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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Проблема жанру в теорії літератури не нова 

і має в своєму арсеналі чимало наукових напрацювань. Жанр – поняття стійке, 

проте здатне еволюціонувати, що позначається на його природі, особливостях і 

функціях. Жанр у чистому вигляді – це ідеальне утворення, абстракція. Цієї ж 

думки дотримується Н. Копистянська, кажучи, що «зміни відбуваються і в 

структурі жанрів, і в функції, яку вони виконують у зв’язках між ними. У кожну 

епоху в кожному напрямі виникають свої жанрові системи зі своєю ієрархічною 

співвіднесеністю, співпідлеглістю, своїми домінантами, системи спадкоємно 

пов’язані з системами інших епох і напрямів, але відмінні від них» [91, 66]. 

Жанрова система як сукупність жанрів у творчості певного автора являє 

собою одиничне явище, ексклюзивне і неординарне. Характер взаємодії 

елементів або жанрових моделей у цій системі зумовлений когнітивним типом 

автора, зокрема його схильностями у царині «мислення жанром» 

(Н. Лейдерман). Художня спадщина Лесі Українки як автора, що проявила себе 

у трьох родах літератури, є кращим зразком об’ємної різновекторної жанрової 

системи. Специфіка генерування жанру в доробку письменниці, що, очевидно, 

базується на ліричному первні, виглядає перспективним напрямком 

дослідження. Безперечно, є окремі праці, де дослідники ставлять питання 

жанрового визначення, наприклад, драматичних творів Лесі Українки (розвідки 

І. Франка, М. Драй-Хмари, М. Зерова, Л. Дем’янівської, Б. Мельничука, 

Ю. Десятової, П. Хропка, М. Кадубіної та ін.), епічних жанрів (праці 

Н. Балабухи, Л. Кулінської, Т. Третяченко, Б. Якубського та ін.). Однак ці 

роботи стосуються творів окремого роду або досліджують тексти 
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Лесі Українки, обмежуючись лише одним жанром, наприклад, драматичною 

поемою, драмою-феєрією чи казкою.  

Наприклад, комплексний підхід до аналізу драматургії Лесі Українки 

знаходимо в О. Бабишкіна («Драматургія Лесі Українки», 1963): автор 

простежує шлