч із Стефаником” [14, 5]. 

Науковець також не поділяє думки про те, що Тютюнник вільно почувався 
тільки в матеріалі сільського життя і сільських характерів, а місто, 

робітництво зокрема, йому як художникові „не давалося”. Так, багато що в 
міському житті було прозаїкові естетично неприйнятне, і це неприйняття 
ніби мимоволі інколи в нього проривається (зокрема і в болючому „Дні 
моєму суботньому”), але водночас „картини робітничого побуту і праці в 
нього виразні й предметно насичені. Тут він чимось нагадує Івана 
Юхимовича Сенченка. І так само, як Сенченко, шукав таке робітниче 
середовище, де живе українська атмосфера” [14, 15]. 

Ірина Демченко , окреслюючи психологізацію пейзажу як архетипу 
адекватного сприйняття художнього твору в новелі „Зав’язь” Григора 
Тютюнника, зіставляє її з новелою Ольги Кобилянської „Природа”. 

Порівнюючи своєрідність психологізації пейзажів у згаданих творах, 

дослідниця констатує, що ці пейзажі „виступають відповідником до 

космічного ритму природи, яка, в свою чергу, є не тільки учасником дії, але й 

відіграє дуже важливу роль у створенні адекватного сприймання кожного 

твору, використовується для акцентуації гармонії макро– і мікрокосмосу. Це 
своєрідний заклик письменників до єднання з універсумом” [14, 58]. 

Не можемо обійти увагою ще одну працю Миколи Сулими – статтю 

„Елементи автобіографізму у творчості Архипа Тесленка й Григора 
Тютюнника”. Підстав для такого зіставлення маємо доволі, тож унаслідок 
проведеного дослідження науковець робить цілком аргументований 

висновок: „Особливий хист, яким Бог наділив обох письменників, дозволив 
їм надати особистим перипетіям, особистим переживанням 

загальнолюдського значення, автобіографізм під їхніми перами набув ознак 
документа епохи, автопортрет став портретом цілого покоління” [14, 222]. 

Про спорідненість прозописьма Григора Тютюнника з творчістю 

Василя Шукшина оприлюднив цікаву розвідку Микола Ільницький, назвавши  

статтю „Від епічності до епічності” [4]. Згодом ідею зіставлення творчих 

особистостей українського й російського прозаїків підтримав Ярослав 
Козачок. Його дисертаційна робота „Григір Тютюнник, Василь Шукшин: 

Проблемно-художнє зіставлення” (1991) присвячена з’ясуванню концепції 
світу й людини, котра виникла на рівні світогляду прозаїків і певною мірою 

визначила типологічну близькість моделей світу обох письменників, аналізу 
сюжетно-тематичних аналогій у малій прозі Г. Тютюнника та В. Шукшина. 

Почасти одні критики й літературознавці докоряли Тютюнникові в 
надмірному традиціоналізмові. Інші саме в цьому вбачали рідкісне 
новаторство письменника. На наш погляд, під новаторством митця необхідно 

розуміти дієвість його творів на душі й світогляд своїх сучасників. Григір 

Тютюнник узяв на озброєння необхідні йому духовні настанови, художні 
відкриття класиків, користуючись якими, звісно ж, видозмінюючи їх, 
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переплавляючи відповідно до власних творчих уподобань, він торкався 
животрепетних проблем нашої доби. Його твори насичені психологізмом, як 
мало у кого з письменників. Хіба не в цьому полягає справжнє новаторство 

сучасного письменника? 

Григір Тютюнник, як ніхто інший, зірко помітив руйнівні процеси, що 

відбуваються в морально–звичаєвому укладі українського народу, 
призводячи до деградації сім’ї і особистості, розпусти, пияцтва, 
„демобілізації” добра, колективізму, доброчинства (оповідання „Оддавали 

Катрю”, „Син приїхав”, „Грамотний”, „Нюра”, „Смерть кавалера”, повісті 
„Облога”, „Житіє Артема Безвіконного”). У новелі „Медаль” людині, що 

помирає, причому в селі, яке так само дихає на ладан, вручають медаль „За 
трудову доблесть”. Тепер, щоправда, сільським трударям і медалей не 
вручають... 

Письменник боявся слова пустого й нещирого, не любив пустих і 
нещирих людей, ніколи не допускаючи їх до свого серця. Зате як 
розкошували в його товаристві його друзі. Він часто „програвав”, 

імпровізуючи, свої майбутні новели й оповідання, влаштовував своєрідні 
„літературні змагання” – на найвлучніше слово. Був, за свідченням друзів 
[14, 67], що називається, душею компанії, дружнього застілля. А в очах – 

зачаєний сум ... 

Світлішав лицем і душею тільки при дітях. У повістях „Климко”, 

„Вогник далеко в степу”, в адресованих дітям збірках „Ласочка”, „Степова 
казка” Григір Тютюнник показав себе тонким психологом, справжнім 

знавцем дитячої душі. Тієї „діалектики душі” (і дитини, і дорослої людини) 

письменник вчився як у самого життя, так і в своїх попередників у літературі. 
Імена російських письменників Льва Толстого й Антона Чехова, на наш 

погляд, варто називати в числі перших його духовних наставників. 
Н. Крутікова, говорячи про проблеми вивчення традицій Льва Толстого 

в творчості сучасних українських прозаїків, констатує: „Труднощі у 

визначенні таких літературних зв’язків зростають, коли традиції 
сприймаються не безпосередньо, а на історичній віддалі, в абсолютно нових 

суспільних умовах, на іншому культурному рівні, в аспекті нових художніх 

завдань”[7, 52]. Так само непросто з’ясувати глибинні зв’язки, котрі існують 
між творчістю Льва Толстого й прозописьмом Григора Тютюнника. 

Нагадаємо, що з творчістю автора „Війни і миру” Тютюнник 
познайомився ще в шкільні роки. Особливо захоплювався автобіографічною 

трилогією письменника, і це допомагало усвідомити характер сприйняття 
дійсності дитиною і підлітком, відкривало безпосередність відчуття і радість 
існування маленької людини. Порівняння викликало в майбутнього новеліста 
думку про глибоку відмінність соціальних обставин дитинства Толстого і 
дитинства селянського хлопчика, який під час голоду в сорок другому році їв 
„картопляну зав’язь, жолуді, пробував конину– коли вона кипить, з неї багато 

піни”[1, 15]. 

Дослідниця Л. Мороз з цього приводу справедливо зауважує: „...Який 

Фрейд чи Юнг дослідить і визначить: як формувалася – чи, точніше, 
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деформувалася психіка маленької людини, в якої забрано – назавжди! – 

батька (без жодної причини), яка пережила війну і фашистську окупацію, яка 
росла в умовах кріпаччини (ніжно названої колгоспним ладом – від слова 
„лад”? – який потворний парадокс!)? Які рубці на серці (навіть не на спині) 
залишилися в тієї маленької людини, за якою ганявся з батогом вершник, що 

наглядав за виконанням незбагненного (м’яко кажучи) „закону про п’ять 
колосків” (в оповіданні „На перекаті” бачимо навіть медичні наслідки тих 

злочинів влади: хлопчина втрачає дар мовлення)” [9, 183]. 

   Григір Тютюнник глибше почав вивчати твори класика російської 
літератури в університеті, а надто, коли темою дипломної роботи обрав 
принципи психологізації героїв у творах Л. Толстого. Студіювання текстів 
видатного письменника перетворилось для українського митця в справжню 

школу художньої майстерності. Причому, подумки сперечаючись з класиком 

російської літератури, а почасти й занотовуючи свої роздуми до щоденника, 
Григір Тютюнник здебільшого „відкидав” художній досвід свого 

попередника. Пошлемося, для прикладу, хоча б на запис у щоденнику від 28 

листопада 1961 року: 
„Писати, як Толстой, зараз не можна. Класичний аналіз психіки в наш 

час не пройде. По–перше, він довгий і надокучливий при прагненні 
передбачити всякий вчинок. По–друге, словесний матеріал такого плану, як 
„схвильовано”, „розчулено”, „печально”, „страждати” встигли достатньо 

звульгаризувати. По–третє, ступінь самопізнання людини в наш час набагато 

досконаліший, і ми, пробуючи писати по–толстовському, просто ломимося у 
відчинені двері. Одне слово, читач навчився розуміти письменника, як 
Печорін Вернера. Йому достатньо натякнути. Потрібна деталь. Але – ніяких 

крайностей. Сюжет також поступається типу, характеру. Потрібні нові типи, 

а сюжет – в ім’я цих типів, ні в якому разі – навпаки. 

Внутрішній сюжет заразливіший, від нього читачеві трудніше 
відчепитися, піти, забути, тобто сюжет–настрій” [16, 29]. 

   Як бачимо, толстовські тексти він сприймає крізь призму власного бачення 
сутності мистецтва – як треба найдоцільніше подавати читачеві життєву 
правду в нових реаліях доби. 

До речі, інтертекстуальні діалоги з видатними попередниками в 
літературі, зокрема й з Л.Толстим та А.Чеховим, характерні і для російських 

прозаїків, сучасників Григора Тютюнника: Ю.Нагибіна, В.Шукшина, 
Ю.Казакова, В. Распутіна та інших. Ось, скажімо, уривок із статті Юрія 
Нагибіна „Наш сучасник – Чехов”: „Рахманінов поскаржився Чехову на 
поганий прийом, виявлений Толстим його новому романсу „Доля” у 
виконанні Шаляпіна, і на нищівний відгук cтарого про Бетховена. Не 
звертайте уваги, холоднокровно порадив Чехов. Просто у нього було 

неперетравлення шлунку. Тоді він говорить багато дурниць. У цих словах – 

проникливість гарного лікаря і повна свобода людини, яка може собі 
дозволити не схилятися перед авторитетами. Толстой з його диявольською 

проникливістю вловив оцю нову незалежність колись сором’язливого, як 
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дівчина, Чехова, і зачарований погляд змінився недобрим зіщуленням” [17, 

310]. 

Або ось інший запис у щоденнику Ю. Нагибіна про А. Чехова: „Він 

штучно, величезним зусиллям волі, вічним виснажливим надзором за собою 

робив себе найтихішим, найдобрішим, найскромнішим, найграціознішим. 

Саме тому так неприродно виглядають усі його надокучливі 
самоприниження: „Толстой перший, Чайковський другий, а я, Чехов, вісімсот 
сімнадцятий”. „Ми з  вами”, – говорив він жалюгідному Єжову. А його 

недотепні прізвиська, які він давав близьким, друзям, самому собі. Все це 
мусило зображувати ясність, смиренність, веселість нескаламученого духу, 
однак, будучи насильницьким, відігравалося втратою гумору й смаку. Який 

недотепний великий російський сатирик, коли в листах до дружини називає 
себе „селадоном Тото”. Він був щирим, коли проривався злістю: дружина, 
що зрадила, схожа на велику холодну котлету. Проте літературні богомази 

приписують усі прояви його справжньої, складної і пристрасної натури 

важкій хворобі. Переконаний, що живий Чехов був стократ цікавішим і 
привабливішим за той образ, котрий він нав’язав мемуаристам” [17, 478]. 

   На наш погляд, наведені уривки з текстів Ю. Нагибіна досить показові не 
тільки для характеристики самого автора, а й цілого ”пораненого, психічно 

травмованого покоління” [14, 29] в літературі, покоління, яке ми сьогодні 
називаємо „шістдесятниками”. Кожен з його представників був по–своєму 
травмований війною Тож і особисте щастя для них у важкі повоєнні роки 

навряд чи було можливим. Водночас, усі вони, як у російській, так і в 
українській, білоруській, грузинській та інших національних літературах 

колишнього Радянського Союзу, досить рішуче заявили про себе на повний 

голос, не боючись висловлювати найпотаємніші думки, зокрема про право 

простої людини бути щасливою. 

Звичайно ж, не йдеться про те, що письменники-шістдесятники не 
схилялися ні перед чиїми авторитетами. Просто на відміну від основної маси 

громадян тоталітарної держави, навіть уже в добу, „коли помер кривавий 

Торквемада” (Д. Павличко), вони мали в собі сміливість з будь–якого 

приводу не повторювати бездумно чужі думки.  

Григорові Тютюннику також було притаманне оце відчуття свободи 

людини, яка може собі дозволити піддати сумніву ті чи інші постулати 

канонізованих авторів, навіть таких, як Лев Толстой. Разом з тим чимало 

творчих відкриттів самого Гр. Тютюнника немов би підготовлені прозою Л. 

Толстого, яка була для українського новеліста могутнім стимулом у 

самостійному відтворенні добре знаного ним життя українського села, 
відкривала шляхи зображення поетичного світу як дитячих відчуттів, так і 
надій та прагнень дорослих, що їх не затьмарила навіть найпохмуріша 
радянська дійсність. Тютюнник увібрав у себе традиції попередника в 
художньому письменстві, вдивляючись в особисті якості людини, довіряючи 

в цьому плані власному талантові. 
І для Толстого, і для Тютюнника головна цінність – людська 

особистість, однак якщо людина у Толстого переважно вибудовує себе, 
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самовдосконалюється, то людина у Тютюнника переважно розбирається в 
самій собі, в своїй власній природі.  

Але ж і Григір Тютюнник стверджує усією своєю творчістю найвищу 
цінність людської особистості! Не випадково чимало конфліктів у його 

новелах та оповіданнях починаються з того, що хтось якимось чином заважає 
проявитись цій особистості, принижує її, ображає її людську гідність 
(оповідання ?). 

Над смислом життя багато героїв Тютюнника роздумовують по-

толстовськи, порівнюючи різні долі, різні світогляди, світосприйняття... А 

розібратися в самих себе, в своїй природі прагнуть десятки тютюнниківських 

героїв. 
Доволі часто в епістолярних діалогах з адресатами Григір Тютюнник 

вживає інтертекстуальні вкраплення, алюзії та парафрази із творів Толстого, 

цитує (здебільшого не дослівно, а по пам’яті) „мудрого старця”. 

Візьмемо навмання кілька прикладів із приватних кореспонденцій 

українського новеліста, які, на наш погляд, можуть бути показовими у цьому 

контексті: „Ну, годі, а то я, як той толстовський Берг з „Війни і миру”, що 

дуже любив говорити про себе” [109 , 84]; „Не хочу уподібнюватися дубу, 
змальованому Толстим, у якого ще не розпустилися листочки” та інші. 

Крім творчості  Льва Толстого, український письменник захоплювався 
також мистецьким доробком Чехова. Лірична проза А.Чехова, нарівні з 
художнім досвідом української та російської класики, була для новеліста 
справжнім джерелом формування його творчої індивідуальності. 

Певне значення мала й та обставина, що автор „Степу” й „Вишневого 

саду” багатьма сторінками своєї біографії й творчості був близький до 

українського народу та його культури. Про це свідчать і листування Антона 
Павловича з видатними українськими діячами мистецтва, і спогади 

сучасників про нього, і самі його твори. „Що ж до українців, України, побуту 

і прагнень українського народу або кращої її частини, то у добі Чехова – в 
80–90 роках ХІХ століття – ніхто в російській літературі не присвятив так 
багато місця тому, як Чехов” [11, 45]. 

Дослідниками творчості митця зроблено чимало цікавих спостережень 
у царині теми „Чехов і Україна”. Однак здебільшого ці студії були здійснені 
впродовж 1960–1970–х років [10], [11]. Питання, до яких звертались 
літературознавці, передовсім такі: чеховські місця в Україні, зв’язки Чехова з 
творчою інтелігенцією, український національний компонент у творах 
письменника. 

Серед літературознавчої чеховіани двох останніх десятиріч 

привертають увагу статті В.Звиняцковського, надто ті, в яких дослідник 
з’ясовує типологію рецепції світу в творчості А. Чехова і М. Коцюбинського 

[98].  

В умовах радянського тоталітаризму обережні висловлювання окремих 

науковців про українське походження Чехова категорично заперечувались. 
Так, скажімо, в академічній „Історії українсько–російських літературних 

зв’язків” (1987) зазначалось: „Радянські біографи Чехова не поділяють 
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висловленої раніше думки про українське походження письменника по 

материнській лінії (дівоче прізвище матері – Морозова). Але серед предків 
письменника були українці, й українська мова не була чужою в чеховській 

родині” [15, 299]. 

У роботах науковців української діаспори, навпаки, помітне прагнення 
всіляко виокремлювати (на жаль, без переконливої аргументації) українські 
первні у світосприйнятті Чехова. У цьому зв’язку гідними уваги можуть бути 

праці таких дослідників, як О.Подільський, Н.Попіль, Н.Полянська–
Василенко та І.Овечко. Зокрема, дисертаційна робота останнього, видана в 
Мюнхені 1973 року [11], висвітлює проблему національної ідентифікації 
А.Чехова, наявності у його творчості українського національного колориту. 

Всі вищезгадані літературознавці відзначають, що при аналізі життя й 

творчості Чехова у світлі українських впливів і зв’язків , неабияку цінність 
мало його розлоге приватне листування, спогади сучасників Чехова і твори 

самого письменника. Однак попри намагання комплексного підходу до 

розгляду теми „Чехов і Україна”, на наш погляд, його все ж таки не було 

здійснено. 

В основному дослідники використовували лише ті фрагменти з 
епістолярію Чехова, які могли прислужитися їхній науковій концепції. Також 

при аналізі приватної кореспонденції письменника, з об’єктивних причин, не 
брались до уваги сучасні розробки щодо природи і жанрових особливостей 

епістолярію (спроби цілісного аналізу епістолярного жанру з’явились лише в 
останні десятиліття: [15]). 

Дисертаційна робота О.Фідкевич „Епістолярна проза  А.Чехова та 
ідейно–художні пошуки письменника 80–х – 90–х рр. ХІХ – початку ХХ ст.” 

(2006) і, зокрема, стаття дослідниці „Образ України в епістолярії А.П.Чехова” 

[15] й присвячені якраз висвітленню такої складної теми як „Чехов і Україна” 

крізь призму не поодиноких листів, а листування як системи. Одним з 
напрямків такого аналізу Олена Фідкевич обирає вивчення епістолярних 

циклів, які вона умовно називає „Листами з Сумщини”. Написані вони були 

адресантом упродовж перебування Чехова на Сумщині в 1888 і 1889 роках і 
звернені до друзів і родичів. До уваги брались також і попередні листи і 
листи, написані пізніше (у Москві і за кордоном), у яких Чехов теж торкався 
теми України. 

Отож, з епістолярію Чехова, а також із наукових праць згаданих 

літературознавців довідуємось, що дитячі та юнацькі роки його пройшли в 
Таганрозі, на березі Азовського моря, де серед населення було багато  і 
наших співвітчизників. За спогадами брата письменника М. П. Чехова, в 
їхній родині знали й любили українські пісні. Таким чином, Чехов ще в 
дитинстві був обізнаний з українською мовою і з побутом українського 

народу. Набуті в дитинстві знання він поглиблював під час подорожей 

Донецьким, Полтавським, Харківським краєм та іншими регіонами України. 

Незабутні враження справили на нього поїздки до діда, який проживав у 
степових слободах неподалік від Таганрога. „Донецький степ я люблю, – 

напише він згодом, – колись відчував себе в ньому як дома, і знав там кожну 
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балочку. Коли я згадую про ці балочки, шахти, Саур–могилу, розповіді про 

Зуя, Харциза, генерала Іловайського, згадую, як я їздив на волах у Криничку і 
в Крепкую графа Платова, то мені стає сумно і шкода, що в Таганрозі нема 
белетристів і що цей матеріал, дуже милий і цінний, нікому не потрібний” 

[15, 231]. 

З самого початку рецепція України в листах Чехова набуває казково–

фольклорного характеру. Таке сприйняття було підготовлене дитячими 

спогадами, передовсім спогадами про село Княжичі, де Чехов проводив літні 
місяці у свого діда. Згадки про це перебування також наявні в листах із 
Сумщини. Україну Чехов у своєму листуванні почасти називає „Украйной” і 
„Хохландией”. Однак нічого образливого в цьому немає. По-перше, Чехов з 
м’якою іронією неодноразово і сам себе називає хохлом. По-друге, 
„Хохландия”  і „Украйна” – це фантастично прекрасна країна його 

дитинства, а для батьків Чехова – уособлення мрії про щось надзвичайне і 
чудове, щемливо рідне: „Але мати й батько, як діти, мріють про свою 

Хохландію. Батько ударився в лірику (курсив наш. – Н. С.) й категорично 

заявляє, що йому з огляду на його похилі роки хотілося б „попрощатися” з 
рідними місцями” [19, 201]. Варто зауважити, що слово „лірика” є ключовим 

у формуванні образу України, який створює Чехов у листах. „Ліричний”, 

„поетичний”, „поезія” – цими визначеннями рясніють його листи кінця 80-х 

років ХІХ ст. 
Разом з тим, у приватних кореспонденціях Чехова змальовується і 

реальна картина України. Для письменника вона є ідеалом природності, 
гармонії, фізичної і духовної чистоти, краси, яку він так цінував.  За  
спостереженнями О. Фідкевич,  Образ України в першій частині 
епістолярного циклу „Листів із Сумщини” має „не стільки об’єктивно–

історичний характер, скільки умовно–естетичний, близький до образу 

України в творах Гоголя. У другій частині циклу цей образ набуває більш 

конкретних рис і стає джерелом цікавих історіографічних спостережень” [15,  

85]. 

Відзначаючи талановитість, щирість, розум українців, мальовничість 
пейзажів, Чехов разом з тим не приховує свого розчарування з приводу 
провінційності української дійсності. Відсутність прогресу, „сірість” дратує 
його, незалежно від національного аспекту. Чехов вбачає майбутні орієнтири 

прогресу у цінностях культури в поєднанні з талантом і духовністю народу, 
як українського, так і російського. 

Гадаємо, цілком закономірним є те, що інтерес до українського народу 

та його культури знайшов різнобічний вияв у багатьох художніх творах 

Чехова. Наприклад, донецький степ з його неозорим простором, духмяними 

пахощами полину й чебрецю, оригінальний тип українського селянина 
Костянтина Звоника відображено в повісті „Степ”. Зі щирим співчуттям і 
м’яким гумором змальовано українських інтелігентів–демократів – брата й 

сестру Коваленків в оповіданні „Людина в футлярі”. Спогади дитинства, 
українські враження живили немало інших творів Чехова. Цікаво відзначити, 
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що в мові чеховських героїв з українського середовища нерідко 

зустрічаються українізми, характерні народні прислів’я та приказки. 

Говорячи про російського письменника в його зв’язках з Україною, не 
можна обійти увагою питання про вплив художньої спадщини Чехова на 
становлення творчої індивідуальності Григора Тютюнника, про 

інтертекстуальні діалоги українського новеліста з видатним попередником у 
літературі.  

Захищати в людині людське, по краплині вичавлюючи із самого себе 
раба, – ось життєве кредо та естетичний ідеал, що об’єднує творчість 
А.Чехова і Гр. Тютюнника. Український митець був гідним продовжувачем 

духовних настанов Чехова. Однак варто зауважити, що чеховські традиції, 
котрі він продовжував у власній творчості, не можуть бути визначеними за 
принципом лише зовнішньої подібності явищ, за принципом „схожості”. 

Вони значно глибші, життєвіші, внутрішньо необхідні мистецтву слова. 
У листі до студента філологічного факультету Дніпропетровського 

державного університету Віктора Гриценка від 16 квітня 1977 р., який на той 

час працював над дипломною роботою на тему: „Традиції Антона Чехова в 
українській новелістиці”, Григір Тютюнник зізнавався: „Чехова я читав ще 
на флоті (під Владивостоком), коли мені було 22 роки і коли я мав лише 
п’ятикласну освіту – усі 12–ть томів підряд! Добрати толку (як пише Чехов, 
за чиїми традиціями, в чому полягає його неповторність, яка це особистість – 

Чехов – і навіть, що таке „особистість”, я тоді ще не знав та й не міг знати) – 

але мені було дуже сумно. Чехов письменник печальний. Веселость – это не 
для большой литературы, – цитую не точно, але думка в цих словах – 

чеховська. Веселость никогда не была спутником литературы, – трохи 

точніше. 
Цього вислову я тоді ще не знав, отже, сумував я після прочитання 12–

ти томів стихійно. Згодом, уже бувши свідомішим і грамотнішим, багато 

разів перечитував Чехова врозсип, упереміш, вибірково – що найдужче 
подобалося. Так само, до речі, як і Стефаника, і Тесленка, і Коцюбинського 

(оповідання, не „Fata morgana”), і Туманяна („Гігкор”), і, звісна річ, Толстого 

(„Поликушка”, „Три смерти”, севастопольські і кавказькі оповідання) – одне 
слово, усе, що є найкращого в нашій, російській і світовій літературі і 
світовій новелістиці. 

Це студіювання, у тім ряду й Чехова, допомогло мені відчути форму 
оповідання, його неділимість (цілісність), напруженість драматичну чи 

ліричну, і – лаконізм; кожне слово – як оголений нерв мусить реагувати на 
життя в новелі, інакше воно зайве” [16, 147]. 

Цитований лист дуже показовий, на наш погляд, з кількох причин. 

Насамперед, уведення в науковий обіг дослідником О. Неживим невідомих 

раніше епістолярних матеріалів Григора Тютюнника доносить до нас крізь 
призму рефлексії адресанта його несфальшований образ, адже „листи печуть 
сумління, на них запеклась кров подій минулого” (О. Герцен). 
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По-друге, щойно наведений епістолярний документ – одне з небагатьох 

на сьогодні свідчень самого Гр. Тютюнника про роль художнього спадку 

А.Чехова в його життєвій і творчій долі.  
З цього листа довідуємось, зокрема, й про таку домінанту прозописьма 

Антона Чехова, суб’єктивно виокремлену українським митцем передовсім 

тому, що вона ідентифікує тональність і його власних творів, як сум. 

І, зрештою, свідчення одного з найкращих українських новелістів, у 

тому числі й блискучого майстра форми, яким був Гр. Тютюнник, про те, що 

він учився відчувати її субстанцію насамперед у Чехова, теж доволі 
симптоматичне. Як стиліст Чехов – недосяжний, принаймні так заявляв І. 
Бунін [17, 123]. Тож, обравши за взірець „недосяжність”, український прозаїк 
мав перед собою конкретний приклад реалізації людських можливостей, що 

слугувало для нього своєрідним каталізатором. 

Крім наведеного вище листа, в записниках Григора Тютюнника теж 

знаходимо непоодинокі фрази із творів Чехова, роздуми українського митця з 
приводу ролі й місця автора „Степу” й „Вишневого саду” у формуванні  його 

як людини і як письменника. 
Ось, зокрема, один із таких записів: „Чехов – це біль і сум за людину” 

[16, 47]. Якщо до сказаного про російського митця додати ще й інші вислови 

з нотатника Гр. Тютюнника, скажімо, такі: „Іноді я відчуваю людину, як рана 
–сіль” [16, 17], або ще більш вистраждані роздуми: „Ідеалізм мій полягає в 
тому, що я завжди жду від людини хорошого. Через це у мене повна 
відсутність дипломатичності у стосунках з людьми, повна – збоку це, певно, 

видається наївністю (якщо не більше – інфантильністю) – відвертість, а по 

цьому – жахлива втома, розчарування, депресія. Правильно писав Григорій в 
одному листі в Харків: „Серце у тебе не захищене” [16, 112] , то його 

усвідомлення сутності Людини виявиться дуже близьким до чеховського.  

Навіть з наведених прикладів, гадаємо, видно, що митець більше 
переймався чужим болем, ніж своїм власним, і наполягав, що його особистий 

біль „не доболює” до терпіння народу. Відтак, стає зрозумілим, що 

формувало його людську і письменницьку позицію, визначало кут його 

погляду на життя і навіть особливу тональність його творів. Оцей „біль і сум 

за людину” є визначальним і для Тютюнника, і для Чехова. 
А ось, скажімо, український прозаїк занотовує слова А. Чехова: „Я 

вмію писати тільки спогадами”. Друзі й близькі люди Григора майже всі 
згадують, як він любив розповідати про героїв ще не написаних творів чи 

переказувати уривки або й цілі історії про них. Характерне його зізнання: 
„Страх люблю згадувати. Кожне оповідання лежить під серцем (хоч я його 

знаю) аж доти, доки не стане мені спогадом” (курсив наш. – Н. С.) [16, 300]. 

В оповіданнях „На згарищі”, „Червоний морок” та інших спогад 

виступає не тільки частиною художньої тканини, а й є проблемою, 

концепцією твору – „йдеться ж бо про спогад, радше пам’ять , яка ятрить, 
повсякчас стукає в серце, яка, вважає письменник, є основою духовності 
людини” [1, 13]. Ця думка дедалі глибше роз’ятрює свідомість Григора 
Тютюнника, він із болем констатує той факт, що багатьом співвітчизникам 
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давно вже притаманні риси тимчасовців, молодь втрачає почуття власної 
гідності, душа людини піддається корозії байдужості, національного 

безпам’ятства ( „Оддавали Катрю”, „Син приїхав”, „М’який”). 

В окремих літературознавчих дослідженнях, присвячених аналізу 
художньої спадщинини А.Чехова, можна прочитати роздуми про те, що, 

мовляв, у літературі є талановиті письменники, які майже всі свої твори 

написали про людей маленьких, далеких навіть від думки про якісь 
звершення. Кожний письменник живе в свою добу. Але той же Чехов у 
нарисі про Пржевальського написав чудові рядки, значення яких ніскільки не 
зменшилося і в наші дні: „В наше больное время, когда всех обуяла лень, 
скука жизни и неверие … когда даже лучшие люди сидят сложа руки, 

оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в 
жизни, подвижники нужны как солнце … Их личности – это живые 
документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об 

оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные 
проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни 

и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, 
иезуитов, философов, либералов и консерваторов есть еще люди иного 

порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели …” [13, 123]. 

Як прагнув Григір Тютюнник писати про таких різних, але споріднених 

у своєму усвідомленому бажанні творити добро людях 

Не можна не помітити й тієї обставини, що і Чехов, і Тютюнник дуже 
вимогливі до слова, надзвичайно заощадливі та економні в художніх засобах 

вираження. І справа зовсім не в тому, щоб писати якомога менше друкованих 

сторінок. Суть полягала в іншому – щоб кожна сторінка твору була насичена 
думками й почуттями. Саме тому і російський, і український письменник 
створювали свої тексти за принципом стислості, виявляючи яскраво 

виражену тенденцію до сценічності й мовного артистизму. 
Дійсно, перечитуючи твори кожного з них, не можна не відзначити, як 

обидва автори широко використовують характеротворну функцію розмовної 
мови, діалогів і ремарок, досить майстерно використовують ефект „рушниці і 
непідготовленості”, вміло створюють комічні й трагічні ситуації, оскільки 

вимогливі до слова.  
Вміння писати „кадрово”, „сценічно” також їх об’єднує. Цей великий 

дар перевтілення та „розігрування” людських характерів і житейських 

ситуацій був притаманний Григорові Тютюнникові і в побуті. За свідченням 

багатьох сучасників і близьких та рідних письменника, майбутніх героїв 
своїх оповідань і новел він любив імітувати в товариських розмовах, 

імпровізуючи цілі сценки, ніби перевіряючи, випробовуючи їх на 
життєздатність. 

До речі, під час навчання в Харківському університеті, Григір 

відвідував не лише літературну студію, а й  драматичний гурток. Про це, 
зокрема, він повідомляв у листі від 18 вересня 1957 року старшого брата 
Григорія: „Теперь, что касается избранного мною образа учебы. Я не спешу 

зарываться в конспекты с головой. Посещаю литстудию и драмкружок, 
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который возглавляет артист Быков, тот самый Быков, который играет 
Максима Перепелицу в кинофильме „Судьба Марины” и эпизодическую роль 
в кинофильме „Чужая семья” и „Не ко двору” Тендрякова. Товарищ этот 
простой и талантливый, безусловно, артист” [16, 24–25]. 

І все ж, знайшовши в особі А. Чехова типологічно близького йому 

автора, в якого цей дар перевтілення був реалізований ще й у жанрі 
драматургії, Гр. Тютюнник, безперечно, вчився у видатного попередника 
великому мистецтву відчувати іншу людину як самого себе і вміти кількома 
штрихами схоплювати її характер. У творах Чехова, зокрема в його 

оповіданнях, – цілі галереї характерів, переважна більшість з яких стали 

типами: унтер Пришибєєв, людина в футлярі, вчений сусід, Іонич, Душечка, 
Ванька Жуков, навіть ... Каштанка. Або, скажімо, Анна Сергіївна – це справді 
звичайне ім’я дами з собачкою – „наділена, за словами Ю. Нагибіна, 
ароматом неповторної особистості, це не просто прекрасна, добра, любляча 
жінка, це характер, овіяний принадною жіночністю, і кожен читач розділяє 
почуття Гурова” [17, 309]. „Чехов, безумовно, найближчий до нас із 
російських письменників-класиків, – зауважував Ю. Нагибін у статті „Наш 

сучасник – Чехов”. – Здається, що хронологічно він був останнім у великій 

когорті. А між тим Чехов відійшов на самому початку століття, його пережив 
Лев Толстой, не кажучи вже про Буніна, останній помер після другої світової 
війни, а, отже, бачив ті ж небеса, що й ми, нині живущі” [17, 308]. 

Якщо звернемося до заголовків оповідань і новел А.Чехова й Гр. 

Тютюнника, то одразу впаде в око, що в обох авторів назви творів напрочуд 

лаконічні, прості, наділені великими потенційними можливостями для 
подальшого інтригуючого розгортання сюжету. Наприклад, у А.Чехова – 

„Смерть чиновника”, „Товстий і тонкий”, „Нещастя”, „Жарт”, „Пустий 

випадок”; у Гр. Тютюнника – „Зав’язь”, „”На згарищі”, „Дивак”, „Поминали 

Маркіяна”, „Оддавали Катрю”, „Син приїхав” та інші. 
Григір Тютюнник сформулював для себе закони творення прози на 

основі чеховського принципу „Краткость – сестра таланта”: „Написати добре 
– значить не написати нічого зайвого”; „Зараз, як ніколи, проза повинна за 
лаконізмом наблизитися до усної розповіді”. 

Як бачимо, вимоги письменник ставить перед собою надзвичайно 

високі. В дусі часу – буремного, динамічного. У вік космічної ракети і твори 

треба писати високохудожні, довершені. Тут Григір Тютюнник цілком 

солідарний з крилатим висловом Олеся Гончара про те, що художній твір – 

як ракета: один грам зайвої ваги – і вона не злетить... 
І ота стриманість, органічність звучання фрази  відчутна в кожному 

рядку його прозописьма, спресованого в тугу пружину. Прозописьма 
аскетичного „не тому, що воно художньо бідне, а тому, що художньо 
сповідне” [14, 303]. 

А. Чехов і Гр. Тютюнник не обговорюють дії та вчинки. Вони 

утримуються також і від висновків. Авторські оцінки сконцентровані в 
умінні відобразити правду життя свого часу. Крім життя, котре їх 

супроводжувало,  обидва письменники стверджували ще й те, яким його 
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уявляли (з Людиною–творцем). У цьому ми вбачаємо сутність авторських 

образів, гуманістичну енергію принципу спадкоємності. 
Твори Чехова хвилювали українського новеліста, викликали численні 

життєві асоціації, заохочували до пошуків нових психологічних типів, 
сприяли формуванню його таланту. Дослухаючись до настанов свого 

видатного попередника в художньому письменстві, Григір Тютюнник тим не 
менше вибудовує свою власну поетику, органічну й самобутню. 

Свого часу С. Васильченко, закликаючи письменників учитися в 
Чехова, радив дбати насамперед про глибокий ідейний зміст, який обумовить 
собою й новизну форми. „нова форма, нові художні засоби, – писав він, –  річ 

виявляється не така проста. По суті, ще не опановані форми Чехова, 
Короленка, Стефаника. Тепер тільки дочитуються. Перша для цього умова – 

треба дати сильний зміст. Хто не дасть змісту, хто не художник – не дасть 
форми. У художника вона може виникнути сама. Чехов не думав, певно, 

особливо про форми і дав новелу” [13, 298]. 

Григір Тютюнник, на наш погляд, надав прозі і нового змісту, і разом з 
тим опікувався його формою. Він зумів побачити неповторність кожного 

людського типу своєї доби, створивши оригінальний різновид новели – сплав 
традицій Л. Толстого, А. Чехова, В. Стефаника та інших з індивідуальним 

світовідчуттям. 

Висновки. Художня творчість Григора Тютюнника – одне з 
прикметних явищ у розвитку літературного процесу в Україні у тоталітарних 

умовах 60 – 70-х років ХХ століття. Українська ментальність письменника є 
продуктом колективної творчості нашого народу, яка своїм корінням сягає 
несвідомих глибин етнопсихіки і ціннісних орієнтацій. Аналіз російських 

інтекстів у творчості митця свідчить про те, що ментально-лінгвістичний 

феномен Гр. Тютюнника належить до „помежового існування” носія 
національної культури в умовах полікультурності. Материнські традиції у 

родині, архетипна пам’ять української культури стали основою становлення 
„зрусифікованого автора українського походження”. Звідси – вільне 
володіння прозаїка двома мовами, прикладом чого є ряд творів, котрі 
спочатку були написані російською мовою („В сумерках”, „Алеся”, 

„Глухомань”), а потім перекладені (або вільно відтворені) українською („В 

сутінки”,”Олеся”, „Глухомань”). 

Художній простір творчості Григора Тютюнника вибудовується на 
ґрунті ключових засад геополітичного світобачення, багатоаспектно 

зреалізованих в його щоденникових нотатках, в епістолярних діалогах з 
друзями, редакторами, видавцями. У прозописьмі українського письменника 
та в його художніх перекладах з російської літератури формується 
перманентний діалог автора з російськими та українськими митцями, з самим 

собою, своїми героями, читачами, різноманітними соціальними, культурними 

і мистецькими дискурсами, з сучасною йому добою. Отже, 
інтертекстуальність, одним з найважливіших, найбільш поширених видів 
якої є взаємозв’язки („впливи”) літератур, – невід’ємна складова художнього 

новаторства Гр. Тютюнника. 
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Аналіз інтертекстуальності прозового доробку Гр. Тютюнника, 
матеріалізованої цитатами, алюзіями, ремінісценціями, парафразами, відкрив 
діалогічні зв’язки з широким культурним колом: з російським та українським 

фольклором, з творчістю Л. Толстого, А. Чехова, В. Шукшина, Ю. Нагибіна, 
а також з творчістю Т. Шевченка, В. Стефаника, Г. Косинки. Сповідальний 

голос Григора Тютюнника набирав сили не тільки під впливом потужних 

імпульсів, які випромінювала вітчизняна література, а й під впливом 

російського художнього письменства. Багаті й різнобічні інтертекстуальні 
зв’язки досліджуваних творів Григора Тютюнника є свідченням ерудиції 
автора, енциклопедичного характеру його знань. 

Гр. Тютюнник, як і А. Чехов, М. Горький, Т. Шевченко, І. Франко, В. 

Стефаник, С. Васильченко, Г. Косинка та багато інших видатних російських і 
українських письменників, прийшов у художню літературу із самих „низів”, з 
народної „глибинки”. Прийшов зі своїми власними „університетами”. З тим 

знанням життя, котре люди отримують не лише з книжок, а передусім із 
життєвого досвіду, почасти й сьогодні все ще достатньо нелегкого, а в часи 

тютюнниківського дитинства та юності особливо важкого й гіркого. Однак 
це – завжди університети. Завжди без лапок, усвідомлювані як школа 
наполегливості й працелюбства, а головне, як школа, що навчає знанню 

самого життя. Важливіше за це знання нічого немає, а для митця і бути не 
може. 

Успадкувавши досвід попередників у літературі – визнаних майстрів 
короткого оповідання й новели, зокрема А. Чехова, В. Стефаника й 

Г.Косинки, – Григір Тютюнник віднайшов власний шлях у мистецтві нарації. 
Його новели, оповідання, ліричні мініатюри – це зразки високохудожньої, 
гармонійно організованої прози. Їх пронизує ритм на всіх рівнях тексту – 

ритм звуковий, семантичний, композиційний. 

Григір Тютюнник багато в чому оновив зміст і поетику прози. Його 

заслуга якраз і полягає в тому, що він, продовжуючи розвивати кращі 
традиції „малого жанру”, максимально конденсує наповненість прози. 

Оповідання й новели митця були б неможливими без традицій 

української класики, без Шевченкового пекельного болю за просту людину, 
яка й досі почувається пасинком „на нашій, не своїй землі”, без „моцного 

писання” В. Стефаника, без акварельного пейзажу М. Коцюбинського чи 

музичних ремінісценцій О. Кобилянської. Разом з тим Григір Тютюнник так 
само навряд чи відбувся б як письменник без творчого засвоєння досвіду 

класичної російської літератури – без „діалектики душі” Л. Толстого, без 
тонкої іронії А. Чехова, без правдошукацтва В. Шукшина. Можна цілком 

однозначно стверджувати, що Гр. Тютюнник нікого не наслідує тим паче не 
копіює, зате засвоює художній досвід, продовжує традиції багатьох. Він 

перегукується, веде творчий діалог з багатьма попередниками й сучасниками 

в художньому письменстві, але так і мусить бути, інакше він не був би, не 
став би тим Тютюнником, котрого знає і любить читач. 

Григір Тютюнник успадкував від російської літератури головне: 
оголену совісливість як вищий моральний принцип, як неодмінну умову 
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художньої вартості написаного, народну етику та естетику, котрою він 

перевіряє людську цінність своїх героїв. 
Витоки свого прозописьма Григір Тютюнник бачив у фольклорних 

джерелах, в усних розповідях близьких і рідних людей, односельців, 
пов’язував їх з народнопоетичною традицією. 
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ЕПІСТОЛЯРНІ ДІАЛОГИ МИКОЛИ ЗЕРОВА 

З МИКОЛОЮ ХВИЛЬОВИМ 

 
Стаття присвячена аналізу епістолярних діалогів Миколи Зерова з Миколою 

Хвильовим упродовж1923–1926 рр. Зокрема, висвітлюються зразки епістолярної 
літературної критики, вміщені в приватних кореспонденціях митців, їхні погляди 
стосовно літературної дискусії 1925–1928 рр. 

Ключові слова: лист, листування, епістолярний діалог, памфлет, стаття. 
 

Статья посвящена анализу эпистолярных диалогов Николая Зерова с Николаем 

Хвылевым в течение 1923–1926 гг. В частности, раскрываются образцы эпистолярной 
литературной критики, содержащиеся в письмах художников слова, их взгляды 

относительно литературной дискуссии1925–1928 гг. 
Ключевые слова: письмо, переписка, эпистолярный диалог, памфлет, статья. 
 

The article is dedicated to the analysis of epistolary dialogues of Nikolay Zeroy with 

Nikolay Khvylovy during 1923–1926 years. In particular, the examples of epistolary literary 

criticism, contained in the letters of artists, their views to the literary discussion of the 1925–

1928 years. 

Keywords: letter, correspondence, epistolary dialogue, pamphlet, article. 

 

 

Актуальність дослідження. В останні десятиліття письменницький 

епістолярій все частіше стає об’єктом дослідження як у зарубіжному, так і в 
українському літературознавстві. Проте якщо раніше переважну більшість 
становили короткі передмови до видань, а самі джерела почасти виступали 

тільки ,,допоміжним матеріалом” для підтвердження наукових розмислів, то 

нині усе частіше з’являються праці (Л. Вашків, Р. Доценко, М. Коцюбинська, 
Л. Курило, Г. Мазоха, М. Назарук, Н. Петриченко та ін.), в яких листування 
митців розглядається цілісно, аналіз творчості здійснюється крізь призму 
письменницького листування. Разом із раніше оприлюдненими 

дослідженнями (В. Гладкий, Ж. Ляхова, В. Святовець, Ю. Шерех) такі праці 
формують системну картину розвитку української епістолографії, оскільки, 

за словами І. Франка, ,,кожне зернятко фактичної інформації в таких справах 

посуває вивчення нашої літератури наперед” [12, 426]. 

Можна виділити кілька чинників, що обумовлюють надзвичайну 

складність вивчення листів як літературного жанру: переконання про 

художню маловартісність епістолярної прози, відсутність, за небагатьма 
винятками, достатньої кількості ґрунтовних досліджень епістолярних стилів 
окремих письменників, трудомісткість, яка випливає із некомпактності, бо 
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доводиться мати справу з багатьма авторами в силу малої кількості 
оприлюднених текстів, належних комусь одному, та ін. 

Однак сучасні студії західноєвропейських учених (Н.-Б. Томадацес, У.-

М. Тодд III та ін.), ряд праць російських епістолографів (В. Соломонова, В. 

Сметанін та ін.) свідчать про достатньо активне дослідження як античної, 
візантійської епістолярної спадщини, так і національних письменницьких 

листувань різних епох. Адже ,,листи печуть сумління” (М. Жулинський), є 
одним з найцінніших першоджерел для розуміння світогляду автора, його 

взаємин із сучасниками, ,,лабораторією” мовних і літературних 

”експериментів” письменника” [15, 120]. 

Окремі з листів творчих особистостей виходять за рамки свого 

інформативно-комунікаційного призначення і максимально наближені до 

художніх творів (скажімо, приватні кореспонденції М. Коцюбинського, Лесі 
Українки, В. Винниченка, М. Зерова, М. Хвильового, О. Довженка, Гр. 

Тютюнника, В. Стуса, Катерини Білокур). Це своєрідні листи-новели, 

образки, етюди, в яких переважає творче начало. 

Отже, листування письменника – надзвичайно цінне першоджерело 

осмислення творчої індивідуальності митця з усім спектром понять цієї 
структури: особистість, світогляд, індивідуальний стиль тощо. 

Звичайно, цілісне вивчення письменницького епістолярію можливе 
лише в контексті художніх творів автора, його записників, щоденників, 
мемуарів, а також листів до митця і листів про нього, архівних матеріалів і т. 
п. Тим більше, що листування, як правило, не є регулярним чергуванням тих 

та інших приватних кореспонденцій. Коли один із учасників ,,діалогу на 
відстані,, надсилає іншому декілька листів підряд, останні найчастіше 
пов’язані тематично: кожен наступний лист продовжує хоча б одну з тем 

попереднього. Можливий і інший випадок. Специфічні особливості 
композиції листа, різноманітність зосередженого в ньому змісту, почасти 

пов’язаного з поточними справами, дозволяють сприймати декілька 
надісланих одна за одною приватних кореспонденцій до конкретного 

адресата як своєрідні частини його щоденника. 
Ці особливості окремої епістоли у зв’язках з єдиним ланцюгом 

листування дозволили Є. Наумову зробити висновок про ,,с и с т е м н у 
природу” листування [11, 43]. А саме ,,на рівні цілого (листування) 
виникають нові властивості та якості, котрих немає у жодного з його 

елементів (листів)” [11, 43]. Отже, розуміння приватного листування як 
,,цілісного тексту” дозволяє, по-перше, віддати перевагу публікації 
епістолярних комплексів, а не роз’єднаних штучних циклів листів за 
тематичним або іншим принципом. У тому випадку, коли постає потреба 
відбору листів для оприлюднення, важливо враховувати їхнє місце у 
цілісному тексті листування. 

По-друге, розуміння листування як цілісного тексту дозволяє точніше 
намітити об’єкти коментування листів. 

І, нарешті, при датуванні та атрибуції листів буває корисним зіставити 

їх не лише з найближчими можливими ,,сусідами” по листуванню, а й з усім 
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листуванням. У цьому випадку або ж виявляться приховані спочатку 

інформаційні зв’язки, або ж зайвий раз підтвердиться фіктивність виявленої 
кореспонденції у ланцюгу аналізованого листування. 

Епістолярне спілкування М. Зерова з М. Хвильовим хронологічно 

охоплює період приблизно із середини 1923 р. до початку квітня 1926 р. 

Відомо на сьогодні 22 листи М. Хвильового до М. Зерова. Щодо листів-
відповідей останнього, В. Брюховецький зауважив: ,,…М. Зеров свій архів 
передав директорові бібліотеки О. Пастернаку в 1929 р. Схоже на те, що 

листування припинилося. Чому? На це питання відповісти нині навряд чи 

вдасться. Можливо, подальше листування приховане в якихось ще не 
відомих архівах? А чи збереглися листи М. Зерова? Хто зна…” [9, 29]. 

Перша зустріч Миколи Зерова з Миколою Хвильовим відбулася в 
грудні 1923 року, коли той ,,у складі харківської гартованської групи 

письменників приїхав до Києва” [2, 98]. Приватні кореспонденції цього 

поборника ,,азіатського ренесансу”, що збереглися, засвідчують, яким 

плідним було їхнє епістолярне спілкування [13, 840–881]. 

Оскільки досі ще не знайдені листи М. Зерова до М. Хвильового, 

аналізувати обопільні епістолярні контакти цих письменників на рівні 
,,цілісного тексту” (Є. Наумов) неможливо. Разом з тим зміст кореспонденцій 

М. Хвильового, а також листи М. Зерова до інших адресатів, його статті та 
інші матеріали дозволяють простежити перипетії їхніх ,,діалогів на відстані”. 

За жанровими характеристиками – це переважно зразки епістолярної 
літературної критики. 

Науковці умовно поділяють критико-дослідницьку продукцію в 
літературному процесі певного історичного періоду на ,,фахову і 
письменницьку (два крила одного організму)… ” [3, 53]. Однак досі ще 
лишається дискусійним питання про термінологічне наповнення самого 

поняття ,,письменницька критика”. На наш погляд, цілком слушним є 
включення в нього не лише виступів, безпосередньо присвячених поточному 
літературному процесу, а й матеріалів мемуарного (найперше щоденників та 
листування митців), історико-літературного і навіть теоретичного плану, 
оскільки і в них письменники ставлять перед собою завдання актуально-

критичні, що стосуються сучасного літературного процесу, а не лише 
академічно-наукові цілі. 

О. Гончар підкреслював, що в критиці сила логіки, наукової думки, 

закладена у відповідній формі, стає ,,поезією думання”, ,,здатна впливати на 
читача не менш, ніж образ поеми, чи драми, чи роману” [4, 261]. 

Письменницька критика – це саме ота крилата ,,поезія думання”. Один із 
основних законів поетичної мови, до якої вона тяжіє, – максимальна 
актуалізація звучання слова, відкриття нових його граней, ефект 
несподіваності (науково-фахова ж критика прагне до автоматизації вживання 
слова на рівні терміна). Читач прилучається до своєрідної співтворчості, 
пізнаючи критичне слово в актуалізованому контексті поетичних, точніше, 
літературно-критичних асоціацій. Тому в письменницькій критиці навіть 
відомі факти нерідко набувають нових відтінків, нового трактування. 
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Стосовно епістолярної літературної критики, у вітчизняній науці про 

літературу усталилась думка, що це ,,аналіз і оцінка творів літератури з 
погляду сучасності, уміщені в листах” [8, 243]. Розглядаючи кореспонденції 
письменників крізь призму особливостей їхньої критичної діяльності, 
дослідники диференціюють листи як жанр літературної критики і приватні 
листи з уміщеною в них літературною критикою [8, 243]. До першої групи 

відносять, зокрема, ,,Писульку” П. Гулака-Артемовського до редактора 
,,Украинского вестника”, ,,Супліку до пана іздателя” та лист до редактора 
,,Русского вестника” Г. Квітки-Основ’яненка, відкриті листи М. 

Максимовича до Г. Квітки-Основ’яненка, ,,Відкритий лист до Вш. п. 

Блавацького” І. Багряного та ін. Другу групу репрезентують письменницькі 
листи, в котрих зафіксована творча історія відомих і малопомітних творів 
літератури; містяться оцінки творів художньої словесності; відбиті стосунки 

письменників між собою, з редакторами, видавцями та ін. 

У листовних діалогах М. Зерова з М. Хвильовим наявні зразки 

епістолярної літературної критики обох названих груп. Причому, приватних 

кореспонденцій з уміщеними в них критичними судженнями стосовно 

поточного літературного процесу значно більше, ніж літературно-критичних 

студій, написаних у формі листів. 
Зупинимось докладніше на висвітленні проблем літературної критики в 

епістолярних діалогах М. Зерова з М. Хвильовим. Зокрема, в газетах і 
часописах 1920-х років можна часто зустріти їхні імена – то під віршами, 

оповіданнями, статтями, нарисами, памфлетами, то в інформаціях про 

різноманітні засідання, вечори, дискусії за їхньою участю, то під їхніми 

частими критичними виступами, то в заувагах критиків про інших 

письменників і т. д. Щоденні клопоти літературної критики, різні форми її 
побутування, зафіксовані в приватних кореспонденціях М. Зерова і М. 

Хвильового, найрельєфніше виявляються в поцінуванні ними творчості 
попередників і сучасників. Об’єктами як більш-менш докладного, так і 
принагідного аналізу виступають найчастіше твори Г. Флобера, Т. Шевченка, 
М. Метерлінга, М. Коцюбинського, О. Олеся, В. Сосюри та ін. (у листах М. 

Хвильового); Катулла, Вергілія, Горація, Овідія та ін. (це видно, зокрема, з 
листів-відповідей М. Хвильового на порушені М. Зеровим питання). 

М. Хвильовий розпочав літературну діяльність після жовтневого 

перевороту 1917 р., якийсь час ще працював на харківських промислових 

підприємствах. Проте навколо цього факту утворилася мало не легенда. Так, 
М. Плевако в своїй хрестоматії, коли М. Хвильовий уже був автором кількох 

книжок, писав: ,,Праці робітника не кидав і тепер працює на одній з 
харківських фабрик” [14, 489]. Власне, проти цього перекручення і виступає 
М. Хвильовий у першому листі до М. Зерова 1923 р. Тепер же достеменно 

відомо, що батьки його були вчителями, що з малих років він ріс в атмосфері 
певних літературних зацікавлень.  

Отже, Микола Хвильовий листується з Миколою Зеровим із середини 

1923 року. Листується з ідейним натхненником київської групи 

,,неокласиків”, які в радянському літературознавстві вважалися ворогами і 
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чужаками. Перший прозаїк епохи, один з чільних літературно-громадських 

діячів, фанатичний, як стверджувли, комуніст Хвильовий, в літературній 

боротьбі двадцятих років демонстративно й безоглядно підтримав завішаного 

всілякими ярликами М. Зерова, що стало однією з найбільших сенсацій того 

часу. ,,Цей високий ідейний союз робить честь їм обом, бо обом – таким 

неподібним, але таким щирим і принциповим – лицарям культури йшлося 
про святе” [1, 23]. Як писав М. Зеров про свого абсолютно несподіваного 

бойового побратима й поплічника, ,,одно за тими його статтями мусять 
признати всі, хто тільки мислить і почуває: це їх турботу й тривогу за 
майбутнє нашого письменства” [1, 23]. 

Хвильовий аж ніяк не був зомбованим фанатиком, що стояв на сторожі 
більшовицького режиму, він був митцем, який прагнув духовно розвиватися. 
Письменник цікавився теоріями Ніцше, Шпенглерівськими поглядами на 
світобудову, недарма його вабила ,,психологічна Європа”, він бачив 
видатних особистостей там: Гете, Байрона, Гофмана, Маркса і Дарвіна, і 
зовсім не бачив когось хоча б дотичного до їхнього рівня тут. Українство в 
своїй масі сіре, просякнуте вузькою хохлівщиною і недолугим народництвом, 

Недаремно неокласики, а за ними і Хвильовий, який згодом став рупором 

літературної еліти, відштовхувався не від трьох легендарних українців: Т. 

Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, а від П. Куліша – єдиного з них 

європейця за всю історію літературної України. Була тільки одна можливість 
зреалізуватись як митцю в умовах несформованої, фрагментарної 
літературної традиції – рівнятися не на українських просвітян, а на велич 

європейських постатей. 

М. Зеров же у свою чергу ще задовго до особистого знайомства 
згадував М. Хвильового в оглядових статтях, а після публікації у журналі 
,,Червоний шлях” (1923. – № 2), звернувся до нього з листом, в якому 
докладно висловився про оповідання ,,Пудель” та запропонував 
надрукуватися в одній з антологій, що саме укладав, а також просив 
докладно розповісти М. Хвильового про себе. 

Докладний лист-відповідь М. Хвильового засвідчив не лише теплоту й 

дружність взаємин (,,Мене цікавить Ваш погляд на сучасну українську 

літературу. Також на Винниченка, Коцюбинського…” [13, 842]). Тут М. 

Хвильовий дає надто характерний штрих до свого творчого стану. На 
зауваження М. Зерова, що в ,,Пуделі” відчувається вплив оповідання М. 

Коцюбинського ,,В дорозі”, письменник з цим погоджується, як і з тим, що 

він уже активно відходить від впливів Пільняка (російської орнаментальної 
прози). Експериментальна проза Б. Пільняка була дуже популярною в 20-х 

роках. Певного впливу цього письменника зазнав у своїй ранній творчості і 
Микола Хвильовий. Але згодом, переосмисливши власну манеру письма, 
автор ,,Синіх етюдів” критично оцінює художній здобуток російського 

прозаїка: ,,Він (Б. Пільняк. – В. К.) незадоволений мною, що у мене багато 

чужих слів”, – зауважує М. Хвильовий у листі, надісланому 1924 р. – До 

вашого відому: хоч Пільняка я і люблю, але я теж незадоволений ним: його 

зоологічний націоналізм – його смерть. Чужі слова я вживаю тому, що я в ”в 
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противовес” йому люблю город і живу мову. Так вживати, як він раніш 

вживав, – вживати, щоб вжити, – не той прийом, я пишу так, як говорять і 
думають мої герої” [13, 844].  

Як бачимо, ні перша, ні друга манера писання Хвильового вже не 
влаштовують. Він хоче знайти таку глибину пізнання душі, щоб форма була 
адекватна тим явищам, які автор прагне відобразити. У ,,Пуделі” цього не 
вийшло, він ще відчував ,,жах перед психологізмом, до якого я повертаюсь… 

Повертаюсь не тому, що хочу, а тому, що є відповідні предпосилки в 
суспільстві, які так чи інакше впливають на творчий інтелект” [13, 842]. 

Усе постане ще чіткішим, коли з’ясується, що саме тоді М. Хвильовий 

писав знамениту новелу ,,Я (Романтика) ”, в якій багато хто з дослідників [1; 

2; 7; 10], і не безпідставно, вбачали і особисту драму письменника. Бо ж і сам 

він, як і центральний персонаж, цей ,,главковерх чорного трибуналу комуни”, 

зіткнувся з жахливою моральною дилемою: ,,Я – чекіст, але і людина”. 

,,Тільки в персонажа перемогло перше і він, по-звірячому жорстоко 

розправляючися з іншими, мусив це зробити власноруч і з рідною матір’ю, 

бо фанатично вірив, що ”це була єдина дорога до загірних озер невідомої 
прекрасної комуни”, – зауважує з цього приводу В. Мельник. – А М. 

Хвильовий все більше усвідомлював недосяжну вищість слова ”Людина” [10, 

133]. 

Зазначимо однак, що епістолярні оцінки співрозмовників не завжди 

передують їхнім докладнішим критичним студіям, оприлюдненим у 
часописах. Іноді буває й навпаки. Спочатку з’являлися статті, а дещо пізніше 
ті чи інші положення, ремінісценції зустрічаються, пропагуються або 

роз’яснюються в листах. Так, скажімо, стаття М. Хвильового ,,Про 

демагогічну водичку, або справжня адреса української воронщини” (так у 
1920-х рр. називали літературну теорію О. К. Воронського, яку підтримували 

члени групи ,,Перевал”. – В. К.), вільна конкуренція, ВУАН і т. д. (Третій 

лист до літературної молоді”), написана автором у середині червня 1925 р. і 
надрукована в ,,Культурі і побуті,, 21 червня 1925 р. У листі ж, написаному з 
Харкова М. Зерову до Києва (одержаний адресатом 24 червня 1925 р.), М. 

Хвильовий докладно аргументує свою позицію: ,,Я дуже боюся, дорогий 

товаришу Миколо, що моя характеристика ,,Зерових”* трохи різкувата. Я 

прекрасно розумію, – Ваша ідеологія по суті зовсім не така далека, як мені 
прийшлось написати […]. Але що ж зробиш: живучи в умовах безпардонної 
просвітянщини серед напівдиких людей, – інакше не можна говорити. Я 

певний був, що роблю це в інтересах молодого пролетарського мистецтва. 
Тим паче: говорючи про ,,Зерових”, я мав на увазі не Вас, а ту групу, 

провідником якої Ви являєтесь. Про Вас я окремо сказав, порівнявши Вас з 
Мартовим. Коли мені прийдеться ще раз виступати, то я примушений буду 

доповнити свою думку (наспіх все це робилося)…,, [13, 855]. (* У статті 
,,Про демагогічну водичку…,, М. Хвильовий писав про М. Зерова: ,,Це, коли 

хочете, Мартов у мистецтві, який свідомо і щиро працює в умовах радянської 
державності. Треба ж уміти остаточно заволодіти ним і ними – Зеровими”. – 

В. К.). 
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Показовим є те, що ряд літературно-критичних оцінок, спочатку 
висловлених у листах, знайшли логічне продовження й остаточну 
кристалізацію у журнальних публікаціях. Так, підготовка до написання М. 

Хвильовим критичної статті про специфіку прози Б. Пільняка почалась, 
очевидно, з листів до М. Зерова, в яких міститься ряд цікавих гіпотетичних 

думок. Скажімо, в уже згадуваному листі від середини 1923 р., зосібна, 
йдеться: ,,Погоджуюсь, що в ”Пуделі” я порвав з Пільняком, але все-таки і ця 
стара манера писання мені не подобається” [13, 841]. 

І, зрештою, як підсумок роздумів над екстравагантною стилістикою 

Пільняка – стаття М. Хвильового з красномовною назвою ,,Пільняк, 
”словоблудіє” і ”нєкій” рецензент” (,,Література. Наука. Мистецтво”. – 1924. 

– 16 берез.). 
Обмінюються думками адресати і стосовно творчості Павла Тичини 

(,,Не погоджуюся з Вами і з тим, що Тичина ”перевівся”. Тичина переживає 
зараз перелом – це так, але сказати, що він перевівся, не можна. Дещо і мені 
не подобається з його останніх поезій, особливо не подобаються ті місця, де 
пахне агіткою, але – я гадаю – це тимчасове явище в його творчості”, [13, 

843]), Д. Загула (,,”Чорнозем” прочитав – халтура ”червона”. Але авторові 
можна позаздрити: рядків багато” [13, 855], В. Підмогильного (,,Хлопчик 
Підмогильний щось дуже нервується…” [13, 873]) та інших письменників. 

З листування видно, як Микола Хвильовий консультується з адресатом 

з приводу своїх памфлетів, своєї творчості, надсилає навіть частини роману 

,,Іраїда” для ,,дегустації” поважному неокласикові. Власне, листування з 
такою розумною і всебічно освіченою в найкращих традиціях європейського 

академізму людиною сприяло й розвитку інтелекту Хвильового. Через нього 

фактично озвучувалися і позиції неокласиків, що поступово і органічно 

вписалися в комуністичну теорію ,,азіатського ренесансу” Хвильового. 

Свій стиль, і чомусь разом і стиль товаришів Хвильовий визначив як 
,,романтику вітаїзму”. Хоча романтизм Хвильового був не стільки 

літературним напрямком і сутністю творчості, скільки суттю особистості і 
способом бачення. Його нонконформізм, позиція в суспільстві, боротьба з 
усім непотрібним і шкідливим, його поведінка художника, ідеалістичний 

пафос – все це й складало разом з його ,,розхристаною,, творчістю 

,,романтику вітаїзму”,. Він любив життя, любив таким, яким воно йому 
ввижалося, і навряд чи любив те, що почало відбуватися в країні і на що вже 
не можна було заплющувати очі. 

У більшовицькій періодиці різні партійні критики почали цькувати 

Зерова, чіпляли образливі ярлики як на неокласиків, так і на Миколу 
Хвильового. Оповідання ,,Я (Романтика)” образило почуття запеклих 

революціонерів і почалася велика літературна дискусія 1925–28 рр. Вона, з 
одного боку, відкрила Хвильового як публіциста – він видав три книжки 

памфлетів за результатами цієї журнальної метушні: ,,Камо грядеші”, 

,,Думки проти течії”, ,,Апологети писаризму”. Але, з другого боку, 
Хвильовий перетворився на опального автора, продовження його першого 

роману ,,Вальдшнепи” було конфісковано і не знайдено досі, четверта книга 
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памфлетів ,,Україна чи Малоросія” конфісковано і побачило світ лише 1990 

року. Ідеї, що їх висував Хвильовий, не сприймалися офіційною владою, бо, 

ламаючи сам тип руху українства, заперечуючи модель розвитку української 
культури, вони були більш революційними, ніж формальні революційні 
ідеологеми. Вихід для вузько народницької і, отже, невисокої, 
звульгаризованої літератури він вбачав у європейській орієнтації. Він 

роз’яснював, чому слід припинити творити літературу села; чому справжній 

письменник не може писати на замовлення партії, під її ,,диктовку”. Він 

зрозумів і сказав іншим, чому в радянській літературі не заохочується 
,,споглядання”, бо можна побачити такі непоказні речі, які справжній митець 
не зможе замовчувати, а влада рад – не зможе вибачити. 

Важливу справу формування повноцінної української культури могли 

реалізувати тільки компетентні й високоталановиті люди. Такою постаттю, 

що вільно орієнтувалася в надбаннях античної європейської класики, на 
думку М. Хвильового, був М. Зеров – відомий поет, літературознавець і 
критик, озброєний вищою математикою мистецтва. Цей вибір видався 
багатьом сучасникам парадоксальним, шокував їх, оскільки за зразок творчих 

пошуків проголошувався не пролетарський письменник, а ,,попутник”, 

(типовий термін 1920-х років), та ще й із кола ,,елітарних”, ,,буржуазних”, на 
думку пролетарської критики, неокласиків. 

Проведений аналіз епістолярних діалогів М. Зерова з М. Хвильовим 

дозволяє зробити висновок про те, що окремо взяті кореспонденції 
письменника необхідно розглядати виключно як складову частину цілісного 

комплексу листування. Оскільки зміст і форма листів визначаються колом 

інтересів і манерою адресата, різні грані особливості автора вимальовуються 
найповніше в його епістолярних діалогах з різними адресатами. Таким 

чином, пошук нових архівних джерел та публікація нових ,,стереофонічних” 

епістолярних видань М. Зерова та М. Хвильового, як і інших митців доби 

,,розстріляного відродження”, давно на часі. 
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ИЗОМОРФЫ МИРОВОГО ДРЕВА 

В ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА БОРИСА ПАСТЕРНАКА) 
 
Статтю присвячено дослідженню образів ,,змій” і ,,єдиноріг” як складових 

індивідуально-авторської міфопоетичної системи Бориса Пастернака. Названі образи 
розглядаються як ізоморфні універсальному символу ,,світове дерево”. Аналіз полягає у 
розгляді згаданих образів у позиціях суб’єкту осимслення, суб’єкту порівняння і об’єкту 
порівняння з виділенням відповідно значень, мотивів і кодів переосмислення. Результати 
дослідження доводять, що блок міфопоетичних значень набагато переважає блок 
енциклопедичних. 

Ключові слова: універсальний символ, міфологема, ізоморфний образ, 
інтенсіональне поле образу, дескриптор. 

 

The article focuses on analyzing intensional meanings of the images of ,,snake” and 

,,unicorn” as components of the individual mythopoetical system of Boris Pasternak. The images 

are regarded as isomorphic to the universal symbol ,,world tree”. The analysis is based on 

examination of the said images in the positions of comprehension’s subject, comparison’s 

subject and comparison’s object with distinguishing correspondently meanings, motives and 

codes of semantis transformation. The results of study prove that the block of mythopoetical 

meanings considerably prevails upon the encyclopedic ones. 

Keywords: universal symbol, mythologemum, isomorphic image, intensional meanings, 

descriptor.  

 

 

Актуальность исследования. Роль животных, как и вообще 
анимального (зооморфного или териоморфного) элемента, в мифологии 

исключительно велика. Она определяется значением, которое имели 
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животные на ранней стадии развития человечества, когда они ещё не 
отделялись со всей резкостью от человеческого коллектива — ни в его 

синхроническом состоянии (помещение священных животных на вершине 
иерархической лестницы), ни в диахроническом аспекте (идея 
происхождения данного коллектива от животного или от животного предка), 
ни, наконец, онтологически (представление о животных как об особой 

ипостаси человека).  
В силу этих особенностей животные в течение длительного времени 

служили некоей наглядной парадигмой, отношения между элементами 

которой могли использоваться как определенная модель жизни 

человеческого общества и природы в целом (прежде всего в аспекте 
плодородия и цикличности).  

В мифопоэтическом сознании животные выступают как один из 
вариантов мифологического кода (наряду с растительным, пищевым, 

химическим, цветовым и т. п.), на основе которого могут составляться целые 
сообщения, в частности мифы или мифологизированные животные сказки 

[5]. Поскольку отдельные элементы зооморфного кода имеют постоянно 

закреплённые за ними значения, которые, однако, могут передаваться и 

другими кодовыми системами, устанавливается системами соответствий 

между изофункциональными элементами разных видов. При этом 

конкретные элементы зооморфного кода получают способность выступать 
как классификаторы, которые условно-символически описывают данную 

ситуацию и, кроме того могут объединяться в целые комплексы, 

обнимающие разные сферы бытия (ср. цепи соответствий типа: данное 
животное — растение — страна света — цвет — небесное светило — 

элемент/стихия — металл — вкус — время года — божество).  

В соответствии с трёхчленным делением мирового дерева по вертикали 

распределяются животные. С верхом соотносятся птицы, особенно часто 

орёл, нередко какая-нибудь фантастическая птица (иногда на вершине дерева 
симметрично находятся две птицы, как бы дублирующие солнце и месяц). С 

серединой соотносятся копытные (лошади, быки, коровы, олени, лоси, 

антилопы, овцы, козы и т. д.), иногда пчёлы; копытные располагаются 
симметрично по сторонам дерева, нередко образуя при этом 

последовательность животных, иерархически организованных и по 

горизонтали (напр., лошади, коровы, овцы и т. д.). С низом дерева (его 

корнями) соотносятся змеи, лягушки, мыши, рыбы, бобры, выдры, иногда 
медведи или чудовища хтонического типа. Подобные описания (как 
словесные, так и в изобразительном искусстве) мирового дерева с 
распределением животных в изобилии известны в древних ближне-
восточных традициях, в Индии, Иране и Китае, в сибирских шаманских 

традициях (отчасти у американских индейцев), в старых индоевропейских 

культурах, включая славянскую. Эти описания, как и соответствующие 
ритуалы, существующие в ряде традиций, дают основания для 
реконструкции мифа, подтверждаемого и другими источниками, прежде 
всего т. н. ,,основного”, мифа. Громовержец на небе (его атрибут часто орёл, 
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ср. роль этой птицы в царской геральдике и символике; в конкретных 

исторических вариантах мифа у громовержца есть и ездовое животное — 

лошадь, козёл и т.п) поражает своего противника чаще всего змея, 
фантастическое чудовище) в нижнем мире и освобождает, возвращая на 
землю (средний мир), копытных животных, иногда четыре стада их, 

похищенных змеем и томившихся взаперти. В ритуале, соответствующем 

этой части мифа, животные приносятся в жертву у дерева.  
Образы животных могут являться изоморфами самого мирового древа. 

Рассмотрим, как это воплотилось в творчестве Б. Пастернака. 
Зоологическая парадигма образов в мифопоэтике потенциально может 

быть осмыслена посредством нескольких субмоделей: анимальная, 
орнитальная, ихтиомодель и подобные. Каждая из моделей может включать 
аналоги образов профанного мира (волк, медведь, орел, ворон) и так 
называемые ,,безденотатные”, образы (волкулак, дракон, единорог). Все эти 

особенности зоологической модели будут оставлены за рамками 

исследования, поскольку из числа образов зоологической модели в 
художественной речи Б. Пастернака ярко выраженную способность замещать 
Мировое древо проявляют два образа — змеи (дракона) и единорога. 

Как отмечает Х. Э. Керлот, ,,змея и дерево соотносятся по аналогии в 
своих очертаниях, в том сходстве, что имеется между пресмыкающимися и 

корнями дерева… здесь мы видим бинарный образ сущностного парадокса 
жизни – парадокса Добра и Зла. В то время как дерево вздымает свои ветви к 
дереву, как бы в молитвенном экстазе, змея вздымает голову, изготавливаясь 
нанести удар” [2б 210]. О связи образов ,,мировое древо” и ,,змея” писали 

М. М. Маковский, Т. В. Цивьян [3б 47; 12б 53]. Большинство знаменитых 

гео-мифологических пунктов, рассматриваемых в качестве центра Мира или 

выражающих понятие космической оси, были связаны с мифами о 

драконоборцах. Дракон или змей символизируют энергии Земли, 

грохочущие, необузданно дикие и опасно свободные. Посвященные 
минувших времен безошибочно отыскивали места, где можно было бы 

символически или физически (с помощью камня, дерева) зафиксировать эти 

дикие силы, чтобы подчинить их себе.  
Поэтому целесообразно начать рассмотрение зоологической модели с 

образа змеи. 

Рассматривая значение образа змеи в различных мифологиях мира, 
следует в первую очередь отметить символизм энергии как таковой – силы в 
чистом виде; отсюда вытекает ее амбивалентность и многозначность [2, 210; 

9, 29]. Змеи являются стражами источников жизни и бессмертия, а также 
недосягаемого богатства духа; они могут быть символом самой сокровенной 

мудрости и великих тайн. В то же время, змея может являться и символом 

разрушения. В целом, змея – символ и атрибут активных сил (позитивных и 

негативных), которые управляют миром (Эта идея персидского 

происхождения принадлежит гностикам и манихеям) [2, 210]. В Библии змей 

– эмблема злобы, коварства. В восточнославянском фольклоре образ змеи 

имеет преимущественно негативную окраску, хотя в сказках встречаются 
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мотивы сотрудничества человека и змеи, благодарности змеи человеку за 
добро [9, 29]. Дракон представляет собой дальнейшее развитие образа змеи. 

Змея или дракон Уроборос олицетворял первобытный анархический 

динамизм, который предшествует созданию космоса и возникновению 

порядка [2, 271—272]. У австралийских племен зооморфным патроном 

инициаций является Юлунггул, радуга-змей [7]. Отметим также, что 

упоминания о том, что именно Змей удерживает Мироздание в состоянии 

целости, сохранились и в славянской традиции [8].  

Рассмотрим, какое воплощение получил этот образ в творчестве 
Б.Пастернака. 

Образ ,,змеи”, в художественной речи Пастернака объективирован в 
формах: змей, зловещий змей, змеи, сказочный дракон, змей-полоз, змеи на 
яйцах (комплексный образ), бурая медянка, Горыныч, грозная чешуя 
драконья, живое струящееся тельце, жгучая жилка, гнезда гадючьи, кто-то 

иной, Кто-то как сила, и жажда, и мука, Кто-то как хохот и холод сквозной, 

утюгом по лужайке – гадюка. 
В качестве субъекта осмысления (далее — СО) образ ,,змеи” реализует 

значения:  
1.,,Составная опоэтизированного пейзажа” + “компонент живой 

целостной природы” + ,,томящая сила” (синкретичное значение): ,,Из сада 
шел томящий дух Озона, змей и Розмарина И олеандры разморило”, (сейчас 
и в дальнейшем цитаты приводятся по изданию [6] с указанием тома и 

страницы - I, 217).  

Здесь речь идет о некоем хтоническом варианте мирового сада. 
Заметим, что аллитерация зн-зм-зм усиливает смысловое сближение слов 
озон, змеи и розмарин и, соответственно, подкрепляет второй из названных 

нами дескрипторов.  
2.,,Хтоническая сила, воплощение мирового зла”: ,,Трещит зловещий 

змей. Оглохший полигон Оседланных небес не кажется оседлей, Плывет и 

он, плывет, торопит небосклон, и дали с фонарем являются немедля,,; 
,,Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был подсыпан – 

заводам и горам – Лесным печником, злоязычным Горынычем…” (I, 78); ,,А 

дальше в конном поединке сиял над змеем лик Георгия” (ІI, 69). Как видно, 

данное значение проявляется в различных контекстах с разной степенью 

интенсивности. Так, в последенем примере демонический оттенок является 
холистичным. Змей здесь — это не просто парафраз фашистских захватчиков 
(,,вражеская сила”), это черная сила, Люцифер, сатана. См. также: ,,Дерево 

девы и древо запрета. <…> и кто-то иной, Кто-то как сила, и жажда, и 

мука, Кто-то как хохот и холод сквозной – По лбу и в волосы всей 

пятерней, — И утюгом по лужайке — гадюка” (ІІ, 140). 

3.,,Медиатор между субстанциями (огонь – вода)” + ,,компонент живой 

целостной природы”: ,,свеча …изогнулась живым струящимся тельцем <...> 

Ему передавали впоследствии, как кем-то вспугнутая бурая медянка втянута 
была и бесследно засосана трясиной бурого известняку. Это случилось как 
раз на том месте, где теперь жгучею жилкой трепетал ключ” (IV, 768).  
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В позиции СС данный образ отмечен лишь дважды и переосмыслен 

согласно атрибутивному (1) и антропоморфному (2) коду: 1) ,,утюгом по 

лужайке – гадюка” (ІІ, 140); 2) ,,Коптивший рассвет был снотворным. Не 
иначе: Он им был подсыпан – заводам и горам – Лесным печником, 

злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором” (I, 78). 

Наличие антропоморфного кода переосмысления подкрепляет дескриптор 

,,существо-артефакт с чертами анимитизма” и свидетельствует об 

одухотворении Пастернаком рассматриваемого образа. 
В позиции ОС образ ,,змеи,, реализует изоморфные мотивы: 

1. ,,Хтоническая сила, воплощение мирового зла”: ,,…как змеи на 
яйцах, Тучи в кольца свивались, — грозней, Чем былые набеги ногайцев, 
Стлались цепи китайских теней” (I, 408); ,,Водопаду не было кругом ничего 

равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, 

превращавшей его в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного 

дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и 

опустошавшего окрестность,, (III, 237—238); ,,гнезда их гадючьи” (ІI, 61); 

,,Он топчет вражеские танки с их грозной чешуей драконьею! ” (ІI, 69) — 

это ассоциация на логико-лингвистической оси подобия;  
2.“Комплекс фоново-энциклопедических признаков (ФЭП)” + 

“компонент живой целостной природы”: ,,свеча …изогнулась живым 

струящимся тельцем <...> Это случилось как раз на том месте, где теперь 
жгучею жилкой трепетал ключ” (ІV, 768). 

В целом, образ ,,змеи” в качестве объекта сопоставления в поэтической 

речи Пастернака представлен достаточно широко. 

Таким образом, ,,змея” Б. Пастернака — это наиболее важный из 
зооморфных аналогов мирового древа в его хтоническом варианте, т.к. 
данный образ находится на отрицательном полюсе аксиологической линейки 

в мифопоэтической картине мира писателя. Вместе с тем змея — компонент 
живой целостной природы, существо с ярко выраженными чертами 

анимитизма, которое может выступать как срединное звено при 

метаморфозе, наделяться медиативной функцией. Изоморфные мотивы и 

антропоморфный код переосмысления подкрепляют данные значения образа. 
Все вышесказанное свидетельствует о контаминации христианских и 

языческих представлений в структуре образа. 
Иное место в зоологической парадигме занимает образ единорога. 
Как утверждает Х. Э. Керлот, единорог символизирует целомудрие, а 

также служит эмблемой меча или слова Божия. Традиция обычно 

представляет его в виде белого коня с одним рогом, выходящим изо лба; 
однако, согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, 
красную голову и синие глаза. Юнг проводит аналогию между единорогом и 

такими животными, как рыба-меч или некоторые виды драконов [2, 191]. 

Таким образом, здесь содержится авторитетное подтверждение аналогии 

змеи и единорога. М. М. Маковский установил связь слова ,,рог” со 

значением ,,огонь”, что свидетельствует о культовом значении слова. Рог 
считался, с одной стороны, символом божественной силы, защиты от 
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враждебных духов, с другой — предметом определенных 

сверхъестественных действий, колдовства [3, 278]. Образ единорога, 
соответственно, предстает амбивалентным в разных традициях: в 
христианской он символизирует Христа, в греческой же считалось, что он 

,,питает злую волю в отношении людей”. В свою очередь, алхимики 

воспользовались его амбивалентными импликациями для символизации 

,,Двуполого Чудовища” [2, 192]. Керлот подчеркивает удивительную 

универсальность этого “символического существа, не встречающегося в 
природе”: оно присутствует даже в Ведах [Там же]. В. Н. Топоров, Г. Г. 

Шаповалова и В. С. Баевский пишут о связи оленя (лося, лани) в мифе с 
,,мировым древом” через уподобление рогов ветвям, уходящим в небо [2]. 

Исследователи подчеркивают иконическую ассоциацию рогов оленя с 
деревом. ,,Возможно, в сказке золотые рога оленя, на которых бывают и 

свечи и терема (= солнце, звезды), его особая (белая) шерсть, серебряные 
копыта суть свидетельства функции оленя соединять небо, землю и 

подземное царство”, — предполагает В. С. Баевский [2, 125]. Образ оленя 
Эйктюрнира свидетельствует о постоянном круговороте, о непрестанном его 

разрушении и возрождении. Листва Иггдрасиля служит пищей для оленя, с 
чьих рогов стекают все воды сущие, питая источник Хвергельмир, который, в 
свою очередь, поит древо [5]. 

На то, что парнокопытные в древности считались священными 

животными и олицетворением божества, нередко приравнивались к понятию 

,,небо”, а также на этимологическую связь ,,рогатый скот”, – ,,дерево” 

указывает и М. М. Маковский [3, 295 – 297]. 

Образ ,,единорога,, в художественной речи Пастернака объективирован 

в формах: белый единорог, рог, лось, лосиха, взор олений, Хаос веков 
сохатого, сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем [вековые 
дерева]. 

Интенсионал образа в позиции СО измерим несколькими 

дескрипторами: 1) ,,Символ древности, связи между прошлым и будущим”: 

,,У сохатого веков был не спилен” (I, 190); 2) “Символ разрушения 
временных рамок”: ,,Но рог крушит сырую красоту Естественных, как листья 
леса, лет” (I, 564); 3) ,,Показатель временнoй границы”: ,,Не скоро отошел от 
утра стынущий белый единорог, нашитый на груди конюшего” (IV, 769). 

Этот же контекст обращен к еще одному дескриптору: 4) ,,Эмблема 
королевской власти”.  

В стихотворении ,,Тишина” значение данного образа-мифологемы 

можно описать с помощью дескриптора (5) ,,Зооморфный хранитель мира в 
его центре”: ,,Отсюда, уверяют, лось выходит на дорог развилье”, ,,…жизнь 
в глухой лощине Не солнцем заворожена, А по совсем другой причине. 
Действительно, невдалеке Средь заросли стоит лосиха. Пред ней деревья в 
столбняке…” (II, 82). В. С. Баевский, давший глубокий анализ этого 

стихотворения в статье ,,Миф в поэтическом сознании и лирике Пастернака,,, 
отметил отождествление лосихи с солнцем, а тем самым – с богом, что было 

характерно для ряда древних культур, в том числе у славян” [387, 125]. 
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Таким образом, здесь мы имеем дело с “отрицательным сравнением”, т.е. с 
образом единорога в позиции СС, переосмысленным согласно солярному 
коду. Следует отметить, что дескрипторы 1, 2, 3 и 5 можно объединить в 
один общий дескриптор “Воплощение хронотопического континуума-
дисконтинуума”. 

К числу мотивов образа ,,единорога” — ОС относятся следующие: 
,,Символ древности, связи между прошлым и будущим” (изоморфный 

мотив): ,,Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем [вековые 
дерева]”; 

,,Средство связи верха и низа” (в ,,перевернутом” мире-космосе, где 
звезды занимают пространственное положение внизу): ,,Был он [сад] как 
лось. До колен ему Снег доходил, и сквозь ветви Виделась взору оленьему 
На полночь легшая четверть. <…> До снегу гнулся. Подхватывал С полу, 
всей мукой извилин Звезды и ночь. У сохатого Хаос веков был не спилен,, (I, 

189—190). В этом контексте речь идет о саде и о лосе одновременно. Они 

здесь предстают как двойники. Следовательно, образ ,,единорога” здесь 
выступает как в позиции ОС, так и в позиции СО (дубль-позиция), а 
названный дескриптор является прямым и реверсивным одновременно. 

Итак, ,,единорог” в художественной речи Б. Пастернака предстает как 
зооморфный хранитель мира в его центре, средство связи земли и космоса, а 
также прошлого и будущего. Образ в основном осмыслен, а не 
переосмыслен. В то же время он часто используется Пастернаком как объект 
переосмысления, что может указывать на принадлежность данного образа к 
универсальным сущностям, всплывающим в сознании поэта, даже когда 
осмыслению подвергаются другие сущности и реалии. Особо следует 
отметить повторяющуюся связь образов дерева (сада) и лося (оленя) → 

единорога. Это позволяет говорить о двойничестве названных образов в 
авторской мифопоэтической картине мира. 

Выводы. Итак, анализ зоологической модели позволяет увидеть два 
аксиологических полюса мирового древа: с одной стороны, — змей-

Люцифер, с другой — зооморфный хранитель мира в его центре. Вместе с 
тем, оба образа амбивалентны, что характерно для мифологем. 

Повторяющаяся связь образов дерева (сада) и лося (оленя) → единорога 
позволяет говорить о двойничестве названных образов в авторской 

мифопоэтической картине мира. Пастернаковская змея — хтонический 

вариант мирового древа — часто выступает как срединное звено при 

метаморфозе. В структуре образов происходит контаминации христианских и 

языческих представлений, блок мифопоэтических значений значительно 

превышает блок фоново-энциклопедических.  
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УРБАНІСТИЧНА ПОЕЗІЯ  

МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА ТА ДАВИДА БУРЛЮКА:  

КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ СЛОВОТВІРНОЇ СЕМАНТИКИ 

 

 
 У статті запропоновано дослідження семантики словотвірних елементів в поезії 

українського та російського поетів-футуристів із визначенням констант їхнього 
індивідуально-авторського світосприйняття. Об’єктом дослідження є лексеми-
неологізми у віршах Михайля Семенка та Давида Бурлюка, через які й 
,,викристалізовуються” індивідуально-авторські та суспільно-політичні риси. 
Відтворення живого образу митця проектує реконструкцію культурного, літературного 
та – ширше – епохального контексту, а не звужується до суто ,,текстуального” (або ж 

навіть ,,біографічного”) аспекту. ,,Прочитано” семантику словотвірних елементів, які є 
смисловими ,,цеглинами”  текстів. 

Ключові слова: словотвірна семантика; стиль; Михайль Семенко; Давид Бурлюк; 
футуризм 

 

В статье исследована семантика словообразовательных элементов в поэзии 
украинского и русского поэтов-футуристов с определением констант их индивидуально-
авторского мировосприятия. Объектом исследования являються  лексемы-неологизмы в 
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стихотворениях Михайля Семенко и Давида Бурлюка, через призму которых 
,,выкристаллизовываются”  индивидуально-авторские и общественно-политические 
черты. Воспроизведение живого образа писателя проектирует реконструкцию 

культурного, литературного и – шире – эпохального контекстов, а не сужается 
исключительно до текстуального”  (или даже ,,биографического”) аспекта. 
,,Прочитана” семантика словообразовательных элементов, которые являются 
смысловыми ,,кирпичиками”  текстов. 

Ключевые слова: словообразовательная семантика; стиль; Михайль Семенко; 
Давид Бурлюк; футуризм 

 

The article explores the semantics of the elements in structural word poetry of Ukrainian 

and Russian Futurist poets. Article determines their dominant individual worldview. Object is 

the token-neologisms in poetry of Mychajl Semenko and David Burliuk, through which were 

,,crystallized”  the  individual authors and socio-political features. Reproduction the  artists` 

image reconstructs the cultural, literary and - increasingly - epochal context, not narrowed to 

purely ,,textual,, (or even ,,biographical,,) aspect. The semantics structural word elements, which  

are ,,brick,, meaning of the texts, were ,,read,, that are ,,brick,, meaning of the texts. 

Key words: derivational semantics; style; Mychajl Semenko; David Burliuk; futurism 

 

 

Останнім часом відчувається зниження зацікавленості класичною 

літературою, що пов’язано з багатьма чинниками, один із яких – ,,мода на 
постмодернізм”.  Додати ,,своє”  в малодосліджену тему (сучасна література) 
– не дуже складно. Інша справа – аналіз класичних творів або творів, які 
певний час були закриті для дослідників. У першому випадку дослідник або 

змушений ,,мовчати”  (тому що вважає, що нічого нового в науці він уже не 
скаже), або не звертати уваги на заангажованість теми й прочитувати тексти 

по-своєму. У другому випадку дослідник повинен сказати ,,нове,, слово в 
науці, що також вимагає своєрідної сміливості. Саме в розрізі сучасних 

наукових розвідок, пов’язаних із творчістю ,,замовчуваних” та 
багато,,прочитуваних” письменників, і виконано дане дослідження. Окрім 

того, сьогоднішнє бачення літератури базується на розумінні її у світовому 
контексті. Тому можна говорити про неабияку зацікавленість 
компаративними зіставленнями творів різних національних літератур із 
застосуванням механізмів ,,тотожності” та ,,відмінності” ,,свого” і ,,чужого”, 

з’ясуванням міжлітературних взаємин: контактів, запозичень, впливів, що дає 
змогу усвідомити цілісність світового літературного процесу. Цим і 
пояснюється звернення до двох мовних парадигм: поетичної мови 

українського письменника Михайля Семенка та російського поета Давида 
Бурлюка, лексична система мови яких має велику кількість новоутворень, що 

відображає ідіостильові домінанти творчості цих митців. Тому актуальність 
проблематики визначається і входженням нашого дослідження в коло 

сучасних стилістичних праць, що з’являються сьогодні в мовознавстві та 
літературознавстві. Також актуальність теми обумовлена вітчизняним 

інтересом до українського та зарубіжного літературного авангардизму, його 

джерел та трансформації у творчості видатних поетів української та 
російської літератури. 
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 Одним із різновидів індивідуально-авторської словотворчості є так 
звана зарозуміла мова (російською – ,,заумь, заумный язик”). Це мова, яка  
,,характеризується ослабленістю або й повною відсутністю предметних 

значень,,  слів і лежить за межами раціонального розуміння” [1, 180]. Вперше 
поняття зарозумілої мови та її основні принципи були розроблені більше ста 
років тому в поетиці російських поетів та теоретиків футуризму Давида 
Бурлюка, Вєліміра Хлєбнікова, Олексія Кручених. У ,,Декларації слова як 
такого” вони писали, що ,,думка та мовлення не встигають за переживанням 

натхненного, тому митець може висловлюватися не лише загальною мовою 

(поняття), але й особистою (творець індивідуальний) і мовою, що не має 
чіткого окресленого значення (не застиглою), зарозумілою” [цит. за вид.: 6, 

264]. Цей процес зарозумілої мови Жан-Філіпп Жаккар описує так: ,,спочатку 
це «невідомі» слова, які стоять біля витоків зарозумілості, потім поява суміші 
звуків та букв, неможливих для фонетичної системи російської мови (щ + ы; 

ш + щ), а потім змінюється й значення слова в процесі поглибленої роботи 

над фонетикою” [6, 17]. Поети експериментують над словом, в основному з 
опорою на звуковий рівень мовлення, і надають звукам виняткових значень. 
Олексій Кручених з цього приводу зауважував, що поети-футуристи 

,,намітили «теорію відносності слова»: настанова на звук – приглушення 
значення, тиск на підсвідомість, – омолодіння  слова!” Інший теоретик 
зарозумілої мови Вєлімір Хлєбніков писав: ,,…слово – звукова лялька, 
словник – зібрання іграшок. Але мова природньо розвивалася з небагатьох 

одиниць абетки; приголосні та голосні звуки були струнами цієї гри у звукові 
ляльки… довільні сполучення (звуків), гра голосу поза словами отримало 

назву зарозумілої мови. Зарозуміла мова – означає те, що лежить за межами 

розуміння… Вона перетворюється на гру за усвідомленої нами абеткою – 

новим мистецтвом, на порозі якого ми стоїмо. Зарозуміла мова виходить з 
двох передумов: 1) Перша приголосна простого слова керує всім словом – 

наказує іншим. 2) Слова, що починаються на одну приголосну, об'єднуються 
одним і тим же поняттям і немовби летять з різних боків в одну і ту ж цятку 

свідомості” [11, 627 – 628].  

Творчість Михайля Семенка від початку його літературної діяльності 
була предметом уваги багатьох критиків і дослідників, серед яких 

Г.Чупринка, О.Грушевський, М.Вороний, В.Коряк, О.Кулик, 
М.Сріблянський, Б.Якубський тощо. Нова хвиля інтересу до постаті Михайля 
Семенка виникла у 60-ті роки ХХ століття, однак дослідження цього періоду 

були поодинокі: В. Корсунська, М. Неврлий, М. Радько та деякі інші. 
Опрацьований С. Жаданом великий науково-дослідницький матеріал дав 
підстави стверджувати, що, незважаючи на певний науковий підйом останніх 

років (роботи Є. Адельгейма,                   Ю. Коваліва, В. Горяїва, М. Сулими 

та інших), дослідження залишають лакуни, які можна й треба заповнювати. 

Так, С.Жадан у своїй дисертації аналізує естетико-філософські погляди 

Михайля Семенка в контексті розвитку українського футуризму, новаторські 
пошуки поета періоду ,,кверофутуризму” в контексті загальноєвропейського 

авангардного мистецтва, осмислює світоглядне підґрунтя ,,пан футуризму”, 
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визначає місце поета  в літературному процесі 1920-х років. На основі 
аналізу конкретних поетичних текстів Михайля Семенка та теоретичних 

розробок українських футуристів С. Жадан робить спробу прослідкувати 

світоглядні видозміни поетики вітчизняного футуризму на різних етапах його 

становлення [5]. Інший українських дослідник Р. Гончаров у своїй дисертації 
досліджує форми реалізації авторської свідомості Михайля Семенка в 
поетиці ліричних текстів, що ,,визначаються специфікою авторської 
свідомості як системи загальних творчих настанов, тематичних полів та 
образно-суб’єктивних рівнів художнього мислення поета. Автор будує 
систему моделей реалізації авторської свідомості поета в ліриці, що 

відображають основний принцип їхньої взаємодії-монтажу” [3]. 

Матеріал дослідження обмежено урбаністичною лірикою Михайля 
Семенка та Давида Бурлюка, об’єкт – лексемами-неологізмами поетів, що є 
віддзеркаленням ,,зарозумілої мови”. 

Метою роботи є компаративне дослідження семантики словотвірних 

елементів у поезії Михайля Семенка та Давида Бурлюка через призму їхнього 

індивідуально-авторського світосприйняття.  
Класичним зразком футуристичної поезії є вірш Михайля Семенка 

,,Місто (Осте сте…)”: 

Осте сте 
6і бо 
6у 
візники — люди 
трамваї — люди 
автомобілібілі 
бігорух рухобіги 
рухливобіги 
berceus1 кару 
селі 
елі 
лілі 
пути велетні 
диму сталь 
палять 
пах 
пахка 
пахітоска 
дим синій 
чорний ди 
м 

пускають 
бензин 
чаду жить 
чаду благать 
кохать кахикать 
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життєдать 
життєрух 
життєбе- 
нзин 
авто 
трам. 

1berceus – колискова (фр.) 
У вірші, на перший погляд, форма переважає над змістом. Але всі 

мовні рівні тексту (фонографічний, лексичний, словотвірний, 

морфологічний, синтаксичний) семантизуються. Чергування довгих і 
коротких рядків викликають візуальні образи зебри, пішохідного переходу, 
де біле (короткі рядки з пробілами) чергується з чорним (друковані чорним 

по білому слова). Другим асоціативним образом, який народжується з 
графічного малюнка тексту, є образ  диму: довгі рядки ,,чадять” ,,чорним 

димом. Візуально вірш ніби деформований: окремі рядки утворюють склади 

(,,бу”, ,,пах”, ,,трам”), а деякі − відірвані від слів літери (,,м,,). Така 
деформація натякає на ,,деформоване” життя в місті, на викривлені зв’язки 

між явищами та предметам, на гіпертрофовані стосунки між людьми.  

Алогічно пов’язаними в тексті є образи ,,візників-людей” та ,,трамваїв-
людей”, що зближують, зчіплюють й ототожнюють антропологічні та 
техногенні світи: люди ніби перетворюються на машини, а трамваї 
одухотворюються та персоніфікуються. Механізована картина 
урбаністичного світу моделюється за допомогою міфологізованого образу 
,,велетня-страховиська,,, кінцівки якого нагадують стальні ,,пути”, з яких 

ніхто не може виплутатися. Психологічні асоціативи ,,кайданів”, 

,,лабіринту”, ,,пастки” підтверджуються темними колоративами: ,,дим синій”, 

,,чорний дим,,, ,,чад,,, ,,палять,, тощо. Безвихідь із міста-лабіринта 
підтверджується семантикою колообігу, безперервності, безкінечності: 
,,бігорух”, ,,рухобіги”, ,,рухливо біги”. Взагалі, усі дієслова та віддієслівні 
іменники відтворюють семантику руху та життя: ,,пускають”, ,,жить”, 

,,благать”,кохать”, ,,кахикать”, ,,життєдать”, ,,життєрух”, 

,,життєбензин”. Звукосемантичний образ міста-коловерті вимальовується за 
допомогою звукового нанизування тотожних та уподібнених звуків, 
звукосполучень: ,,бі,,, ,,бо,,, ,,бу,, передають звуковий образ автомобільних 

сигналів; ,,осте,,, ,,сте,,, ,,сталь,, – образ залізного міста, зокрема 
трамвайних колій; ,,пах,,, ,,пахка,,, ,,пахітоска,, – звуковий та нюховий образ 
чадних вихлопних автомобільних газів, що підсилюється лексичним 

повтором об’ємного образу ,,чаду,,. Уся негативна семантика, пов’язана зі 
смертю (чад, сморід, гам, гул тощо), знімається введенням у текст 
триразового повтору слів із коренем ,,житт-м: ,,життєдать,,, ,,життєрух,,, 
,,жттєбензин,,. Місто, наповнене хаосом, усе ж гармонійне у своїй 

життєстверджувальній музиці: стальні звуки машин, трамваїв, чорний сморід 

диму – усе це балансується колисковою піснею: ,,кару/селі/елі/лілі,,. 
Звукосполучення ,,ніжних” е та і створюють лагідні мелодії справжнього 

родинного щастя. Дитинство, материнська любов, що імпліцитно малюють 
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картину родинного затишку, протиставленого міській суєті, якоюсь мірою 

поєднані автором в образ беззахисних ,,ліліпутів”, обплутаних ,,путами 
велетнів”. Увесь текст побудовано на поєднанні протиставлення малого й 

великого − ,,ліліпутів-велетнів”, персоніфікованих  в образах людей та 
машин, білого та чорного. Автомобілі, трамваї анімізуються, 
одухотворюються: ,,трамваї-люди” ,,живуть, благають, кохають, 
кахикають”  і навіть, як люди, палять ,,пахкі пахітоски”. Картина, де 
,,велетні” ,,палять пахкі пахітоски”, є дуже красномовною і вражаюче 
натуралістичною: вихлопні труби автомобілів уподібнюються дамським 

,,пахітоскам”, а це ще раз підкреслює тотожність людського та техногенного 

світів.  
На думку М.Семенка, вірші народжуються зі звуків і слів, а не з думок і 

почуттів. Поет вважав, що тропи існують самі по собі, а не пов’язані з цілим, 

з розкриттям ідеї. З цією метою футурист уживав алогізми, деформацію, 

вільні асоціації, зближення предметів і явищ, елементарний синтаксис (без 
пунктуації).  

Залізний образ міста у вірші Давида Бурлюка  ,,Градоженщина” 

Градоженщина 
Нет не извозчик не трамвай 
Авто рычащий диким вепрем 

Под зеленью бульварных вай 
Громополете улиц терпим 

 

СЕДАМА мчит окорока 
Заградноблестким ресторанам 

Вези не час вези века 
Царица трепетных дурманов 
 

Электрзеркалоресторан 
Продажночеляди улыбкожабы 

Бабукцион различных стран 
Ширафы бегемоты крабы 

 

И еженочь сюда столам 

Мы сливки общества упорно 
Стремятся толпы мужедам 

Под танец похоти валторны 

 

Вознесся столп официант 

Белафрикон своей манишки 
Утонченапетитатлант 

Тошноты мутной и отрыжки 
 

При входе взгляд и возглас липкий 
Не постетитель общезал 
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Корсетебутшампаноскрипки 
Я сердце музы заказал 
 

Нет мне не общий Тенибак 
И не селедку череп пуля 
О отрицательной сюжет 

Самоубийцохоля 
створюється образами ,,авто рычащих диким вепрем” та ,,бульварных 

вай”: звуковий образ поєднує в собі рик, виття та грім, що створює враження 
дикого галасу вулиць. Асоціативно цей образ співвідноситься з міфоістотою 

,,дракон”, що об'єктивується у словоформі ,,громополёт”, де зіштовхуються 
дикий звук грому і рух – політ. Такими ,,драконами,, у вірші Бурлюка є не 
візники, не трамваї, як у Семенка, а машини. Шалена швидкість 
підкреслюється дієсловами з лексико-семантичної групи руху: ,,мчит”, 

,,вези”, ,,стреляться”. Іншим красномовним образом міста у вірші Бурлюка є 
звукоколоративний образ ресторанів, який створюється за допомогою 

складних словоформ: ,,заградноблёсткий”, ,,электрзеркалоресторан”. 

Поєднанням усічених коренів іменників та прикметників створюється 
атрибутивний техногенний образ міста-,,граду”: електрика, дзеркала, сяйво, 

блиск. Невипадково ці атрибути-ознаки ресторану вимальовують мерехтіння 
,,трепетных дурманов”. Ресторани  збирають в собі ,,сливки общества”, які 
подаються у тексті також складними словоформами, що поєднують 
одночасно декілька рис-фукцій відвідувачів ресторану: ,,продажночеляди”, 

,,улыбкожабы”, ,,утонченапетитатлант”, що свідчить про їхню хтонічну 
профанну природу. ,,Постетители общезала” – це  ,,толпы мужедам”, 

,,бабукцион различных стран”, що є узагальненим образом ,,градоженщины” 

– ,,царицы трепетных дурманов”. Ресторани наповнені ,,липкими” 

поглядами та окриками, мають ,,Утонченапетитатлант Тошноты мутной и 
отрыжки”: ,,ширафы бегемоты крабы”, ,,Корсетебутшампаноскрипки”.  

Таким чином, частини складних слів-неологізмів підпорядковуються 
одному негативному ,,сюжету”: словообрази, створені нанизуванням 

однорідних елементів, та безпунктуаційний синтаксис виражають семантику 
безперервного хаотичного руху міста. 

Образ міста постає і в поезії Михайля Семенка з красномовною 

нейтральною назвою ,,Вірш” :     

фффф  

дмухкало пирхкало  
шшшш  

шипіло шумно за машиною  

брудосніг  
- тумані  
сани -- сани  
колисали хрусти  
м’якшили сичанням  

злилися постатьно  



 91 

силь  
ветки  
м'які кокетки  
блискними поглядами  
кхе кхе кхе ! 
Ви. 
Читачі самі повинні збагнути, яку семантично значущу думку може 

,,виштовхнути” текст у свою сильну позицію, тобто в назву. Спробуємо 

вловити цю авторську концепцію вірша.  
Фонографічний рівень тексту вибудовує своєрідну сітку парних 

дзвінко-глухих звуків, які ніби ,,замикають,, текст. Звук ,,ф”, який 

,,відкриває”  текст, одразу вводить нас у якийсь ірреальний світ, де все існує 
хаотично, змикається, стикається, зливається, перетинається. Така хаотична 
атмосфера передається, зокрема, дієсловами, що передбачають дію 

невизначеного суб’єкта: щось ,,дмухкало, пирхкало, шипіло,,. Така 
антифактивність підтверджується і на звуковому рівні цих слів: 
звукосполучення ,,дм”, ,,м”, ,,хк”, ,,рхк” створюють враження, що або вітер, 

або якісь хтонічні істоти, або взагалі неозначені об’єкти (суб’єкти) затягують 
нас у свій світ. Приглушеність трансформується в третьому рядку в 
подовжений шиплячий ,,шшшш”, що вимальовує контури цих невідомих на 
початку вірша суб’єктів дії: виявляється, що ними є машини, які ,,шумно” 

шиплять, дмухають і пирхають. Таким чином, саме звуковий рівень тексту 
модулює домінуючий образ вірша. Поряд із звукописом ми спостерігаємо 

яскраву семантику колоративів: складне слово ,,брудосніг” є авторським 

оксюмороном, бо в ньому поєднуються два протилежних кольори: світлий та 
темний (або білий та чорний). Машина постає у вірші як носій певного 

активного начала, тому що словоформи можна об’єднати в лексико-

семантичну групу дієслів зі значенням ,,звукова насильницька дія”. На 
противагу машинам у тексті постає образ саней, що асоціюються з жіночим 

началом. Сани ніби збалансовують той наступ та натиск, який створюють 
машини. Та й поводять себе сани швидше ,,по-жіночому”: колишуть, 
пом’якшують, кокетують, заманюють поглядами тощо. На словотвірному 
рівні тексту ,,жіночий” образ саней підтверджується цікавими словоформами 

,,силь/ветки/м’які кокетки,,. Звуковий образ саней вимальовується 
поєднанням звуків ,,с”, ,,хр”, ,,ст”, ,,кш”, ,,сич”, ,,ск” тощо, а це контрастує зі 
звуковим образом машин. Створюється таке враження, що машини 

наступають, насуваються, заповнюють собою простір, а сани його 

урівноважують. Цікавим є те, що в цьому ірреальному світі відбуваються не 
просто перетинання, а злиття, зімкнення протилежностей: машини й сани 

,,злилися постатьно,, (що можна трактувати як злиття постатей, а можна – як 
злиття двох статей: чоловічої й жіночої). Можливо, кінцеве ,,Ви” підтверджує 
саме таку ,,чоловічо-жіночу” концепцію автора ,,Вірша”.  

Ще один ,,Вірш”: 

Безумить грюками  
розривається метал  
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скрипить ріже сталь  
брязкотах руйнуї  
верескливість машинить  
лоскіт авто  
співають шини  
сиренить зойкність  
похапливить тупотіння  
незримлять крила  
тріпоті  
гамір залізних експериментів. 
 побудовано на такому ж зіткненні контрастів, що й попередній. Із 

перших же звуків місто постає перед нами ,,металево-залізним” образом, 

який ніби насувається, чавить під собою все. ,,Насильницькою,, семантикою 

просякнуті дієслова й іменники перших п’яти рядків. Звукосполучення ,,гр”, 

,,скр”, ,,бр”, ,,скл”, ,,ст” (грюками, розривається, скрипить, ріже сталь, 
брязкотах, верескливість) тощо в поєднанні з лексемами ,,металевогом” ряду 
створюють звукообрази техногенної картини світу, яка своїм брязкотом, 

безумом ,,розриває”, ,,безумить” світ. Цікавими є два авторські неологізми, 

створені суфіксальним способом, − ,,безумить, машинить”: безумство й 

машини ототожнюються у своїй здатності діяти. Таким чином, об’єкт та 
суб’єкт дії трансформуються в саму дію, що підкреслює дієвість, енегрійність 
та безкінечність суєтності. Однак у ,,гамір залізних експериментів” 

вриваються ніжні та слабкі звуки, які підсилюються на лексико-

симантичному рівні словами ,,інтимно-приватного” характеру: ,,лоскіт”, 

,,зойкність”. Михайль Семенко знову надає суб’єктам та об’єктам дії 
характеру дієвості: іменник ,,сирена” є матеріалом для створення 
суфіксальним способом дієслова ,,сиренить,,, а прислівник ,,похапцем”  –  

дієслова ,,похапливить”.  До різких звуків брязкоту, вереску, грюкоту, 
скрипу, сталево-металевих машин приєднюються інші: похапливого 

тупотіння, зойку, сирени, лоскоту і – як найвищий прояв музичності – співу. 
До того ж, у місті ,,співають шини”, і цей спів окрилює, підносить угору. І в 
гаморі залізних звуків ми чуємо тріпотіння незримих крил. Так, текст знову 
урівноважує урбаністичний хаос: місто постає як амбівалентний образ, 
наповнений звуками руйнації та життєтворення.  

Лейтмотив ,,розчавлювання” є центральним у вірші Давида Бурлюка 
,,Стальные, грузные чудовища”: поет не довіряє читачеві самому озаглавити 

вірш (на відміну від Михайля Семенка, який дає свободу вибору 
реципієнтові), а зразу ж підказує семантичну домінанту. Назва тексту 

асоціативно вводить читача у світ неживих металевих згубних чудовиськ, 
яким постають тут машини. Мотив тератоморфних істот реалізується у 

звукових та зорових образах урбаністичного простору: ,,стальные” машини 

здіймають несамовитий гамір: ,,крик”, ,,ржанье”, що підтверджується, як і у 
вірші Михайля Семенка, дієсловами ,,насильницької дії”: ,,стуча, трясете”, 

,,врываетесь”. На відміну від українського футуриста, російський не надає 
позитивного значення машинним колесам: у нього вони не співають, не 
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окрилюють, не підносять  вгору, а – навпаки – убивають, розчавлюють: ,,На 
колеях стальных, жестокие, / Гилиотинами колёс, / Стуча, трясете, 
многоликие, / Немую землю – троп хаос”. Машинні шини-колеса 
уподібнюються знаряддю вбивства – гільйотині, а міста, наповнені 
стальними страховиськами, омертвляються: ,,города обледенелые”. Обидва 
поети вимальовують картину хаосу, метушливого руху, залізних чудовиськ, у 
якому земля – німіє. Мотив металевості об'єктивується у колоратив 
,,оранжевый”, що співвідноситься з образами сталі, заліза, гільйотини, які 
відчули на собі ,,подих часу”. Не випадково у вірші постає місткий образ 
,,хитрого”, ,,живого” годинника: ,,Когда ЧАСЫ лукаво СПЕЛЫЕ / Свой 
завершат живой прилив”.  

Отож, обидва поети (Михайль Семенко у двох ,,Віршах” і Давид 

Бурлюк – у ,,Стальные, грузные чудовища”) створюють подібні 
звукоколоративні образи міста-чудовиська, яке не залишає ,,живого місця” на 
землі, одні лише ,,незримі крила” ,,тріпотять” у вишині, яких не торкаються 
,,залізні експерименти,,. Під цими ,,крилами” Михайль Семенко, на нашу 
думку, ,,ховає” тендітні душі людей, заморених і виснажених міським 

гамором та метушнею, а Давид Бурлюк – безупинний біг часу.   
,,Місто,, 

Блимно і крапно  
блиск лініями  
тремтіння фігурами  
сунуть  
лізуть  
повзуть  
пересовуються  
симетричність  
німих пересовувань  
обганяннями  
міняться рухах  
безшумними серіями  
міняться силуетами  
таємничими вогниками  
вирізують окреслами  
вигнутими тіннями  
засліплюються рисами  
диференційована геометрія  
химерних кутів і будов. 
Якщо перший вірш ,,Місто” Михайля Семенка відтворює техногенний 

урбаністичний міфологічний простір, а другий – ,,Вірш” − зчіплює 
техногенний міфопростір з анімо-аніматичним (одухотвореним), то вірш 

,,Місто” – це абсолютна модель артефактуального міфологічного 

урбаністичного світу. Перше враження ірреальності створюється 
своєрідними імпресіоністичними ,,мазками”, напівтонами, недомовками, 

фрагментами ліній та пунктирами. Імпресіоністична техніка письма 
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відтворюється лексемами-словоформами, які можна вважати ,,обов’язковим 

набором,, імпресіоністів: ,,блимно і крапно/блиск лініями/тремтіння 
фігурами”. Усе це створює враження якогось мерехтіння, якусь ілюзію 

мінливого, навіть потойбічного. Останнє підтверджується низкою негативно 

забарвлених дієслів, що об’єктивують мотив хтонічних істот: 
,,сунуть/лізуть/повзуть/пересовуються”. Хтонічний часопростір наповнений 

рухами, які в тексті реалізуються за допомогою віддієслівних іменників 
,,пересовування, обганяння”. Цікаво, що ці рухи відбуваються в абсолютній 

тиші (,,німі пересування, безшумні серії,,), у просторі, який наповнений лише 
,,таємничими вогниками”. Хтонічні істоти вимальовуються в тексті 
,,силуетами”, ,,окреслами”, ,,тінями,,, ,,рисами”. Останні два рядки 

розкривають секрет цих хтонічних істот: ними є міські будівлі, які 
зіткненнями своїх ,,химерних кутів і будов,, створюють ,,диференційовану 
геометрію” ірреального, хтонічного міфосвіту, яким у тексті виступає нічне 
місто.  

Таким чином, подані словоформи (авторські неоприслівники ,,блимно і 
крапно”, віддієслівні іменники ,,пересування, обганяння” тощо) слугують для 
побудови унікального індивідуально-авторського образу урбаністичного 

простору, що є аналогом артефактуального міфосвіту, в якому міські споруди 

створюють відчуття хтонічного простору.  

        ,,Стріло Віків”: сама назва вірша занурює нас у хронотоп, у якому 

всі часи та простори перемішано, злито. Цей хронотоп можна назвати 

,,київським”: саме до Києва ,,збігаються” всі меридіани: ,,владівосток”, 

,,париж”, ,,лондон”, ,,чікаго”, ,,нью-йорк”. Київ стає своєрідним центром 

Усесвіту, та й не лише: Київ для ліричного героя є місцем, у якому 
зустрічаються всі простори й часи. Невипадково він відчуває себе навіки 

прив’язаним до Києва: ,,прикнопнутий на меридіані київському”. Ліричний 

герой настільки закоханий у своє місто, що він просить Амура (або 

Хроноса?) поцілити в нього своєю стрілою. Але ця стріла є особливою: 

вражений нею, буде завжди пам’ятати місце, яке стало для нього 

найріднішим: ,,прострель мене наскрізь, стріло віків!”. Такий настрій, 

можливо, викликаний ще й ностальгійним дощем: ,,нахмурило брови/сизі 
брови над києвом”. Саме в хронотопі Києва, де ,,латані вітрини 
хрещатика/рейтарська/і кава/ і дощ”, ,,стріла віків” прострелює ліричного 

героя, ,,прикнопнутого/на меридіані київському”.  

Проаналізовані вірші Михайля Семенка та Давида Бурлюка 
відображають індивідуально-авторські ,,урбаністичні” концепції поетів. 
,,Творці нової мови” передають нам своє бачення образу Міста. Місто 

Михайля Семенка та Давида Бурлюка – це амбівалентний образ, у якому 
поєднуються як руйнівні, так і життєтворні його риси. Смисловий образ міста 
вибудовується за допомогою звукосимволізму, ритмомелодики, а також 

поєднанням семантики всіх мовних рівнів тексту. Значну роль відіграє 
словотвір, під час якого народжуються нові слова, які моделюють так звану 
,,зарозумілу мову”. Унікальність словотвору поетів полягає в особливостях 

словотвірних моделей: Михайль Семенко для семантичного підсилення 
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творить з іменників нетипові для нормованої української мови дієслова, а з 
дієслів – нетипові іменники. Подібні мовні конструкти спостерігаємо й у 
віршах Давида Бурлюка, який створює слово- образи нанизуванням 

однорідних елементів та за допомогою  безпунктуаційного синтаксису, що 

виражає семантику безперервного хаотичного руху міста. 
Семантизація словотвірних елементів Михайля Семенка та Давида 

Бурлюка – це справді ,,нова мова”, тому що кожний афікс, кожний корінь, 
моделюючи нове слово, є не лише будівельним фундаментом, але й несе 
унікальне смислове навантаження. Таку ж роль відіграють і складні 
словообрази-звукосимволи, в яких фонетична семантика накладається на 
лексичну, морфемно-словотвірну, синтаксичну. Подамо деякі приклади в 
таблиці 1. 

                                        Таблиця 1. 

Семантика / 

асоціативні образи 

Мовні засоби творення Мовні рівні 

Образ зебри Чергування довгих і коротких 

рядків 
Графічний рівень 

Образ диму ,,чорний дим” Лексичний рівень 
Семантика 
реформованості, 
гіпертрофованості 

,,січені,, слова та склади Фонетичний та 
лексичний 

Ототожнення 
антропологічного та 
техногенного світів 

,,трамваї-люди”, ,,люди-

візники” 

Лексичний та 
морфологічний 

рівні 

Образ ,,велетня-
страховицька” 

,,пути”, ,,темні” колоративи 

,,дим синій”, ,,чорний дим”, 

,,чад”, ,,палять,, 

Лексичний та 
морфологічний 

рівні 

Семантика колообігу, 

безперервності, 
безкінечності  /  руху та 
життя 

,,бігорух”, ,,рухобіги”, 

,,рухливобіги” / ,,пускають”, 

,,жить”, ,,благать, ” ,,кохать”, 

,,кахикать”, ,,життєдать”, 

,,життєрух”, ,,життєбе-” 

Лексичний, 

морфемний, 

морфологічний 

рівні 

Звукосемантичний 

образ міста-коловерті  
,,бі”, ,,бо”, ,,бу” Фонетичний рівень 

Звуковий образ 
автомобільних 

сигналів, образ 
залізного міста, зокрема 
трамвайних колій 

,,осте”, ,,сте”, ,,сталь” Фонетичний, 

морфемний, 

морфологічний 

рівні 
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Звуковий та нюховий 

образ чадних 

вихлопних 

автомобільних газів 

,,пах”, ,,пахка”, 

,,пахітоска” 

Лексичний, 

морфемний рівні 

Життєдайна семантика 
образу сталевого міста 

,,життєдать”, 

,,життєрух”, ,,жттєбе-нзин” 

Морфемний, 

лексичний рівні 
Образ колискової 

пісні 
,,кару/селі/елі/лілі” Фонетичний, 

лексичний рівні 

Образ міської 
метушні 

,,ліліпути”, обплутані ,,путами 
велетнів” 

Лексичний рівень 

Образ 
персоніфікованих 

автомобілів 

,,живуть, благають, 
кохають, кахикають”, ,,пахкі 
пахітоск”, 

 

Лексичний рівень 

Образ рику, виття та 
грому 

,,авто рычащих диким 

вепрем”, ,,бульварных вай” 

Фонетичний, 

лексичний, 

морфологічний 

рівні 
Образ-міфологема 
,,дракон” 

,,громополёт” Морфемно-

словотвірний 

рівень 
Семантика шаленої 
швидкості, невпинного 

руху 

,,мчит”, ,,вези”, 

,,стремятся” 

Морфологічний 

рівень 

Звукоколоративний 

образ ресторанів, 
атрибутивний 

техногенний образ 
міста-,,граду” 

,,заградноблёсткий”, 

,,электрзеркалоресторан” 

Морфемно-

словотвірний 

рівень 

Образи ,,вершків 
суспільства”, що мають 
хтонічні риси 

,,продажночеляди” 

,,улыбкожабы” 

,,утонченапетитатлант”, 

,,Утонченапетитатлант 

Тошноты мутной и отрыжки”, 

,,ширафы бегемоты 

крабы”,,Корсетебутшампаноск
рипки” 

Морфемно-

словотвірний 

рівень 

Узагальнений образ 
,,градоженщины” 

,,толпы мужедам”, 

,,бабукцион различных стран”, 

,,царица трепетных дурманов” 

Морфемно-

словотвірний, 

лексичний, 

морфологічний 

рівні 
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Таким чином, ,,нова, зарозуміла мова” Михайля Семенка та Давида 
Бурлюка – це мова, якій властива семантизація всіх лінгвістичних рівнів, у 

тому числі фонетичного, морфемного, синтаксичного. Словотвірні елементи 

є не лише ,,будівельними цеглинками”, але й створюють унікальну 
семантичну авторську модель. Серед таких особливостей семантизації 
словотвірних елементів у віршах Михайля Семенка та Давида Бурлюка 
можна виокремити такі:  

• використання власне українських коренів у Семенка та власне 
російських – у Бурлюка; 

• накладання ,,чужих” афіксів, унаслідок чого відбувається 
морфологічна трансформація слова, тобто перехід одної частини мови в 
іншу; 

• модифікація словотвірної структури слова з метою створення 
особливої індивідуально-авторської системи мови. 

Запропонована робота входить у низку досліджень лінгво-

стилістичного напряму, оскільки поєднує в собі лінгвістичний та 
стилістичний аналізи, які, зокрема, апелюють до всіх мовних рівнів тексту, 
вилучаючи з них семантичні домінанти, що складають, у свою чергу, 
індивідуально-авторські концептуальні константи.  

Отже, перспективність роботи вбачаємо в розширенні матеріалу 

дослідження як з точки зору його об’єкта (долучення інших лінгвістичних 

рівнів, наприклад морфологічного і фонографічного), так і залучення в 
текстовий матеріал не лише урбаністичних віршів, але й інших циклів поезій 

Михайля Семенка та Давида Бурлюка. 
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Ліхоманова Н. О.  

ЕЛЕМЕНТИ АВТОІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ 

 У ПРОЗІ ДЖОНА БАРТА 

 

У статті аналізуються елементи автоінтертекстуальні  у прозі Дж. Барта, які 
пов‘язують окремі романи автора у складну структуру з яскраво вираженими 
наскрізними темами і образами. Визначаються поняття ,,інтертекстуальність”, та 
,,автоінтертекстуальність”, демонструються приклади втілення зв‘язку останнього 
виданого на сьогодні роману класика американського постмодернізму із його попередніми 
творами.  

Ключові слова: інтертекстуальність, автоінтертекстуальність, 
метатекстуальність, постмодерністський роман. 

 

В статье рассматриваются элементы автоинтертекстуальности в прозе Джона 
Барта, которые связывают отдельные романа автора в сложную структуру с явно 
выраженными сквозными темами и образами. Дается определение понятиям 

,,интертекстуальност”, и ,,автоинтертекстуальность”, демонстрируется связь 
последнего изданного романа классика американского постмодернизма с его 
предыдущими произведениями. 

Ключевые слова: интертекстуальность, автоинтертекстуальность, 
метатекстуальность, постмодернистский роман. 

 

In this article has been analyzed elements of autointertextuality in works of J. Barth, 

which are crucial to connect his works in one structure with noticeable (typical) themes and 

images. Also was defined such term as ,,intertextuality” and ,,autotextuality”, was shown 

connection between his last works with previously published novels (“,,he Floating Opera”, 

,,Chimera”, ,,Once Upon a Time”). 

Key words: intertextuality, autointertextuality, metatextuality, postmodern novel. 
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Поняття інтертекстуальності як міжтекстового зв‘язку, текстового 

діалогу є усталеним у сучасному літературознавстві. Про історію та 
передісторію терміну написано достатньо, щоб визначити основні етапи 

інтересу до проблем міжтекстових відносин: теорії впливів та наслідувань 
(від ренесансного наслідування до теорії ,,сильного автора”, модерніста Т. С. 

Еліота), численні ,,сферологічні” вчення (наприклад, теорія Ю. М. Лотмана 
про семіосферу), діалогічна концепція М. М. Бахтіна, теорія ,,письма” Ж. 

Дерріда (,,Граматологія”, (1967)) тощо. Важливим моментом   

інтертекстуального дискурсу є стаття Ю. Крістєвої ,,Бахтін, слово, діалог і 
роман” (1967), що була написана під впливом праці М. М. Бахтіна 
,,Проблеми змісту, матеріалу і форми у словесній художній творчості” 

(1924), у якій вводиться і обґрунтовується саме поняття.  
Вивченню та висвітленню теорії інтертекстуальності присвячено праці 

таких дослідників як Ю. Крістева, Р. Барт, Г. Блум, Ж. Дерріда, Ж. Женетт, 
М. Ріффатер, І. Ільїн, О. Жолковський, І. Смирнов та ін.  

Якщо такі форми міжтекстового зв‘язку (за Ж. Женнеттом), як 
інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, 
гіпертекстуальність та архітекстуальність достатньо висвітлені в 
літературознавстві, то питання теорії автотекстуальності та аналіз її проявів у 
художньому тексті є менш дослідженим.  

Проблема автоінтертекстуальності досліджувалась у працях С. 

Бортник, С. Киричук, Н. Кузьміної, В. Просалової, Н. Фатєєвої, А. 

Філіппової.  
Н. Фатєєва розглядає автоінтертекстуальність як ,,одну з форм 

авторської інтертекстуальності”, що ,,утворює текстово-метатекстовий 

ланцюжок, взаємно інтегруючи значення один одного та експлікуючи 

поверхові семантичні перетворення кожного з них” [7, 91].  

А. Філіппова розглядає міжтекстову взаємодію як результат 
усвідомленої стратегії автора всередині індивідуальної стильової системи, у 
якій автоінтертекстуальність є однією з сутнісних ознак концептуально-

мовленнєвої системи автора, що формується на основі світоглядних позицій, 

поглядів і уявлень [8]. Відповідно А. Філіппова розрізняє два види 

автоінтертекстуальності: ,,автоепітекстуальність” у формі авторського 

коментаря і авторської рецензії та ,,ризоматичну”— тематичним та образним 

взаємозв‘язком текстів окремого автора [8, 7]. 

Як відомо, ,,безкінечність інтертекстуальності обумовлена 
безкінечністю самого тексту” (Р. Барт). І, якщо інтертекстуальність – це 
можливість виявити, прочитати текст у інших текстах, то 

автоінтертекстуальність – прагнення повернутися до власних попередніх 

текстів самим автором, зафіксувати ,,сліди” (Ж. Дерріда) попередньо 

створеного, надати завершеності єдиному гіпертексту творчості окремого 

письменника.  
Метою нашого дослідження є виявлення елементів автотекстуальності 

у прозі сучасного американського письменника Джона Барта. Вивченню 

творчості цього автора присвячені роботи американських літературних 
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критиків (Дж. Кеннар, Р. Шульц, Дж. Клінковіц, Дж. Джозеф, П. Тобін) та 
українських літературознавців (Т. Денисова, М. Коваль, О. Старшова). 
Аналізу елементів інтертекстуальності присвячене дослідження російського 

науковця І. Волкова [5]. 

Автоінтертекстуальність як стильова ознака  творчості зустрічається не 
лише в авторів постмодерністської доби розвитку літератури. Подібні  
прояви можна простежити, наприклад, у творчості В. Фолкнера у його циклі 
романів про Йокнапатофу, герої якого пов‘язані замкненим колом буття 
всередині єдиного всесвіту художнього тексту, створеного автором-

деміургом. Або інтелектуальній прозі Х. Л. Борхеса, де ,,свій” стиль 
представлений як ,,чужий”, переопрацьований, концептуально опозиційний 

(наприклад, у новелі ,,Борхес і я”), і де весь корпус текстів автора є 
завершеним інтертекстом, який підтверджує, що ,,все на світі веде до цитати 

або до книги”, а ,,легенди продовжують жити на рівні стилістичних прикрас”, 

[4, 82]. Також у новелі ,,Богослови”, аргентинський письменник дає своє 
визначення циклічності наративних структур : ,,… історія – це коло, і немає 
нічого, що не існувало б раніше і не буде існувати у майбутньому” [4, 182], 

усе, що відбувалось колись, буде відбуватись і надалі, і ,,покоління за 
поколінням розповідають лише дві історії: про корабель, що збився зі шляху і 
кружляє Середземномор‘ям у пошуках довгоочікуваного острова, і про Бога, 
розіп‘ятого на Голгофі” [4, 272].  

Зауважимо, що у творчості Дж. Барта відсутня подібна система 
перехідних персонажів, яку ми бачимо у творчості О. де Бальзака чи В. 

Фолкнера, натомість присутні наскрізні мотиви, знакові образи, елементи 

самоіронії та самопародіювання. Відсутні також і елементи номінативної 
автоінтертекстуальності, які втілена у прозі Х. Л. Борхеса, І. Кальвіно, М. 

Павича.  
Якщо інтертекстуальність тлумачити як метод прочитання, то 

автоінтертекстуальність є методом власне авторської інтерпретації у формі 
автопародіювання, автоцитування, авторемінісценції, можливістю 

акцентувати увагу читача на знакових елементах своєї творчості. 
Такими знаковим елементом у прозі Дж. Барта є ідея вичерпаності 

літератури, яку американський письменник подає у праці ,,Література 
виснаження” (1967), а також інтерпретує у художній прозі. Роман ,,Одного 

разу: Плавуча опера” (1994) є зразком авторської саморефлексії до роману 

,,Плавуча опера” (1956) і своєрідним діалогом текстів, що говорять про 

сутність екзистенціального пошуку, сенсу буття і творчості, ролі автора у 
створенні тексту і визначенні сучасної літератури як  ,,синтезу антитез”.  

 ,,Гамлетівське питання безглузде”, – вважає головний герой роману 
,,Плавуча опера”, і в подальших творах Дж. Барт дотримується цієї точки 

зору, оскільки сенс буття ілюзорний і життя може закінчитися будь-якої миті. 
Ще одним лейтмотивом творчості американського постмодерніста є 
захоплення наративним образом ,,Тисячі і однієї ночі”: життя триває, доки 

триває оповідь, що втілюється в останньому виданому на сьогодні романі 
,,Кожна третя думка” (2011). Своє ім’я оповідач Джордж Ірвінг Ньюітт 
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скорочує до абревіатури ДжИН, спрямовуючи нас до свого попереднього 

роману ,,Химера” (1972), у якому в образі оповідача також інтерпретується 
образ Шахеризади як наратора та історії життя як наративу. Самоцінність 
слова і є метою пошуку автора цих двох романах: ,,ми маємо ключ, але не 
можемо відшукати скарб”, ,,ніби ключ до скарбу і є самим скарбом”, ,,слова, 
що складаються з букв нашого алфавіту – ось де ключ” [3, 6]. Дж. Барт вказує 
на містичну складову словесного звучання: ,,Саме у словах міститься магія, 
таких як ,,абракадабра,, чи ,,Сезаме, відчинись!”, але магічні слова з однієї 
історії перестають бути такими у наступній. Справжня магія у тому, щоб 

зрозуміти, коли і для чого слово спрацьовує, трюк у тому, щоб вивчити 

трюк” [3,18]. 

У романі ,,Одного разу: Плавуча опера” (1994) Дж. Барт розмірковує 
над сутністю творчості і творчого вияву окремого письменника, розмірковує 
над тим, хто є автор тексту, і каже, що речення переходять в речення, 
з‘являються книги, а він (автор) ,,лише натискає на Паркер”. Ця тема бере 
свій початок із роману ,,Плавуча опера” (1956), у якому головний герой Тодд 

Ендрюс каже, що автор ,,завжди забагато вимагає у читача, кидає його у 
бурхливий потік, починаючи одразу ж з бурхливих подій, тоді як підводити 

до них треба обережнo”, оскільки історія одного окремого життя і є ,,плавуча 
опера”, що може зникнути будь-якої миті [2, 11]. ,,Смерть літератури” є 
більш значимою, аніж смерть окремої людини (у даному випадку оповідача), 
багатозначність оповіді важливіша за багатозначність життя: ,,я поганий 

оповідач: ось написав фразу і одразу ж у ній знаходяться якісь метафори і 
приховані значення, які я разом з вами залюбки загнав назад, нехай 

прихованими і залишаються, але ж ось біда, повилазять інші, так що до самої 
історії ми можемо і не дістатися” [2, 12].  

Ми знаходимо перегукування і продовження метатекстуальних 

розмірковувань у критичній статті професора Дж. Барта ,,Література 
наповнення” (1980) і у романі Дж. Барта-письменника ,,Кожна третя думка” 

(2011): ,,нехай для початку буде ,,Одного разу…” –  чи такий початок вже 
зустрічався? Але, діставшись до жовтня життя, що було проведене у читачах, 

письменниках і професійних професорах літератури, де я вам візьму щось 
таке, що до сих пір не зустрічалось?” [1, 173]. Знову звучить тема культурної 
насиченості і перенасиченості, яка тлумачиться як ,,вибух культури” (Ю. 

Лотман), той момент ,,різкого збільшення інформативності всієї системи”,  

внаслідок якого ,,крива розвитку перестрибує на цілком новий, 

непередбачуваний і більш складний шлях” [6, 28]. 

Тема смерті і самогубства є наскрізно автоінтертекстуальною у прозі 
Дж. Барта: ,,абсурд життя і абсурд смерті рівноцінні”. Екзистенціальні 
пошуки пародіюються, недосконалість світу пояснюється досконалою 

теорією Тодда, яку він називає ,,Роздумами” і яка знаходить свою подальшу 

інтерпретацію і в останньому романі автора ,,Кожна третя думка”: ,,якщо 

довго чимось займаєшся, то виглядає так, що заняття це стає чимось 
самоцінним”, однак  виявляється, що ,,все це не самоцінне, а також і все 
інше, і раптом приходить розуміння загальної істини: ніщо, так, ніщо не 
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самоцінне, так як всьому цінність лише надається, приписується зовні – 

нами, людьми [2, 184]. 

Таким чином, аналізуючи романи раннього періоду творчості Дж. 

Барта ,,Плавуча опера”, ,,Химера”, ,,Одного разу: Плавуча опера”  і останній 

роман ,,Кожна третя думка”,  ми виявили елементи автоінтертекстуальності 
,,ризоматичного”  типу, які об’єднують твори автора в єдину художню 

цілісність наскрізних мотивів і образів. 
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АРХІВАРІУС 
 

УДК 821.161.1.09                                                                  

Тверітінова Т.І.             
 

ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ МІФ У ТВОРЧОСТІ М.В. ГОГОЛЯ 

 
У статті розглядається специфіка гоголівського петербурзького  міфу, 

особливості  авторського сприймання столичної дійсності і відбиття її в творчості 
письменника; причому для аналізу беруться не тільки п’ять петербурзьких повістей, але 
й ,,Ніч перед Різдвом”, ліричний етюд ,,1834”, ,,Петербурзькі записки 1834 року”. 

Досліджується властива Гоголю глибинна міфологічність художнього мислення та 
надзвичайно складний синкретизм міфологізації ним явищ столичної дійсності з 
універсальними міфопоетичними схемами, які письменник використовував інтуїтивно, 
через своє фольклорне світобачення (неможливість розмежування природного і 
надприродного, наявність містичних елементів, метафоричність, емоційність та 
чуттєво-конкретний характер зображуваного). 

У статті докладно аналізується створений автором вперше в історії літератури 
індивідуалізовано-мінливий образ міста, який забезпечувався трьома основними 
оповідними точками зору: зображення ззовні і зверху, ,,на рівні очей”, і ззовні,і знизу. 
Погляд на місто ззовні і знизу був у Гоголя поглядом з України, протиставлення якої 
Петербургу в гоголівській моделі світу сприймається як опозиція півдня і півночі. 
Сприйняття незвичної дійсності столичного міста здійснювалося через звернення до 
оповідної манери викладу, що передбачало вступ до розповіді оповідача, наївного 
провінціала, який тяжіє до стихії фольклорної свідомості. Представляючи місто ,,на 
рівні очей”, Гоголь показує схему змін Невського проспекту протягом одного дня, 
пов’язану з міфом про метаморфозу, коли з’ясовується інфернальна етіологія об’єкту 
дослідження. Погляд ззовні і зверху ототожнювався з поглядом із Європи, із Росії або ж 

Москви, що виражала сенс російської нації (міфологема ,,Москва – Петербург”). 

Простежується гоголівська петербурзька демонологія, що складається з 
міфологізації природної сфери, вуличного освітлення і певних осіб (демонічний лихвар, 
одноокий кравець, жінка), чиї дії спрямовані проти блага петербуржців.  

У результаті дослідження підсумовується, що гоголівський петербурзький міф 

став феноменом авторського світосприйняття і ввійшов до інших ,,культурних міфів” 

про велике місто та його есхатологію. 

Ключові слова: петербурзький міф, фольклорне світобачення, індивідуалізовано-
мінливий образ міста, гоголівська модель світу, міф про метаморфозу, петербурзька 
демонологія, культурний міф, есхатологія. 

 

В статье рассматривается специфика гоголевского петербургского мифа, 
особенности авторского восприятия столичной действительности и отражения ее в 
творчестве писателя; причем для анализа берутся не только пять петербургских 
повестей, но и ,,Ночь перед Рождеством”, лирический этюд ,,1834”, ,,Петербургские 
записки 1834 года”. Исследуется присущая  Гоголю глубинная мифологичность 
художественного мышления и чрезвычайно сложный синкретизм собственно гоголевской 
мифологизации явлений столичной действительности с универсальными 
мифопоэтическими схемами, которые писатель использовал интуитивно, через 
посредство своего фольклорного мировидения (затрудненность в разграничении 
естественного и сверхъестественного, наличие мистических элементов, 
метафоричность, эмоциональность и чувственно-конкретный характер 
изображаемого). 
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 В статье обстоятельно анализируется созданный автором впервые в истории 
литературы индивидуализировано-текучий образ города, обеспечивающийся тремя 
основными повествовательными точками зрения: изображение извне и сверху, ,,на уровне 
глаз”, и извне и снизу. Взгляд на город извне и снизу у Гоголя был взглядом из Украины, 

противопоставление которой Петербургу в гоголевской модели мира воспринимается 
как оппозиция юга и севера. Восприятие необычной действительности столичного 
города осуществлялось посредством обращения к сказовой манере изложения, что 
предполагало введение в повествование рассказчика, наивного провинциала, тяготеющего 
к стихии фольклорного сознания. Представляя    

Представляя город ,,на уровне глаз”, Гоголь представляет схему изменения 
Невского проспекта в течение одного, восходящую к мифу о метаморфозе, когда 
выясняется инфернальная этиология объекта изображения. Взгляд извне и сверху 
отождествлялся со взглядом из Европы, из России или же из Москвы, несущей в себе 
смысл русской нации (мифологема ,,Москва – Петербург”).  

Прослеживается гоголевская петербургская демонологія, складывающаяся из 
мифологизации природной сферы, уличного освещения и определенных лиц (демонический 
ростовщик, одноглазый портной, женщина), чьи действия направлены против блага 
петербуржцев.   

В результате исследования подчеркивается, что гоголевский петербургский миф 

стал феноменом авторского мировосприятия и вошел в более общие культурные мифы о 
большом городе и его эсхатологии.  

Ключевые слова: петербургский миф, фольклорное мировидение, 
индивидуализировано-текучий образ города, гоголевская модель мира, миф о 
метаморфозе, петербургская демонология, культурный миф, эсхатология.  

 

The article deals with particular characteristics of Gogol's petersburg myth, specificity of 

the author's perception of the metropolitan reality and its reflection in the writer’s work; and for 

analysis are taken not only five of the petersburg novels, but also ,,The Night before Christmas”, 

a lyrical etude ,,1834”, ,,Petersburg notes 1834”.  Gogol’s deep mythology of artistic thinking 

and extremely complex syncretism, specific Gogol’s mythologization phenomena of the 

metropolitan reality with universal mythopoetic schemes, which the writer used intuitively  

through his folklore worldview (the impossibility of delimitation the natural and the 

supernatural, the presence of the mystical elements, metaphoricity, emotional and sensual-

concrete character of the represented world) are analyzed.  

The article analyzes in detail individualized and changeable image of the city created by 

the author for the first time in the history of literature, which was supplied by three main 

narrative points of view: the image from the outside and the upper side, at the ,,eye level” and 

from the outside and underside. The view on the city from the outside and underside was Gogol's 

view from Ukraine, which the opposition to Petersburg in Gogol's model of the world that is 

perceived as the opposition of the South and the North. Perception of the unusual reality of the 

metropolitan city was accomplishing through the reference to the narrative style of presentation, 

which included the introduction of the narrator, naive provincial who tends to the folklore nature 

of consciousness. Representing the city at the ,,eye level,,, Gogol shows the pattern of changes of 

the Nevsky Prospekt in one day, which is associated with the myth of metamorphosis, when the 

infernal etiology of the object of research turns out. The view from the outside and the upper side 

was identified with the view from Europe, Russia or from Moscow, expressing the sense of the 

Russian nation (the mythologema ,,Moscow – St. Petersburg”).  

Gogol's Petersburg demonology is traced in the article, consisting of mythologization of 

natural field, street lighting and certain persons (demonic gombeen-man, the one-eyed tailor, 

woman), whose actions are directed against the benefit of the Petersburgers.  
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The outcomes of this research show that Gogol's petersburg myth became a phenomenon 

of the author's perception of the world and joined other ,,cultural myths” about the big city and 

its eschatology. 

Keywords: petersburg myth, folklore worldview, individualized and changeable image of 

the city, Gogol's model of the world, the myth of metamorphosis, petersburg demonology, 

cultural myth, eschatology. 

  

 

Початок вивчення міфу Гоголя про Петербург був покладений М.П. 

Анциферовим у літературознавчому дослідженні ,,Душа Петербурга”, (1922), 

в якому були намічені риси міфопоетичної специфіки гоголівського міста. У 

процесі подальшого дослідження уточнювалися необхідні поняття та деталі: 
якщо в західноєвропейській науковій традиції підкреслювалася зокрема 
єдність ,,петербурзького міфу”, і навіть єдність міфу й теми (Е. Ло Гатто, Д. 

Фенгер), то у вітчизняному літературознавстві чітко виявлялася тенденція і 
диференціація цих понять (Л.К. Долгополов, Р.Г. Назіров). Серед відомих 

досліджень, що прямо чи принагідно стосувалися проблеми гоголівської 
міфологізації столичної дійсності, треба назвати роботи В.М.Топорова, Ю.М. 

Лотмана, М. Вайскопфа, О.Г. Дилакторської, А.О.Слюсаря, В.М. Марковича. 
Утім на тлі численних розрізнених, хоча й надзвичайно цінних і глибоких 

спостережень, виникла нагальна проблема виявити природу літературного 

міфу про Петербург у контексті творчості Гоголя, визначити основні 
принципи введення елементів міфу в художній текст, з’ясувати міфологічний 

і невід’ємний від нього фольклорний генезис авторських персонажів та 
ситуацій у творах, щоб врешті зрозуміти винятковість гоголівської 
петербурзької міфотворчості. 

Петербург увійшов у свідомість Гоголя ще в період навчання в 
Ніжинській гімназії вищих наук. Далека столиця вабила до себе юнака, 
уявляючись мало не міфічною країною, де живуть піднесені натури і 
здійснюються всі шляхетні задуми. Але пізнана сутність Петербурга вразила 
і відштовхнула Гоголя: йому відкрилося місто ,,галасливих вулиць, киплячої 
меркантильності, <…> потворної купи мод, парадів, чиновників, диких 

північних ночей, блиску і низької безкольоровості” [3, 17], місто, яке 
набувало рис нереального простору – антисвіту, в якому розігрувалася 
незрозуміла драма. 

У створенні свого Петербурга Гоголь відштовхувався не лише від 

Пушкіна, але й від таких західноєвропейських письменників-урбаністів, як 
Е.Т.А. Гофман, О. де Бальзак, Ч. Діккенс, розпочавши саме з того, на чому 
зупинилися ці його попередники. Якщо в фантастиці Гофмана вбачали 

критику сучасної дійсності та конфлікт між особистістю й навколишнім 

світом, то в Гоголя була присутня соціальна й історична конкретизація цього 

конфлікту: зіткнення героя з дійсністю самодержавного Петербурга, який 

показано в підкреслено не-романтичному світлі. Якщо Пушкін бачив у 

Петербурзі дві подоби: світле й величне місто та похмурий згубний символ, 

то Гоголь побачив безглуздість Петербурга наслідком гри диявольських сил, 

диференціація яких просто неможлива. ,,Якщо для героїв Бальзака місто 
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втілює волю, енергію, пристрасть, то у Гоголя замість бальзаківської любові 
до Парижа ми знаходимо яскраво висловлену ненависть до Петербурга… 

Якщо у Діккенса позитивні цінності полягають в індивідуальній сфері, 
насамперед у сім’ї, що сприймається як острів у світі міського відчуження, то 

у Гоголя, навпаки, немає ніякого, навіть приблизного ідеалу” [13, 109]. 

Створений письменником міф про Петербург уявляється як модель буття, і 
буття трагічного. Міф, своєю чергою, вводить мислення творця, замкнене в 
сучасні ситуації, у ,,великі схеми класифікації” (К. Леві-Стросс), що були 

створені ще первісною людиною і стали немов би системою відліку в кільцях 

ланцюга зміни часу. Петербург як об’єкт міфу, що був створений 

імагінативним мисленням письменника, виявився не стільки вигадкою, 

скільки пізнаною об’єктивністю світу, навіть чимось передбаченим у ньому. 
Петербург у Гоголя водночас і відповідає реальному місту, і 

відрізняється від нього. Він не суто топографічний, хоч пересування його 

героїв Невським та Вознесенським проспектами, Міщанською, Гороховою та 
Садовою вулицями, лабіринтами Столярного й Чернишова провулків дуже 
конкретні і можуть простежуватися на карті. Але в гоголівських творах існує 
й інше місто, яке створив письменник в уяві, – образ, що має потаємний 

зміст. На думку Б. Пайка, ,,індивідуалізовано-мінливий” образ міста 
забезпечувався трьома основними оповідними точками зору: зображення 
міста ззовні і зверху, зображення ,,на рівні очей” (тобто на рівні зору людини, 

яка йде міською вулицею, що означає активне залучення персонажів і 
оповідача в те, що відбувається), зображення міста ззовні і знизу” [11, 128 – 

129]. 

Характер гоголівської оповіді дозволяє нам допустити наявність поруч 

із автором, тонким і спостережливим дослідником петербурзького буття, 
іншого оповідача, простодушного приїжджого, малороса, який із цікавістю 

споглядає столичне місто. Спектр дивовижного для нього досить широкий: 

від дивності поведінки до дивності події. Оповідач, активно засвоюючи 

петербурзький фольклор, намагається осягнути неймовірне в міській 

буденності. Відбиваючи інтереси третього стану, він охоче переповідає 
міські чутки про мерця-чиновника, який краде шинелі, або про прогулянки 

містом носа майора Ковальова, аніскільки не дивуючись химерності цих 

подій. Власне кажучи, кожний із гоголівських сюжетів – це симбіоз двох 

найпопулярніших форм міського фольклору – анекдоту й легенди. Оповідач-

провінціал з його орієнтацією на широке коло третього стану був важливий 

для Гоголя як чужий голос, як соціально визначена людина із відповідним 

духовним рівнем і підходом до світу. Гоголь свідомо змішує в оповіді 
книжково-писемну й усно-розмовну мову, використовує оповідь, щоб 

звільнити свідомість читача від навичок, що тяжіють над ним, і відкрити 

йому глибинну правду про світ, дивну, неймовірну, яка прагне до 

міфологічного тлумачення як єдино можливого. 

Отже, погляд на Петербург ззовні і знизу виходив із провінції, України, 

гоголівського обітованого краю. Протиставлення України Петербургу в 
творчості Гоголя розпочалося в 1832 році, коли в повісті ,,Ніч перед Різдвом,, 
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вперше була визначена тема Петербурга як фантастичного міста, яке постало 

перед диканським ковалем. Безмежний хаос, що панує в цьому місті й тяжіє 
над людиною, спонукав до пошуків затишного місця. Ним постає Україна в 
ліричному етюді ,,1834”, яскравим, пишнобарвним, казково-прекрасним 

краєм, що протистоїть холодному і знебарвленому Петербургу. Письменник 
створює опозицію півночі й півдня, що має досить суттєве значення в 
гоголівській моделі світу. Сприйняття міста, його кліматично-

метеорологічної специфіки, особливо безперервних холодів асоціюється з 
поширеною в більшості міфологій ,,демонічною інтерпретацією півночі, де 
знаходиться царство мертвих, де водяться злі духи й велетні” [10, 284]. 

Думається, що використання традиційно-метафоричного контрасту півдня й 

півночі в Гоголя відбувається підсвідомо й ненавмисне, коли в процесі 
реалістичного зображення столичного міста мимоволі виникали міфологічні 
асоціації. Тим більше, що погляд на місто ззовні і знизу тяжів до фольклорної 
свідомості, і це цілком відповідало саме такому сприйняттю північної 
столиці. 

В петербурзьких повістях Гоголь змальовує місто ,,на рівні очей”, 

йдучи разом зі своїми персонажами Невським проспектом і залучаючись 
разом з ними до розповіді. Головна вулиця столиці приваблює багатьох 

петербуржців, відтворюючись і змінюючись у них сама. Авторські захоплені 
вигуки про швидкість фантасмагорії, що на ній відбувається, та зміни, що 

трапляються протягом однієї доби, змушують читачів простежити їх. Гоголь 
чітко визначає часові межі: рано-вранці, коли Невський проспект ще 
порожній, за винятком трудового люду, який поспішає на роботу, та жебраків 
біля дверей кондитерських; о дванадцятій годині, коли проспект можна 
назвати педагогічним через гувернерів, які прогулюються зі своїми 

вихованцями; із другої до третьої години дня відбувається головна виставка 
столиці, причому виставляються не лише сюртуки й капелюшки, але й вуса, 
й оченята, й чарівний грецький ніс; о третій годині Невський проспект стає 
зеленим від віцмундирів чиновників, які поспішають на обід; о четвертій 

годині він порожніє зовсім, і лише в сутінках, коли запалюються ліхтарі, він 

знову оживає, аби, нарешті, перетворитися на грим і блиск. Відзначена тут 
схема перетворення Невського проспекту підіймається, на думку П. Брюнеля, 
до міфу про метаморфозу, причому, користуючись класифікацією 

дослідника, можна уточнити: етіологічного міфу, що прагне дати причинне 
пояснення будь-якому незвичайному явищу [1, 1854]. Таким явищем 

виступає Невський проспект, у якому місто стає калейдоскопом випадкових 

облич, зустрічей, миттєвих захоплень і розчарувань, безперервних змін і 
перетворень. 

Гоголь, уважно вивчивши кожну фазу метаморфоз Невського 

проспекту, намагається осягнути його справжню сутність. Невський проспект 
уподібнюється актору, у якого так багато масок, що неможливо визначити 

його істинне обличчя. Але схема змін у міфі про метаморфозу дозволяє нам 

це зробити. Зазвичай ланцюг перетворень має зворотний рух, повертаючись 
до початкової форми та стану, але однобічне розгортання перетворень 
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можливе лише в тому випадку, коли воно призводить чи до деградації, чи до 

апофеозу. У даному випадку неможливий ні той, ні інший фінал. І якщо на 
початку повісті звучить гімн Невському проспекту, то наприкінці ми 

переконуємося, що це удаваний панегірик. Саме в кінці твору й виникає 
справжнє обличчя оманливого Невського проспекту, в той час, ,,коли ніч 

згущеною масою налягає на нього і відокремлює білі й палеві стіни будинків, 
коли все місто перетворюється на грим і блиск… і коли сам демон запалює 
лампи тільки для того, щоб показати все не в справжньому вигляді” [4, 35]. У 

цей час і з’являється постать головного розпорядника гоголівської 
петербурзької фантасмагорії – демона, ,,який розкришив весь світ на безліч 

різних шматків і всі ці шматки без будь-якого смислу змішав разом” [4, 20]. 

Такий світ втрачає свою стабільність, містом править хаос, згубно впливаючи 

на психіку і свідомість людини. 

У гоголівській поетиці нічного міста треба визначити міфологізацію 

вуличного освітлення, яке сприймалося як травестійований антипод 

природного, що сходить до екзистенціальних символів сонця й місяця у 
слов’янській міфології. У фіналі повісті життя нічного міста в штучному 
освітленні на Невському проспекті перетворюється на загадковий ритуал, де 
люди, які вступають у прямовисне світло ліхтаря, здаються примарними. 

Штучне світло постає в Гоголя кошмарним символом міської цивілізації, 
долею якого рухають інфернальні сили. Автор навмисне порушує реальні 
пропорції, примушуючи читачів поглянути на навколишнє звичне життя 
інакше, побачити його не як буденну закономірність, а як аномалію, безладдя 
речей. 

І, нарешті, завершує цілісну картину сприйняття Петербурга 
зображення міста ззовні і зверху. Петербурзька міфологія вже сама по собі 
допускала наявність якогось зовнішнього, непетербурзького спостерігача, 
який судив про північну столицю із Європи, із Росії або ж із Москви, що 

зрештою ототожнювалося з поглядом із Росії. Дослідник Е. Ло Гатто виділяє 
як основний компонент міфу про столичне місто протиставлення Петербурга 
Москві, яке існує ще з петровських часів [9]. Спроби Петра І зробити свій 

Парадиз четвертим Римом, зневаживши Москву, сприймалися в 
клерикальних колах як історичне блюзнірство, породжуючи в усній 

літературі різні варіанти протиставлення старовинного міста чужинній 

столиці. 
Гоголь був одним із перших письменників, які продовжили цю 

традицію в російській літературі ХІХ століття. У ,,Петербурзьких записках 

1836 року” він, випереджаючи нариси В.Г. Бєлінського, О.І. Герцена, 
І.О.Гончарова, А.О. Григор’єва та дискусії в літературі між західниками та 
слов’янофілами, розмірковує про два типи міського життя в Росії. Петербург 
у нього виступає як культурне, зразкове місто, проте із неросійськими 

рисами та життєвим укладом, неприпустимим для патріархальної Москви. 

Крайнє місцеположення, німецька діловитість, глузування з Москви ще 
раз підтверджують чужорідність північної столиці, яка викликала в 
письменника аж ніяк не патріотичні почуття, а лише прагнення якнайшвидше 
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вирватися з міста. Таким чином, погляд автора на Петербург – це погляд не-
петербуржця, а людини, яка була неприємно вражена сутністю буржуазно-

європеїзованого міста і не прийняла його. Як бачимо, зображуючи Петербург 
з різних точок зору, письменник створив свій текст індивідуалізовано-

мінливого міста, що передбачав особливий міфологічний підтекст, який 

спирався на традицію усної петербурзької літератури, вбирав її і вводив у 
світ високої словесності. 

Гоголівська петербурзька демонологія складається з міфологізації 
природної сфери, вуличного освітлення й певних осіб, що діють лише в 
цьому місті. Специфіка клімату ,,в краю фінів, де все мокре, гладке, блідне, 
туманне”, [4, 9], відкритість місцевості, холод, пронизливий вітер, ,,якась сіра 
мутна зовнішність” [5, 68] жителів дозволяли сприймати петербурзький 

простір як царство Аїда. У міфологізації ж вуличного освітлення міста 
безсумнівне одне: поява у фіналі ,,Невського проспекту” символічної фігури 

,,самого демона”, який запалює лампи, дозволяла підвести читачів до 

метафізичної субстанції якогось антисвіту, що передбачав зустріч із 
інфернальними силами. 

Вони з’являються в місті у вигляді демонічного лихваря, який має 
гіпнотичну владу над людьми, збуджуючи у них почуття заздрості й 

озлоблення. Незвичайність зовнішності, дивна оселя його, готовність 
позичити будь-яку суму грошей, щоправда, за такими умовами, ,,від яких 

дибом піднімалося волосся і які ніколи потім не смів нещасний передавати 

іншому” [5, 101] та й дивна властивість його грошей, що розжарювалися самі 
по собі й носили якісь знаки, – все це сприяло зміцненню загальної думки 

про присутність нечистої сили в цій людині. Підтверджувалася вона також і 
створюванням в оповіді художника Б. міфологічним повторюванням 

,,диявольського діяння”, зіткнення людини з яким призводить до моральної 
деградації. 

Образ лихваря Петроміхалі в літературознавстві викликав неоднозначні 
оцінки: від намагання підвести загадковість героя під реальну основу 
(М.І.Коробка) до зображення його ледве не двійником самої людини 

(Л.К.Долгополов). Найбільш прийнятною здається думка В.В. Гіппіуса, який 

побачив у лихварі ,,символічне вираження світового зла як в емпіричному 

(лихвар), так і в плані метафізичному (,,Антихрист”)” [2, 78]. ,,В образі 
Петроміхалі, – резюмує О.Г. Дилакторська, – Гоголь сплавив реальність із 
міфом” [8, 138]. Дійсно, фігура лихваря сприймається в ареолі чуток, легенд, 

що наводить на міфологічні алюзії й асоціації, але уявляється вона на тлі 
реального побуту столичної окраїни. Відбиваючись через міф про пришестя 
Антихриста, який художник розповів своєму синові як застереження, фігура 
конкретного суб’єкта (лихваря) виростає до символічного втілення духа 
меркантильного суспільства, влади грошей, що отримувала все більшу 

перемогу над людьми. 

У гоголівській петербурзькій демонології виділяється ще одна фігура – 

кравець Петрович (,,Шинель”). Саме він виступає в ролі демона-спокусника, 
який присудив чиновника Башмачкіна до пошиття нової шинелі, а заразом і 
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до смерті. Цей мотив посилюється його міфологічним значенням: в оцінках 

дружини Петрович постійно ототожнюється із чортом. Незвичайна і 
зовнішність героя: його одноокість наводить на мимовільні асоціації з 
Лихом, яке виступає у світовому фольклорі або сліпим, або однооким, і тоді 
Акакій Акакійович, звернувшись за допомогою до Петрович (Лиха), поєднує 
себе із горем та нещастям. І ще одна деталь: на нозі у босого кравця великий 

палець ,,з якимось спотвореним нігтем, товстим і міцним, як у черепахи 

череп” [7, 118], або, точніше, як кінське копито, що є на одній нозі у чорта і 
вказує на його ,,звірячу” природу, недоброзичливу до людини. 

Розмірковуючи про характер чорта в російському фольклорі, 
Е.В.Померанцева помічає: ,,Чорт ніколи не виступає в якості благодійника. 
Це небезпечне зло” [12, 119]. А враховуючи слов’янські уявлення про дії 
нечистої сили, яка насилає зимові завірюхи і хуртовини, можна припустити, 

що чорт навмисне навіяв холод, щоб примусити людину з’явитися до нього. 

Щоб потрапити до кімнати Петровича, Акакію Акакійовичу потрібно було 

пройти через кухню, де хазяйнувала господиня, напустивши багато диму. 
Знову виникає міфологічна асоціація: подруга чорта-Петровича – відьма, яка 
в більшості міфологій уявляється на кухні біля печі. Остаточний вирок 
пошиття нової шинелі, як відомо, прозвучав у неділю, позначену в календарі 
Петровича хрестиком на честь законного приводу, щоб напитися, але 
хрестик, що означав для когось свято, обертається для бідного героя 
траурним змістом. 

Пізнання цієї дійсності для петербуржця багате на чимало спокус, і 
ледве не головна із них – жінка. Якщо Башмачкін мріяв про нову шинель як 
про подругу життя,то у випадку з іншими гоголівськими героями предмет 
набуває реальні людські контури. Красуня-брюнетка й гарненька білявка 
захопили на Невському проспекті двох знайомців, художника Піскарьова й 

поручика Пірогова, проте світло вуличних ліхтарів засліпило обох, що 

призвело обманутих героїв у першому випадку до трагічного, а в другому – 

до трагікомічного кінця. У повісті ,,Шинель” поїздка значної особи до 

Кароліни Іванівни обернулася зустріччю з мерцем, погрозою і крадіжкою 

шинелі, що дуже його приголомшило. Саме жінки, перші замовниці у 
художника Чарткова, підштовхують його до підміни портрета оригіналу 

зображенням ідеального образу Психеї, душі, обмін якої на бажане багатство 

й славу носить міфологічний характер. Кохання ж непримітного чиновника 
Поприщіна до дочки директора департаменту вибиває його з колії 
звичайного життя й остаточно зводить з розуму. І лише в такому стані йому 
відкривається істина: ,,Жінка закохана в чорта… Ви гадаєте, що вона 
дивиться на цього товстуна із зіркою? Зовсім ні, вона дивиться на чорта, що у 
нього стоїть за спиною. Ось він заховався до нього в зірку. Ось він киває 
звідти до неї пальцем! І вона вийде за нього. Вийде” [6, 155]. 

,,Електричество,, грошей, чину, влади набуває в гоголівському Петербурзі 
відверто зловісного характеру, коли з’ясовується інфернальна природа всієї 
чиновницької системи, яку очолює демон. У такому разі поклоніння жінці, 
захоплення нею ототожнюється із поклонінням демону, поява її в житті 
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героїв обертається мотивом ,,демонських чарів”, що призводить через 
спокуси до катастрофи. 

По суті, місто Гоголя можна порівняти з ,,силовим полем”, на якому 
встановлений порядок одночасності екстраординарних подій, що були 

викликані випадковим збігом обставин, що залежали лише від того, в який 

момент герой займе своє місце на цьому ,,полі”. Небезпека ж для 
гоголівських героїв не має певної локалізації, вона може з’явитись і на 
Невському проспекті, і на окраїнній Коломні, і в своїй квартирі на Садовій 

вулиці. 
Таким чином, Гоголь, моделюючи петербурзьку дійсність за законом 

міфологічного мислення, дійшов до висновку про нестерпність життя в 
такому місті, причому заперечення міського світу в ньому було пов’язано з 
передчуттям неминучості його загибелі і набувало тонів апокаліпсичної 
есхатології. Створений Гоголем міф про Петербург став феноменом 

авторського світосприйняття, висвітлюючи місце людини в світобудові і 
приголомшуючи читачів можливими його наслідками, що ,,вписувало” 

гоголівський міф до більш загальних ,,культурних міфів” про велике місто і 
його есхатологію.              
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ГОГОЛЬ: УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
  
У статті аналізується  так зване ,,гоголівське питання”. Автор розглядає 

,,гоголівське питання” від часу його виникнення, підтверджуючи існування названого 
питання аргументаціями як сучасників Гоголя, так і тих дослідників, хто віддалений від 
письменника часом. Таким чином, стаття містить огляд історії ,,гоголівського 
питання” майже в повному його обсязі. Безліч людей, від сучасників самого Гоголя, якими 
були О.Смирнова-Россет і Г. Квітка-Основ’яненко, до віддалених від письменника двома 
сторіччями Євгена Сверстюка і Юрія Андруховича, брали участь у створенні 
,,гоголівського питання” і наповнювали його різними змістами. На сучасному етапі 
,,гоголівське питання” полягає не тільки в проблемі національної ідентифікації 
письменника, але в і проблемі розуміння гоголівських творів, засобах і шляхах їх 
інтерпретації, розумінні ментальності письменника. Аналіз українських джерел 
,,гоголівського питання” надає особливий, можна сказати, альтернативний варіант його 
тлумачення. Крім вже класичної роботи Сергія Єфремова ,,Між двома душами”(1909), 

особливу увагу в статті приділено останній книзі Євгена Сверстюка ,,Гоголь і 
Українська ніч”(2013), де Гоголь постає як ,,інший Гоголь” – не тільки трагічна 
постать, роздвоєний дух, мученик перехресть, але і Гоголь інтертекстуальний, тобто 
письменник, який у своїх творах втілив не тільки свій час, але і культурно-історичний 
простір України. Автор статті із впевненістю стверджує, що сталий образ Гоголя як 
,,російського письменника-реаліста”, який отримав пам’ятник від ,,радянського уряду”, 

поступово зникає зі свідомості широкого загалу, і натомість ми бачимо інший 
,,гоголівський варіант”, більш складний і неоднозначний, але й більш правдивий і гідний 
великого гоголівського генія. 

Ключові слова: ,,гоголівське питання”, національна ідентифікація письменника, 
українські джерела ,,гоголівського питання”, Гоголь як ,,російський письменник-реаліст”, 

,,двоєдушність” Гоголя, двомовність Гоголя, ,,українське однолюбство” Гоголя, 
,,інтертекстуальність” Гоголя.  

 

В статье анализируется  так называемый ,,гоголевский вопрос”. Автор 
расссматривает «гоголевский вопрос” со времени его возникновения, подтверждая 
существование этого вопроса аргументацией как современников Гоголя, так и тех 
исследователей, кто отдален от  писателя временем. Таким образом, статья содержит 

историю «гоголевского вопроса” почти в полном его объеме. Множество людей, от 

современников самого Гоголя, какими были А.Смирнова –Россет и Г. Квиткa-

Основ’яненко, до отдаленных от писателя двумя столетиями Евгена Сверстюка и Юрия 
Андруховича, участвовали в создании ,,гоголевского вопроса” и наполнении его различным 

содержанием. На современном этапе ,,гоголевский вопрос” заключается не только в 
проблеме национальной  идентификации писателя, но и в  проблеме понимания 
гоголевских произведений, способах и путях интерпретации, а также раскрытия 
ментальности писателя. Анализ украинских источников ,,гоголевского вопроса” придает 

особенный, можно сказать, альтернативный вариант его истолкования. Кроме, уже 
ставшей класическою,  работы Сергея Ефремова ,,Между двумя душами”(1909), 

особенное внимание в статье уделено анализу последней книги Евгена Сверстюка ,,Гоголь 
и Украинская ночь”(2013), где Гоголь предстает как ,,другой Гоголь” - не только 
трагическая фигура и роздвоенный дух, но и Гоголь интертекстуальный, то есть 
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писатель,  который в произведениях воплотил не только свое время, но и культурно-
историческое пространство Украины в целом. 

Автор статьи с уверенностью утверждает, что привычный образ Гоголя как 
,,русского писателя-реалиста”, которому был поставлен памятник от ,,советского 
правительства”, постепенно исчезает из сознания широких масс , и вместо него мы 

видим другой ,,гоголевский вариант”, более сложный и неоднозначный , но и более 
правдивый и достойный великого гоголевского гения.  

Ключевые слова: ,,гоголевский вопрос”, национальная идентификация писателя, 
украинские источники ,,гоголевского вопроса”, Гоголь как ,,русский писатель-реалист”, 

,,двоедушие” Гоголя, двуязычие Гоголя, ,,украинское однолюбие” Гоголя, 
,,интертекстуальность” Гоголя. 

 
The article analyzes the so-called ,,Gogol question”. The author takes a closer look at the 

issue at the time of its appearance, reaffirming its existence through arguments both from 

Gogol’s contemporaries as well as more recent researchers. Consequently, the article contains 

nearly the full history of the ,,Gogol question”. Numerous individuals took part in the creation of 

the ,,Gogol question”: from Gogol’s contemporaries such as A. Smirnova-Rosset and G. Kvitka-

Osnovianenko, to modern scholars such as Yevgen Sverstiuk and Yuriy Andrukhovich. 

Today, the matter lies not only in the issue of the national identity of the writer, but also 

in the understanding of his works, methods of their interpretation, as well as the understanding of 

the writer’s mentality. The analysis of the Ukrainian sources of the ,,Gogol question” provides an 

alternative way of interpreting the matter. Besides the already well-known book ,,Between two 

souls” (1909) by Sergey Yefremov, the article pays special attention to the analysis of Yevgen 

Sverstiuk’s latest work – ,,Gogol and the Ukrainian night” (2013), where Gogol is presented as 

not only a tragic figure and dual spirit, but also an intertextual image: a writer who achieved 

success both in capturing the essence of his time period and of Ukraine as a country in general. 

The author of the article states with certainty that the usual image of Gogol as a “Russian 

realist writer” is gradually disappearing in the minds of the general public, and in its place we 

can observe another ,,Gogol alternative”, more deserving of the writer’s literary genius. 

Key words: ,,Gogol question”, national identity of the writer, Ukrainian sources of the 

,,Gogol question”, Gogol as a ,,Russian realist writer”, the duality of the spirit of Gogol, 

bilingualism of Gogol, Ukrainian favoritism of Gogol, Gogol’s intertextuality.             

 

 

Вважається, що приховану драму роздвоєння національного 

самоусвідомлення переживав Микола Гоголь – українець, якому судилося 
стати великим російським письменником. 

Класичне твердження про двоєдушність Гоголя належить історику 
літератури С. Єфремову і базується на відомому листі Гоголя до 

О.Смирнової-Россет від 24 грудня 1844 року:  ,,…скажу вам , что я сам не 
знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак 
бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому 
перед малороссиянином…” [4, 288]. У статті, що присвячена сторіччю із дня 
народження Гоголя і яка отримала назву ,,Між двома душами” ( 1909), 

Єфремов зауважує, що Гоголь ніколи не знав, хто він, і в тому полягає його 

життєва і творча трагедія: ,,Гоголь не знав, яка в нього душа.  Ще більше – 

він помилявся, коли говорив про душу: треба було б сказати ,,душі”. Бо в 
Гоголя безперечно були дві душі: українська і російська…. Одна, що 

знаходила яскраві фарби і м'який гумор для українського життя, и друга , що 
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холодним бичем сатири била ,,по расейской гнусной действительности”. 

Одна душа м'якого любивого серця, і друга – холодного, практичного 

міркування та резонерства. І кожна душа жила в йому власним життям, 

кожна вимагала для однієї себе письменника, кожна тягла його виключно в 
свій бік” [6, 20]. На думку Єфремова, творча і життєва трагедія 
,,двоєдушності” Гоголя сигналізує про себе вже в зізнанні ,,я сам не знаю”. 

Відома російська дисидентка, правозахисниця і публіцистка Валерія 
Новодворська, яка точно не читала статті C. Єфремова, гострим зором також 

побачила ,,двоєдушність” Гоголя і звинуватила в цьому Російську імперію: 

“Иногда может показаться, что мы имеем дело с двумя писателями. 

Миргородский ,,письменник”, сочный, как арбуз, сладкий, как вишня, 
самодовольный, как помидор, – это раз. При этом он незлобив и добродушен, 

как тыква. Вот в этом и весь украинский огород, играющий самую заметную 

роль в малороссийском творчестве Гоголя. В петербургском же своем 

творчестве он создает город черно-белый, серый, дождливый, а зимой – 

ледяной, безжалостный, бесчеловечный. Нигде и ни на ком так не виден 

процесс создания Российской империи, как на этом жизнерадостном парубке, 
явившемся покорять столицу, благоухающем горилкой и колбасой, но 

закончившем, однако, жизнь желчным неврастеником, в порыве стыда и 

отвращения к собственной и мировой лжи сжигающим свое творение, 
вторую часть «Мертвых душ»” [9, 15].  

 ,,Двоєдушник” Гоголь був водночас, як більшість його сучасників-
країнців, ще і ,,двомовником”: на той час українська мова була мовою 

хатнього вжитку (домашньою), а російська – мовою публічною та офіційною. 

Якщо вдома розмовляли, писали жартівливі вірші та комедії для домашнього 

аматорського театру українською, то щоденники вели російською, у 
листуванні застосовували російську, наукові статті і книги писали 

російською.  

Лариса Масенко у статті з промовистою назвою ,,Роздвоєна душа: 
Микола Гоголь” пише з цього приводу, вперше виправдовуючи Гоголя від 

звинувачень у зраді рідній мові: ,,Звинувачення Гоголя у зраді рідній мові 
виходять з поширеного уявлення, котре абсолютизує владу письменника над 

словом. Але ця влада не є безмежною. Існує повна взаємозалежність у 
стосунках митця із словом, і реалізація його (митця) творчих можливостей 

значною мірою залежить від самої мови, її  культурної опрацьованості, 
стильової розвиненості. І жоден письменник не міг створити українське 
мовлення вищої верстви, якщо вона його сама не виробила” [8].  

Отже, питання мовного вибору, яке постало перед Гоголем на початку 

його діяльності, варто формулювати в дещо іншій площині, ніж це переважно 

до цього часу робилося. Вибір між російською і українською мовами означав 
для письменника вибір між повнотою й частковістю творчої реалізації в 
слові. Гоголеву ,,зраду” породила історична окраденість української 
культури, її пригнічений стан, що позбавляв письменника можливості 
ширшого розкриття його мистецького дару слова. І сама надзвичайність, 
унікальність цього дару літературної опрацьованості давала йому необхідну 
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для творчого самовияву повноту мовного матеріалу з уже сформованою 

стильовою диференціацією. 

 Слід додати, що і звинувачення Гоголя у ,,двоєдушності” є дещо 

спрощеним вирішенням проблеми служіння сина бездержавного народу, 
письменника-українця,  імперії.  Є. Маланюк у науковій розвідці ,,Гоголь – 

Гоголь” (1935) пише, що в Єфремова проблема національної ідентифікації 
письменника була ,,розв’язана в простій і тому привабливій формулі 
С.Єфремова: дві душі. І хоч та теорія «двох душ» без точного окреслення, що 

то є, в данім випадку, «душа російська» (московська?), спроваджує питання 
до ялової софістики і нічого, властиво, не з’ясовує; теорія Єфремова була 
загальносприйнята, і на тім справа зупинилася на довший час” [7, 37]. Сам 

Маланюк вважає Гоголя правдивим українцем, який підсвідомо руйнував 
імперію та імперську літературу, що відчув правдивий росіянин В. Розанов, 
бо саме він ціле життя щиро ненавидів Гоголя, побачивши в ньому справжню 

небезпеку для подальшого розвитку російської літератури, яка після Гоголя, 
за словами тієї ж Валерії Новодворської, ,,будет хлебать тоску, стыд и печаль 
полными ложками” [9, 19].  

Крім позицій, що констатують ,,російську прописку” Гоголя, його 

,,українське однолюбство” або гоголівську ,,двоєдушність”, існують інші 
,,гоголівські варіанти”. Так, за твердженням Юрія Андруховича, і зараз 
одночасно існує ,,Гоголь, проповідник «православія, царелюбія і чаєпітія»” 

[1, 102], що ніяк не узгоджується з Гоголем, підпільним українцем , який в 
листі до Максимовича ненавидить Петербург і мріє про втечу до Києва, 
,,нашого Києва”: ,,Гоголь, один з нав’язливих кошмарів Набокова, 
диканський довгоносик і зациклений на страшилках козакофіл, паралізує 
Гоголя імперського, впокореного, здатного вже тільки на «вибрані місця»” 

[1,101]. Ю.Андрухович завершує своє есе ,,Битва під Гоголем” (1999) 

прогнозом про появу ,,ще одного варіанту Гоголя” [1, 101]. Прогноз 
Ю.Андруховича справдився частково: зараз поширюється і вже став 
популярним ще один, достатньо старий ,,варіант Гоголя”, але не Гоголя – 

прибічника об’єднання всіх слов’ян, завзятого ворога Заходу і всіляких 

,,німців”, як передбачав ЮАндрухович, а дещо більш несподіваний і цікавий 

варіант: услід за Д.Чижевським, Гоголя стали уподібнювати славетному 
мандрівному філософові Сковороді, якого Д.Чижевський поставив осторонь, 
не піддаючи жодній класифікації. 

Д. Чижевський  визначав Гоголя яскравим представником української 
школи в російській літературі. Ю. Барабаш, російський дослідник, трохи 

змінює ,,гоголівський варіант” Д. Чижевського, стверджуючи належність 
Гоголя до двох літератур та його впливи на дві літератури, але ,,прописуючи” 

Гоголя винятково в російській літературі: ,,На мою думку, Гоголь це 
геніальний українець у російській літературі. Він таки належить до 

російської літератури, не треба перебільшувати, як це робить у стосунку до 

нього багато хто з українців, але він був у ній українцем, і посідає особливе, 
але самотнє місце, справивши великий вплив на обидві літератури” [2]. 
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Відомий літературознавець В. Яременко у статті ,,Гоголівський період 

української літератури”, також уподібнюючи Гоголя Сковороді, констатує, 
що ,,навіть у інтимі у Гоголя шаленіла душа шляхетського родича, то, 

можливо, самого Сковороди, бо Гоголь, як і він, смертельно боявся цього 

високого людського почуття. Кохання Гоголь називав «першим благом у 
світі», але за все своє життя так і не пережив любовного почуття і за це 
дякував долі. Коли товариш Гоголя по Ніжинському ліцею Данилевський 

написав йому про свою закоханість, він відповів: «Прекрасно розумію і 
відчуваю стан душі твоєї, але самому, дякувати долі, не довелось пережити. 

Я тому кажу «дякувати», що це полум'я перетворило б мене у прах за одну 
мить»” [12].   

Сковорода  втілював свої ідеї в філософських працях, свою ,,любовну 

ідеологію” Гоголь утілював в образах. ,,У «Тарасі Бульбі», – пише 
В.Яременко, – Андрій фактично гине в полум'ї своєї демонічної пристрасті 
до прекрасної польки, чинить зраду, що не має батьківського прощення. 
Дивовижна врода польської воєводівни виявилася сильнішою за віру, честь, 
козацьке побратимство, батьківщину. Подих краси тут руйнує моральні 
засади, краса –аморальна” [12]. До цього висновку підводить не тільки образ 
Андрія. У повісті ,,Вій” псар Микита згорає від кохання до сотниківни-

відьми не в образному розумінні, а буквально: ,,…і коли одного разу 
прийшли до стайні, то замість нього лежала попелу купка та порожнє відро: 

згорів зовсім, сам собою згорів!” [6, 85]. Та й ,,філософ” Хома Брут, 
повозивши на своєму хребті відьму-панночку, врешті гине. Образ панночки-

сотниківни, вочевидь, символічний. Це знак доби, навіжена сила, що 

спопеляє і псаря, і філософа, і загиджує православний храм. 

Звичайно, що актуалізований нині ,,гоголівський варіант” 

Д. Чижевського є цікавим, дотепним і трохи несподіваним. Згадка Сковороди 

і зіставленя з ним робить Гоголя причетним останнього до української 
літератури, хоч би ця література і була написана російською мовою.  

Подібно до того, як читач – глядач гоголівського ,,Ревізора” за спинами 

героїв п’єси бачить натовп всіх мешканців містечка: від запального вчителя 
історії, який є великим шанувальником Олександра Македонського, до 
новонародженого сина шинкаря Власа, так за спиною Гоголя, який вперше 
голосно і високо (аж до імператора!) заговорив про Україну, товпляться  ті 
письменники, які писали то мовою українською,то мовою російською і про 
яких Андрухович згадує як про невиправних провінціалів, ,,обдарованих 

гучно-бурлескними і, як правило, подвійними пізньокозацькими прізвищами 

та іменами (Білецький-Носенко! Гулак-Артемовський! Максимович-

Амбодик! Бантиш-Каменський! а були ж іще Костянтин-Філадельф Пузина і 
Євген Гребінка-Гребьонкін, автор еталонного для імперської культури 

жорстокого романсу «Очи чёрные»)… ” [1,99]. 

І серед цих ,,невиправних провінціалів” стоїть батько самого Гоголя, 
Василь Гоголь-Яновський, з його двома  україномовними комедіями, що 

стали завдяки Гоголю – молодшому  загальновідомими. А трохи далі бачимо 

того, хто написав першу книгу нової української літератури, також 
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процитовану у ,,Вечорах”, – ,,Енеїду” – ,,надміру веселий мандрівний 

вихователь дворянських дітей, знавець алкоголю і карт не тільки 

географічних” [1, 99] – Івана Котляревського. 

 У далекому ж Петербурзі образ України створюють старші українські 
письменники, які пишуть російською мовою: Василь Наріжний (,,Слов'янські 
вечори”, ,,Бурсак”, ,,Запорожець”), Антон Погорільський (,,Двійник, або Мої 
вечори в Малоросії”), Орест Сомов (,,Русалка”, ,,Казка про скарби”). 

Отже, твердження В. Яременка про те, що ,,гоголівський період — це 
час активного творення української літератури російською мовою” [ 12] не 
позбавлене сенсу. 

Та риса гоголевських творів, на яку вказує Є. Сверстюк у своїй 

останній книзі ,,Гоголь і Українська ніч” (2013), а саме – 

,,інтертекстуальність Гоголя”, закріплює попередню думку .  
,,Інтертекстуальний Гоголь”, за Сверстюком, попри позірну відкритість 

його творів, містить щось загадкове,відчутне і водночас невловиме, що стоїть 
за його простими текстами: ,,Чужі сюжети він подає як свої, наче не 
помічаючи того. Про це охоче говорять. Однак неохоче аналізують. Читаєш 

текст, а він такий простий, мовби написаний одразу. А що ж тоді Гоголь 
переписував багато разів і що спалював? Тільки у часовому віддалені 
починаєш розуміти, що за текстом щось стояло і досі стоїть як загадка” [11, 

159].  

   Стосовно ,,чужих сюжетів”… Справді, чому б не пошукати зв'язку з 
сюжетами ,,Повісті про двох Іванів” або ,,Бурсака” Василя Наріжного, з 
якими перегукуються гоголівські ,,Повесть про то, как Иван Иванович 

поссорился с Иваном Никифоровичем” та ,,Вий”? Але Миргород до 

Наріжного претензій не має, а до Гоголя має: ,,Кажуть, Миргород не любив 
Гоголя. Не міг йому пробачити тієї калюжі посеред міста, прославленої на 
весь світ. Не міг йому забути ,,Повісті про те, як посварилися Іван Іванович з 
Іваном Нікіфоровичем” [11, 163]. 

 Отже, не в сюжетах справа, а швидше – в образі Миргородської 
Калюжі, ,,уславленої” Гоголем. Можливо, і мала рацію Валерія 
Новодворська, яка вважала, що об’єднує Росію і Україну не міфічне 
братерство і не менш міфічне спільне походження від одного кореня, а саме 
ця калюжа: ,,Ведь что объединяет печальную Русь и веселую Украину? Да 
Миргород Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, где имеется лужа, 
удивительная лужа, прекрасная лужа, красоте которой дивятся домики, 

похожие на копны сена и которая занимает почти всю площадь. Лужа да 
свинья, из-за которой поссорились два приятеля, это объединяет да еще как 
объединяет…” [9, 19]. 

 Хто не знає, що сюжет ,,Ревізора” майже повторює сюжет  комедії Г. 

Квітки-Основ’яненка ,,Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном 

городе”? Сам Гоголь стверджував, за свідченням Аксакова, що про комедію 

Квітки чув, але не читав її.  
 Коли з’явилася публікація ,,Ревізора”, Квітка в Харкові скликав 

приятелів, і вони прочитали ,,Приезжего из столицы”, а потім – ,,Ревізора”. 
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Всі в один голос говорили, що Гоголь використав сюжет комедії Квітки. Але 
розумний і освічений Квітка змовчав, бо не хотів, щоб говорили, ,,мовбито в 
мене через комедію є якесь суперництво з Гоголем”, він розумів, що, крім 

сюжету, комедія Гоголя вміщує щось більше: фантасмагорічний образ 
Хлєстакова, ,,який у натхненній брехні перевершив самого себе і вийшов за 
часові межі”[11, 160].  

Так, за загальною згодою, сюжет ,,Ревізора” залишається подарунком 

Пушкіна, і Пушкін – хрещеним батьком гоголівської комедії, чим він, за 
чутками, пишався.  

Цікаво, що саме таких звинувачень щодо ,,чужих” сюжетів, образів і 
мотивів зазнав той письменник, який у розпуці звертався до Гоголя як до 

свого великого вчителя і якого саркастичний Маланюк називав 
,,гоголівським епігоном” – М. Булгаков. Дослідник творчості київських 

письменників, серед яких і ,,київський Булгаков”, Мирон Петровський у 

книзі ,,Городу и Миру” пише: ,,Феноменальная насыщенность произведений 

Булгакова «чужим словом», скрытыми и явными цитатами, перефразами, 

вариациями чужих мотивов и образов уже не мешает читателю, которого 

литературовед непрерывно снабжает фактами такого рода …” [10, 218]. 

 Якщо за спиною М.Булгакова стоїть російська культура ,,срібного 

віку”, яка була приречена на зникнення після пришестя до влади більшовиків 
і яку він, М.Булгаков, втілив  у найвищому ступені, то за спиною Гоголя 
виразно бачимо багатовіковий культурно-історичний простір України.  

  Щодо українськості Гоголя сумнівів не виникає: українцем його 

вважали всі, і сам він не цурався свого українства. ,,Впертий хохол”, 

,,маленький хохол” – такими визначеннями шанували Гоголя – ,,Гоголька” не 
тільки вороги, але й найближчі друзі. Наприклад, О.Смирнова-Росет, 
улюблена приятелька письменника, у щоденникових записах називає його 

,,впертим хохлом”, причому і себе непоштиво іменує ,,хохлачкою” [4, 356]. 

 Щеплення ,,українськості” від Гоголя отримало багато людей, у тому 

числі і тих, хто докоряв письменникові ,,двоєдушністю”. ,,Скоро я вивчився 
грамоти, трапилося мені, малому хлопцеві, прочитати «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» та «Миргород». Не переказиватиму своїх тодішніх вражень, 
скажу тільки, що після книжки Гоголя вперше я почув себе сином рідної 
землі, що з «Тараса Бульби» запала мені в душу перша іскра національної 
самосвідомості” [6,19], – зазначає С. Єфремов, який нещадно картатиме 
Гоголя за його ,,хохляцтво”-малоросійство всупереч ,,свідомому українству”. 

 Сучасний російський дослідник-гоголезнавець І. Золотуський 

аргументовано доводить, що свою Україну письменник завжди мав поруч. 

Повітове місто, де відбуваються події ,,Ревізора”, на думку І. Золотуського, 

Гоголь певним чином змалював зі знайомого йому Ніжина: ,,Нежинские 
впечатления, кажется, нигде прямо не отразились в его сочинениях. Хотя 
уездный город в «Ревизоре» нельзя представить без Нежина, без знания 
механизма уездной жизни, которую Гоголь нигде не мог так пристально 

наблюдать, как в Нежине: кажется, и городничий, и судья Тяпкин-Ляпкин, и 

попечитель богоугодных заведений Земляника взяты отсюда, может быть, 
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тут на старом нежинском кладбище сохранились их могилы”  [5, 94]. Трохи 

далі Золотуський знову повернеться до гоголівського Ніжина як до міста, що 

пов'язано з подіями в ,,Ревізорі”: ,,Уездный город Нежин стоял на выгодном 

месте – через него шли дороги из Москвы в Киев, из Чернигова в 
Екатеринославль. По всем статьям он был похож на тот городишко, в 
котором, проигравшись в пути пехотному капитану, остановился Иван 

Александрович Хлестаков. И история с показом Хлестакову лучших 

заведений города также отдает нежинской фактурою. Лучшими зданиями в 
городе считались, как указывают современники, лицей (в комедии – 

училище), богоугодное заведение и окружной суд” [5, 80]. Попри наведені 
ним самим факти, що свідчать про ,,українськість” і укоріненість Гоголя в 
український простір, автор робить вражаючий висновок: ,,<…> и сын Марии 

Ивановны и Василия Афанасьевича стал славным сыном России” [5, 7].  

Як трапилася така метаморфоза зі ,,всиновленням” Гоголя Російською 

імперією, дослідник не пояснює. Але мусимо визнати: всиновила. І мав 
Гоголь не тільки матір, але й мачуху. Як і більшість тих українців, що стали 

відомими і знаними в Російській імперії. ,,А ким ставали в російській столиці 
люди талановиті, у яких пам'ять роду глибша, любов сильніша, національне 
обличчя виразніше?” [11, 168] – це питання цікавить не тільки Є. Сверстюка, 
який говорить вже не про ,,двоєдушність”, а про ,,подвійність” Гоголя, сумно 

завершуючи своє спостереження: ,,Коли ми говорили про українців у 
Петербурзі в часи Гоголя і Шевченка, то це була освічена верхня верства, де 
не було сенсу критися з національністю. Але хто робив офіційну кар'єру, той 

розумів, що українство йому завадить. Матір люблять, а мачуху толерують” 

[11, 172]. 

Отже таких, відомих і славних, українців було багато, і Гоголь був 
одним із тих, хт розділив їхню долю.  

  І наостанок… Хто б відмовив собі в задоволенні навести думку ззовні 
найпарадоксальнішу і разом з тим не позбавлену сенсу, тим більше, що 

посилається автор на М. Поповича? Михайло Бриних, відомий також як 
доктор Падлючча, у роботі ,,Містичний порнозапой Хоми Брута” вирішує 
,,гоголівське питання” способом вельми специфічним: “Єслі в будь- якому 
культурному товаристві мова заходе про Гоголя, опитна рука зразу тянецця 
до топора – дуже вже хочецця взять його і поділить нарешті якось по- 

брацьки раз і навсігда. Гоголь, канєшно, не єдиний класік, який родився в 
одній страні , печатався – в іншій, а жив узагалі чорті-де, по баден-баденах і 
римах. І все це, нада уточнить, проісходило ше в ті дрімучі времена, када 
страни і культури були переплутані, як сонце з кларнетами в душі Тичини. 

Звідси й страхітлива плутанина, куди його, Васильовича, пристроїть: 
оставити, на радість сєвєрним вандалам, під омофором пушкінського слога, 
чи забрать в наш варенично-галушковий рай, де кишки Гоголя і при жизні 
чувствовали себе на порядок лучче , ніж на болотах Петербурга. Надо 

признать, що італійці тоже могли би разінуть рота на всесвітньо-знаний 

хіщний профіль цього майстра. Бо іменно у Римі, на підніжках Ватікана, 
писатель окончательно злетів з катушок і почав строчити тексти прямо в 
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стратосферу, тщатільно оминаючи корупційно-нікчемний етап публікації 
своїх творінь. Впрочім, на батьківщині всяких Леонардо нікада не бракувало 

пророків власної зборки, а Гоголь, треба признать, в тамтешню культурну 
спадщину не дуже і пхався” [3, 131 – 132]. Отже, маємо привід для радощів 
від доктора Падлючча: принаймні італійці не зазіхнуть на нашого генія, і з 
ними ніяких непорозумінь не виникне.  

 Таким чином, логіка нашого дослідження дозволяє зробити такі 
висновки: по-перше, ,,гоголівське питання” існує, підтвердженням тому є 
аргументації як сучасників Гоголя, так і тих дослідників, хто віддалений від 

письменника в часі. По-друге, на сучасному етапі ,,гоголівське питання” 

полягає не тільки в проблемі національної ідентифікації письменника, але й у 

проблемі розуміння гоголівських творів, засобах і шляхах їх інтерпретації,  
розумінні ментальності письменника. 

 Аналіз українських джерел ,,гоголівського питання” уможливлює 
особливий, можна сказати, альтернативний варіант його тлумачення. Із 
упевненістю можна зазначити, що сталий образ Гоголя як ,,російського 

письменника-реаліста”, що отримав пам’ятник від “радянського уряду”, 

поступово зникає із свідомості широкого загалу, і натомість ми бачимо 

інший ,,гоголівський варіант”, більш складний і неоднозначний, але й більш 

правдивий і гідний великого гоголівського генія. 
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ЗАПИСКИ МЕНТОРА 
 

УДК 821.161.2 - Гоголь 

Вітко М. І.  
 

ГОГОЛЬ І УКРАЇНА:  

ПОГЛЯД СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 

«Я є загадкою для всіх», – колись про самого себе написав Микола 
Гоголь. І справді, навіть через століття він залишається однією з найбільш 

магнетичних і загадкових постатей світової культури. Суперечки про 

природу гоголівського таланту тривали вже за життя письменника, й уже тоді 
вони не відзначалися одностайністю. Хочу уточнити тему свого виступу: 
Гоголь і Україна: погляд сучасного літературознавства.  

2013 року в  різних українських видавництвах   вийшли дві книги про 

Гоголя. Збірка есеїв українця Євгена Сверстюка і дослідження 
американського літературознавця Едити Бояновської.  

 

Хтось незримий пише переді мною могутнім жезлом. Знаю, що ім'я 
моє після мене буде щасливішим за мене, і нащадки тих же земляків моїх, 
може, з очима, вологими від сліз, вимовлять примирення моїй тіні.  

Із листа Миколи Гоголя 
 

У цій великій метафорі відображено глибинний конфлікт Гоголя із 
сучасниками – із Руссю.  Тоді для нього, лояльного громадянина, то була 
єдина Русь – імперська. Але земляками були українці, і з ними мав конфлікт, 
який його особливо мучив. Гоголь був українцем, якому нагадували, що він 

оре чужу ниву… А він завжди вважав, що оре ниву Господню. Чи може хтось 
собі уявити в російського письменника твір під назвою ,,Ніч перед Різдвом”? 

Але Гоголя прийняли із цим твором, навіть під іменем пасічника Рудого 

Панька… 

,,Така вже моя доля – ворогувати з земляками…” Нагадаємо: за життя 
Гоголь для всіх без винятку був українцем, ,,маленьким хохлом”, ,,впертим 

хохлом” з дуже виразними етнічними рисами. Ніде, ніколи, ні за яких 

обставин у російській столиці Гоголь не відмовлявся, не дистанціювався від 

свого українства – від роду й народу. 
У совєтський період його переодягли й дали йому постійну московську 

прописку. Соцреалістичний Гоголь – то викривальний сатирик, російський 

класик – увесь у темно-сірому, як на пам’ятнику. Такий портрет штампували 

мільйонними накладами для чотирьох поколінь. Однобоким він був і в 
революціонерів-демократів – за присудом критика: автор ,,Ревізора” і 
,,Мертвих  душ”. 

Отже не дуже дивно, що, коли в 2000 році в Москві, в Інституті світової 
літератури відомий літературознавець із Харкова, заввідділу того ж 
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Інституту, Юрій Барабаш пропонує своє дослідження творчості Гоголя й 

Шевченка, його слухають, а в друк не пускають: то інший Гоголь, він не 
відповідає усталеному образові класика… 

Тут ми виходимо на відоме історичне роздоріжжя: хто пише історію? 

Пишіть власну історію, чесно пишіть, бо інші на тому місці напишуть вам 

свою історію… А наші діти її вивчатимуть. 
У російській літературі М.В.Гоголь посів місце поряд із О.С.Пушкіним 

і В.А.Жуковським. Тоді мало хто порушував цей ряд, а найменше – Гоголь: у 
цьому ряду йому було затишно. 

У наступні десятиліття на новій основі вибудувався інший ряд: Гоголь 
– Достоєвський – Толстой.  У цьому є глибока духовна спадкоємність. 
Творчість Гоголя ще за його життя закладалася в незримий фундамент нової 
російської літератури. Творчість Гоголя запліднювала модерністські течії 
також на Заході. Гоголь і Достоєвський і дотепер – на афішах Європи. 

Але Гоголь не підлягає приватизації. Немає жодних розумних підстав 
ловити того птаха, обскубувати йому крила й прив’язувати до свого двору. 

У радянському літературознавстві великий і суперечливий письменник 
був понижений і зведений до статусу сатирика й ,,критика буржуазно-

поміщицького ладу”. Гоголь як релігійний містик і перший у російській 

літературі проповідник повернення до християнських основ не був 
прийнятий. Поділений надвоє і скорочений удвоє, він був узятий на службу – 

у ролі сатирика. І прописаний. 

Такому Гоголеві й було споруджено в Москві 1952 року пам'ятник із 
дивовижним написом ,,Великому російському художникові слова Миколі 
Васильовичу Гоголеві від уряду Радянського Союзу”. 

Серед українців у різні часи та й дотепер зустрічаємо своєрідну 

реакцію на ,,приватизованого” земляка. Так, дехто береться за повернення 
Україні Гоголя. Хто через текстологічні екскурси, хто через дослідження 
його життя. За всім цим стоїть відкриття для себе відомих істин, захованих за 
пересічними писаннями й тривіальними уявленнями. 

Річ у тім,  що Гоголя не треба повертати до України: треба глибше 
ознайомитися й зрозуміти, що він від України не відходив. Просто вітер часу 
не дав йому причалити до свого берега, а прагнення духовної висоти й 

інтелектуального середовища однозначно притягувало його до культурного 

центру – столиці. Так було в усіх народів, у всі часи. 

Що ж до глибокої любові Гоголя до України, то це факт, відомий усім, 

навіть на рівні першого ознайомлення з його творами. Публікувалися книги 

під назвою ,,Гоголь і Україна”. З тим самим правом можна було писати 

,,Шевченко і Україна”. Різниця є, але не більша, ніж між двома братами 

різної вдачі й різної долі. 
…Гоголя ,,прописали”в російській літературі, і багато кому уявляється, 

що він відійшов від своєї національності і обрав російську. Це біда нашої 
напівосвіченості, готової до квапливих висновків без заглиблення у суть. 

Гоголь ніколи й ніде не приховував і ніколи не ігнорував 
національності. Він її не підкреслював так, як підкреслював віру, але й не 
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підлаштовувався, як то було заведено в Росії. Він був мовби острівцем у 
державі. Навіть назва його іншомовна. 

І на закінчення – слово про генія, розтерзаного на роздоріжжі нашої 
історії. Він усе життя  укріплював у собі й у людях християнський лад душі й 

готувався, ,,щоб остаток життя нашого в мирі у покаянні скінчити”. Тут він 

був традиційним українцем. Як геній, обдарований талантами і великими 

суперечностями, він був загадкою. Він посіяв зерна модернізму на ниві 
вселюдській, бо вирощував їх із глибин підсвідомості й ніколи не рівнявся на 
готові літературні зразки. Безмір свободи вів його у простір нашої 
сучасності. На землі багато змінилося, а небо залишається безмінним”.  

Американський літературознавець Едита Бояновська в 2007 році 
видала працю, яка сколихнула західну славістику. Оперуючи сучасною 

науково-теоретичною базою, дослідниця проаналізувала спадщину Миколи 

Гоголя і зважила на шальках літературно-критичного аналізу, що в нього 

було від російського, а що від українського націоналізму. Книжку активно 

обговорювали в США, Англії, Канаді, Італії, Німеччині, Франції та Росії. 
Відомий англійський історик Джефрі Госкінс схвально відгукнувся про неї в 
Times Literary Supplement. Modern Language Association визнала працю 

найкращим здобутком славістики 2007 – 2008 років і присудила нагороду 
імені Олдо та Джоан Скаліоне. У 2013-му ,,Темпора” видала український 

переклад книжки. 

Читачі Гоголя зазвичай припускають, що зображення занепаду України 

сигналізують про його підтримку імперіалізму: український національний 

організм показано недієздатним. Він затримується на соціальних розламах 

українського суспільства, зокрема між селянами та аристократією. Після 
,,Вечорів на хуторі” наступний гоголівський цикл повістей – ,,Миргород” 

(1835) – містив ще дві історії в дусі ,,Шпоньки”. У них було зображено 

сучасне українське дворянство як жалюгідне та ялове, некультурне й 

бездіяльне. Такі аристократичні, ,,національні” старі родини, як оповідач 

називає ненажерливих персонажів ,,Старосвітських поміщиків” у 

,,Миргороді”, навряд чи претендують на те, щоб вважатися міцним стовпом 

нації. Через подібні образи критики, як правило, й нарікали на участь Гоголя 
в російському імперському проекті. Як ми вже згадували, він залишає 
козацький дух у минулому та висміює комічний провінціалізм сучасної 
України, таким чином зміцнюючи її колоніальний образ. 

На мою думку, Гоголь бере участь у дискурсі російського імперіалізму 
лише поверхово, а прочитувати Гоголя через поверхові сенси та головні 
сюжетні лінії означає знехтувати значною частиною його особливості. І 
власна схильність Гоголя до іронії й ігрові оповідні стратегії та офіційна 
царська цензура щодо української тематики спонукають до прочитання, що 

досліджує деталі та марґіналії – те, що міститься за лаштунками гоголівських 

сюжетів і його риторичних інсинуацій. Моя інтерпретація ,,Вечорів” і є 
спробою такого аналізу. У цьому творі Гоголь протиставляє безславну 
імперську сучасність і доімперську славу, і, здійснюючи такий крок, 
підважує імперський проект. Входження до імперії не змінило становище 
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українців на краще – навпаки. Твір приписує інерцію та занепадництво 

сучасній авторові Україні в її імперському статусі, навіть попри те, що 

Гоголь вдається до вимушеної стриманості, розробляючи цю делікатну тему. 
Козаки звикли відстоювати ідеали свободи та героїзму, але цій системі 
цінностей не прийшло на зміну щось більш гідне. Цивілізаційну місію Росії 
показано як цілковитий провал – і не останньою чергою через якість 
російської «цивілізації», що її несе імперія. Москаль виявляється 
злодійкуватим, диявольським авантюристом. Не згадано про великих 

російських поетів, зате вказано на засилля тарганів на російській землі. 
Вивчення Шпонькою імперської российской граматики не сприяє розвитку 
його красномовства. Те, що українці не керують своєю країною, стає 
зрозуміло з паломництва персонажів до центру імперської влади – Санкт-
Петербурга, який зображено демонічним місцем. Імперську ідеологію, згідно 

з якою вважалося, що поширення російського правління покращує соціально-

економічні умови периферії та несе просвітництво, показано як обман. 

Песимістичне бачення сучасних реалій України співіснує в цій книзі з 
оспівуванням її культурної цілісності та етнічної самобутності, що 

функціонують як утвердження української ідентичності, яка пережила 
імперське вторгнення. Незадоволення імперською сучасністю співіснує в 
цьому творі з ностальгією за золотою добою козацької Гетьманщини. 

Посилання на цю колишню славу показує, що жалюгідне становище сучасної 
України не є ендемічним. Ці контрасти виявляються й поза межами ,,Вечорів 
на хуторі”. Зрештою, найвідоміший текст ,,Миргорода” – перший варіант 
,,Тараса Бульби”, героїчної повісті з яскраво вираженим українським 

акцентом. У цьому циклі вона слідує одразу за ,,Старосвітськими 

поміщиками”, немовби для виведення на перший план зіткнення різних 

поглядів. Назвати цих жалюгідних поміщиків ,,народними” в подібній 

текстовій близькості до життєлюбних героїв-козаків ,,Тараса Бульби” означає 
дорікнути цьому класу українського суспільства у зраді традиції, ухилянні 
від своєї історичної відповідальності. 

Це правда, що ,,Страшна помста” – історична сага про козацьку 

Україну з ,,Вечорів на хуторі” – зосереджується на занепаді України. Така 
драматизація поразки, яка може суперечити твердженню про український 

націоналізм Гоголя, насправді була одним із проявів східноєвропейського 

націоналізму і не лише його. Візьмімо, наприклад, сербський міф про Косово 

Поле. Якщо вдатися до прикладів, ближчих до України, її польська 
романтична версія черпає потужну підтримку з трагедії польської поразки, 

завданої Росією, та моральної вищості жертви. Уславлення патріотів на 
кшталт Данила, який гине, захищаючи народ, мало націоналістичний 

резонанс для тогочасного суспільства. Незабаром російська влада добре це 
зрозуміла і виступила проти героїчного зображення козацтва, побоюючись 
зростання політичного сепаратизму. Зіткнення між героїчним минулим 

українського козацтва, яке Гоголь і в своїй прозі, і в публіцистиці вважав 
історичною основою українського народу, і розпадом та виродженням 
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сучасного українського суспільства служить стимулом для повернення 
колишньої національної слави. 

Вимір старовини у ,,Вечорах” виконує точнісінько таку ж 

націоналістичну функцію. Епоха славного козацтва минула, а Україна як 
гердерівська спільнота перебуває під тиском імперських сил. Незважаючи на 
це, Гоголь перетворює її образ у ,,Вечорах на хуторі біля Диканьки” на 
потужний культурний артефакт, який має значення для імперської та 
української культури початку XIX століття. Імпульс до збереження рідної 
національної культури, яка перебувала під загрозою зникнення, інспірував 
численні культурні проекти в епоху романтизму, що її остаточним значенням 

і сенсом був націоналізм. Це імпульс до колекціонування народних пісень, 
відкриття стародавніх епосів і збирання старожитностей. Цей романтичний 

погляд на минуле, пошук імовірного коріння істинної колективної 
ідентичності, не зіпсованого сучасною фрагментацією та космополітизмом, 

ніс сучасне націоналістичне навантаження. Таким насправді є значення 
гоголівських повістей із диканського циклу. Незважаючи на імперський 

статус України, громада українців, яка збирається в Паньковому домі, 
сповнена гордості за колишній розквіт козаччини, підтримуючи це 
розповідями. У своїх повістях вони уславлюють образ України як яскравої 
національної спільноти – обмеженої своєю власною культурою, історією та 
мовою і розміщеною в конкретних природних умовах. Ця спільнота 
кардинально відрізняється від росіян, поляків та всіх інших чужинців, котрих 

ця книга, відповідно до своєї народної конвенції, зображує здебільшого 

демонічними. 

У контексті імперського прагнення Росії анігілювати українську 

інакшість це наголошування на окремішній ідентичності, поза сумнівом, 

відіграло націоналістичну роль. Отже, завдяки своєму дискурсу українського 

націоналізму ,,Вечори на хуторі” виходять за рамки класичного 

колоніального сценарію та перевертають імперські ієрархії. Хоча в 
передмовах до циклу Україна представлена відповідно до імперської 
парадигми як провінційне доповнення до російської метрополії, світ цих 

повістей значною мірою перевертає цю парадигму, вміщуючи Україну в 
самодостатньому центрі представленого світу, а Росію показуючи як 
чужоземну периферію та джерело репресивної, нешанованої політичної 
влади. У передмовах автор прагне делікатно переглянути російські 
стереотипи щодо України, щоб не відштовхнути російських читачів, тоді як у 
повістях він наважується на антагонізм із цими читачами, представляючи 

невтішні стереотипи про них самих. На відміну він інших українсько-

російських авторів, зокрема таких, як Орест Сомов, Гоголь не зацікавлений у 

тому, щоб покласти добре сформовану специфіку периферії на олтар 

імперського багатства. Хоча критики Гоголя й цілковито проігнорували цей 

життєво важливий аспект, світ ,,Вечорів” протиставляється російській 

імперській культурі. Гоголь докладно зупиняється на культурних 

відмінностях і політичній напрузі, описуючи українсько-російський 

політичний устрій, навіть попри те, що він пересипає цю делікатну тему 
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езоповим гумором і казковим маскуванням. В. В. Ґіппіус має рацію, 

зараховуючи Гоголя цього періоду до захисників української мови та нації як 
живої та сповненої потенціалу.  

…Нестримне уславлення українського народу у ,,Вечорах” з часом 

стало болючим питанням для тих російських критиків, які ганили його за 
невідповідність російському націоналізму. І справді, нічого з написаного 

Гоголем про Росію ніколи не дорівнялося до апофеозу України, якого він 

досягнув у першому томі своїх творів. 
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МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР У РОМАНІ ДЖ. ФАУЛЗА ,,ВОЛХВ” 

 
У роботі аналізується проблема постмодерністської рецепції міфологічного 

простору та типологічність постмодерністського та міфологічного світовідчуття на 
прикладі роману Дж. Фаулза ,,Волхв”. 

Ключові слова: Дж. Фаулз, постмодерністська рецепція, міфологічний простір 
 

В работе анализируется проблема постмодернистской рецепции мифологического 
пространства и типологичность постмодернистского и мифологического 
мировосприятия на примере романа Дж. Фаулза ,,Волхв”. 

Ключевые слова: Дж. Фаулз, постмодернистская рецепция, мифологическое 
пространство 

 
The article is dedicated to the problem of postmodernism reception of mythological 

space, to the question of revealing the historical and artistic-aesthetic basis of myth's creation 

processes and peculiar ,,dethroning” of the ancient mythical rituals and stories in ,,The Magus” 

by J. Fowles.  Also it deals with determination of the appropriateness of the functioning and 

transformation of the traditional mythological plots, motives and images in the J. Fowles’ novel. 

The typology of postmodern and mythological attitude is analyzed, the forms of the mythopoetic 

system's influence on the formation of postmodern's artistic-aesthetic doctrine are found. The 

following types of myth's transformation in postmodernism are determined: traditional 

interpretation which is realized by means of parody, different types of reminiscence, illusion, 

genre's alikeness of the fiction and archaic reality, myth's desacralization, levelling of it's main 

principle of the unity and invariability in parody's form, the creation of the own modern myths. 

The analysis of J. Fowles’ novel demonstrates the formation of postmodern novel's genre 

features on the basis of traditional mythological motives: a travelling motive, a search motive, a 

labyrinth motive, a rebirth/enlightenment motive. They are archetypal models that make the 

main constructive basis and cause the text's existence within the limits of philosophical-artistic 

direction because they determine its existence on such artistic-poetic levels of realization as plot 

and image basis, genre's specifics, structural organization, communicative strategy. Besides, it's 

pointed out that the presence of these motives in ,,The Magus” indicates the general formation of 

postmodern novel on the basis of the ceremony's initiation. 

Key words: J. Fowles, postmodernism reception, mythological space 

 

 

Література другої половини ХХ ст., за визначенням російського історика 
літератури Л. Андрєєва, проходила під знаком постмодернізму та 
інтертекстуальності [1]. Романи цього періоду характеризуються 
інтелектуальною грою з цитатами, текстом, з художнім простором твору. 
Художній простір роману Дж. Фаулза ,,Волхв” представлений через єдину 
складну систему, що організовує літературний і міфологічний матеріал. 

Процес реміфологізації на основі ігрового принципу зближує 
постмодерністський стиль ранніх романів письменника з барочним стилем, 

для якого характерний калейдоскоп образів, алюзій і мотивів. У другій 
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половині ХХ ст. культура бароко досить природно вплітається у специфічну 
логіку перевтілення та самоусвідомлення  в культурі постмодернізму, яка 
невіддільна від процесу переживання утрати традиції, що веде до 

непереривності наслідування.  
Дж. Фаулз грає з простором, що має дійсно реальну основу, адже він 

сам викладав на острові Спецес в 50-ті рр. ХХ ст., називаючи його 

,,райським”, створюючи його віртуальну репрезентацію з позиції 
конструктивізму завдяки використанню різноманітних груп  ремінісценціїй 

(під ремінісценцією розуміємо використання у літературному творі елементу 

іншого твору літератури або мистецтва, що викликає у читача згадки про цей 

твір, необхідні для повнішого та чіткішого розуміння творчого задуму 

автора).  
Однією з основних видів ремінісценції у романі Дж. Фаулза є 

просторова ремінісценція, коли автор використовує художній простір твору-
першоджерела. Найяскравішим прикладом просторової ремінісценції у 
романі є відсилання до грецького Олімпу. Враховуючи античний контекст 
усього твору, ряд описів Фраксоса і Бурані можна розцінювати як відсилання 
до цього грецького едему: ,,Phraxos was beautiful. There was no other adjective; 

it was not just pretty, picturesque, charming – it was simply and effortlessly 

beautiful” [5, 50]. Велична краса Фраксоса нагадує красу міфічної гори Олімп 

– резиденції верховних античних богів. Але ще більшої схожості з Олімпом 

набуває вілла Бурані: ,,Immediately to the west of the bay with the cottages the 

ground rose steeply into a little cliff that ran inland some hundreds of yards, a 

crumbled and creviced reddish wall; as if it was some fortification for the solitary 

villa that lay on the headland beyond” [5, 67]. Відвідуючи Кончіса, Ніколас 
кожного разу здійснює сходження, уподібнюючись до грецького героя, який 

піднімається на Олімп. Сама вілла викликає захоплення, але водночас 
подавляє Ніколаса, як вражає краса божественних палаців звичайних 

смертних: ,,It stood, white and opulent, like Swiss snow, and made me feel sticky-

palmed and uncouth” [5, 78]. Ця просторова ремінісценція викликає асоціації 
між образом Кончіса та образом давнього грецького бога Зевса, володаря 
Олімпу. Навіть селянина, єдиного мешканця Бурані, який підтримує зв'язок із 
зовнішнім світом, звуть так само, як і олімпійського бога посланця – Гермес.  

Також у романі наявна образна ремінісценція, в основу якої закладено 

використання окремого образу іншого літературного твору або системи 

образів. На використанні образних ремінісценцій побудовані твори із 
,,вічними образами,, літератури. Кончіс, один із головних героїв роману, 
втілює цілу низку образів античних богів. Це і образ Зевса, на паралель із 
яким вказує пряма ремінісценція (у розмові Кончіса із Ніколосом про 

селянина-служницю) ,,... If you question Hermes, Zeus will know” [5, 80]. Перша 
характеристика Кончіса, власника вілли – повноправний володар, якому 
підкоряються усі, що у поєднанні із просторовою ремінісценцією Бурані – 

Олімп безпосередньо вказує на співвідношення образу Моріса з образом 

верховного олімпійського бога. ,,З Олімпу Зевс розсилає людям свої дари та 
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утверджує на землі порядок і закони. В руках Зевса людські долі: щастя і 
нещастя, добро і зло, життя і смерть” [3, 23-24]. 

Не надто показна зовнішність справляє на оточуючих надзвичайне 
враження, він захоплює та водночас приголомшує людей, які добровільно 

йому підкорюються. З часом навіть зовнішній вигляд Кончіса починає 
нагадувати Ніколасу давнього бога: ,,The dark figure raised on the white 

terrace; legate of the sun facing the sun; the most ancient royal power. He 

appeared, wished to appear, to survey, to bless, to command; dominus and 

domaine” [5, 136]. 

Ще один мотив, пов'язаний з образом Кончіса, що дозволяє 
співвіднести його із Зевсом, – це мотив всюдисущності. І Лілія, і Роза 
постійно нагадують  Ніколасу, що Кончіс наділений здібностями бачити їх та 
спостерігати за їхніми діями, де б вони не знаходились: ,,Everything we say, he 

hears. He knows” [5, 196]. Зевс, як відомо, також бачив з Олімпу усе, що 

відбувалося у світі, а сховатися від його погляду звичайній людині було 

неможливо. 

Мотивна або сюжетна ремінісценція нагадує про інший літературний 

твір через використання елементів його сюжету або мотиву. Серед численних 

ремінісценцій цього типу у романі ,,Волхв” одним з основних стає мотив 
воскресіння, співзвучний міфу про Орфея та Еврідіку. Вже у самому прізвищі 
головного героя закладена антична ремінісценція. Ерфе – співзвучно імені 
міфічного співака Орфея. В основі міфу про Орфея та Евродіку мотив 
воскресіння коханої, який (відповідно до античної традиції) трансформується 
у мотив визволення з царства померлих [4]. 

Порівнюючи образ Ерфе з образом Орфея, Фаулз перероблює відомий 

архетип: античний Орфей – символ абсолютного, досконалого митця – це 
персоніфікація уявлень людини про талант. Значна частина у характеристиці 
Ніколаса відводиться його творчим заняттям, але за авторською іронією 

античний геній трансформується у бездарність. Після завершення відношень 
з Лілією, основним для Ерфе стає зустріч з Алісон. І частина елементів 
сюжету, що, на перший погляд, не мають ніякого відношення до міфу про 

Орфея та Еврідіку, набувають іншого значення. Як і Еврідіка, Алісон 

помирає через надмірну дозу снодійного – отрути. Останнім подарунком 

Алісон Ніколасу стає букет квітів. Асоціації Кончіса та його помічників з 
мешканцями Аїду остаточно посилюються наприкінці роману: ,,The more I 

read, the more I began to reidentify the whole situation at Bourani – or at any rate 

the final situation – with Tartarus. And Tartarus was where Eurydice went when 

Orpheus lost her” [5, 583]. 

І хоча Алісон оживає без участі Ерфе, для нього вона померла, оскільки 

знаходиться під владою Кончіса. Зустріч Орфея з Еврідікою у підземному 

царстві – зустріч живої людини із тінню. Для Ерфе Алісон після повернення 
до Лондона теж лише тінь. При першій появі вона лише видіння. При другій 

також підкреслюється її безтілесність: ,,I watched her move between the tables: 

her smallness, that slightly sullen smallness and slimness that was a natural part of 

her sexuality” [5, 647]. 
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Античні ремінісценції, таким чином, формують міфологічний простір 

роману ,,Волхв”. З їх допомогою Дж. Фаулз відтворює подвійний світ 
роману, розділяючи реальний світ, в якому на початку жив герой, і територію 

чуда, куди він потрапляє. Виконуючи не лише сюжетотворчу та 
міфоутворюючу функції, античні ремінісценції привносять у структуру 

роману елементи міфологічної свідомості і набувають концептуальної 
функції. Адже роман структурується за законами ,,магічного простору”, у 
якому історія пригод Ніколаса Ерфе сягає узагальненого рівня. Поворотним 

пунктом сюжету, на думку О. Козюри, стає зміна в тлумаченні автором 

життєвого сенсу: ,,замість структурального способу аналізу життя Ніколасу 

відкривається постмодерністський постструктуральний спосіб інтерпретації 
власного життя та людського світу” [2, 197]. Отже, ,,магічний простір” 

сюжету у його авторській постмодерністській інтерпретації розгортається 
впритул до міфологічних, архетипових меж, що окреслюють ідейну площину 
тексту.  

Багаторівнева структура тексту організована за принципом лабіринту, 
що має структуру ,,китайської коробки”, тобто він замкнутий на собі. 
Семантика шляху у лабіринті роману поглиблюється відсиланням до 

міфологеми гори – процесу піднімання та сходження. Етимологія лексеми 

,,лабіринт” і зв'язок з Кносським лабіринтом, побудованим Дедалом, 

дозволяє ототожнювати походження лабіринту і находження правильного 

шляху з процесом ініціації. Так, Ніколас Ерфе, потрапляючи на віллу 
Кончіса, спочатку проходить випробовування, а потім  знаходить справжнє 
кохання.  

Лабіринт у романі ,,Волхв” не має просторового центру: навчаючись, 
пізнаючи нове, герої роману долають перешкоди ментально. А 

співвідношення між інтонацією сказаного та емоцією, яку переживає герой у 
замкненому просторі стосунків кількох персонажів, сприяє утворенню 

напруження у психологічній складовій сюжету. Письменник  майстерно 

відтворює події на обмеженій, чітко окресленій і замкнутій території, чітко 

визначаючи час і місце дії у романі – 1953 рік, Греція. Саме сюди потрапляє 
герой роману Ніколас, покинувши в Лондоні свою кохану заради іншої: 
,,What Alison was not to know — since I hardly realized it myself — was that I had 

been deceiving her with another woman during the latter part of September. The 

woman was Greece” [5, 39]. Країна набуває образу першої поетеси, а Ніколас 
стає її невільником: ,,…I was stuck to the ground; a Catullus without talent 

forced to inhabit a land that was Lesbia without mercy” [5, 60], забувши 

колишню подругу і місто, де вони жили разом: ,,But Alison and London were 

gone, dead, exorcized; I had cut them away from my life” [5, 54].  

Наступний жіночий образ, з яким асоціюється Греція, – це образ 
чаклунки Цирцеї, що зачарувала Одіссея та його супутників, перетворивши 

мореплавців на свиней. Як відомо, Одіссей зумів звільнитися від чаклунства 
та покинути острів Еея, для того, щоб за порадою Цирцеї потрапити до Аїду 
та дізнатися про свою подальшу долю. Новий Одіссей – Ніколас Ерфе – 

замість того, щоб покинути острів, відчайдушно пливе на нього. Дивний 
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душевний стан він описує як ,,But I felt as gladly and expectantly disorientated, 

as happily and alertly alone, as Alice in Wonderland,, [5, 50]. І відчуває себе 
ніби Адам: ,,…the lovely illusion that one was the very first man that had ever 

stood on it …the very first men” [5, 68]. 

Віддалений острів Фраксос можна вважати важливою метафорою 

роману, що символізує мікрокосм, острів Блаженних, острова Одісея, острів 
із ,,Бурі” Шекспіра або чарівний простір Атлантиди. Порослий соснами та 
роз’єднаний вододілом на дві частини – південну і північну, острів вміщує 
селище, школу імені лорда Байрона та готель у  греко-едвардіанському стилі, 
три рибацьких будинки, декілька капличок та покинуту віллу. Завдяки цьому 
опису стає зрозумілим, що особистий простір героя поєднується із закритим 

простором острова, роблячи людину невід’ємною частиною природи. Інші 
простори – школа лорда Байрона, селище, каплички – не займають 
особливого місця, а лише підкреслюють абсурдність свого перебування. 
Природна, пронизана світлом і переповнена життям краса острова 
протиставлена темряві й монотонності Лондона – символу раціональної 
західної культури, а також емоційної, фізичної і духовної темряви в душі 
Ніколаса, як на початку його подорожі до перетворення, так і наприкінці. 
Фраксос, символізує ,,інший світ”, зберігає давньогрецькі та езотеричні 
традиції, позначаючи духовну трансформацію, якій піддається Ніколас. Окреме 
розташування лабіринту на острові апелює до міфологеми острів та ,,Бурі” 

Шекспіра. В ньому відбувається випробовування героя замкнутим 

простором,  імітація почуття втрати, бажання досягнути неможливого, а 
також залучення героя у театральне дійство метатеатру (термін Л. Абеля), де 
Ніколасу доведеться з’ясувати відведену йому роль і встановити смислові 
зв’язки між подіями. Все, що відбувається на острові, Кончіс називає 
метатеатром – назва, типова для постмодерного світогляду і приваблива для 
Ніколаса, який трактує все, що з ним відбувалося, як текст. Текст почергово 

подається як наратив (розповіді Кончіса про його життя) та випробування у 
вигляді епізодів метатеатру і переносить епізоди наративу у дійсний світ 
життя Ніколаса. За допомогою гри Кончіс розкриває Ніколасові неосяжність 
світобудови, окреслює ілюзії та помилки людства, намагається показати 

ситуації, хід яких зумовлений заангажованими схемами людської свідомості. 
Антологія сучасної англійської поезії з чотирма віршами, підкресленими 

рукою невідомого власника, позначають дорогу головного героя. По-перше, 
він має пройти довгий шлях і повернутися до вихідного пункту, для того, 

щоб по-новому подивитися на свій простір. І Ніколас повертається до 

Лондону, повертається до Алісон, яка уособлює ,,рідний” простір. По-друге, 
острів стає для нього мрією, яку не кожен може здійснити – мрією про 

успішну ініціацію. По-третє, його попереджають про необхідність діяти 

швидко і рішуче, для того, щоб прийняти посвячення.  
У просторі вілли Бурані, яка допомагає Ніколасу знайти власне ,,я”, 

великий маг Кончіс творить віртуальну  реальність, застосовуючи принцип 

гри та карнавалізацію. Тут відбувається перехід до так званого 

,,післяострівного” простору, що характеризується постійною зміною подій, 
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рухом, пошуками та життям, а також ,,філософське прозріння” героя, який 

знаходить свій втрачений рай. Для Фаулза прізвище Ерфе асоціюється з 
англійським словом ,,earth” – ,,земля”.  

Таким чином, міфологічний простір роману ,,Волхв” – це острів, 
пов’язаний із символами лабіринту та раю, в якому герой, пройшовши 

шляхами своєї підсвідомості/лабіринту, знаходить ідентичність і цілісність.  
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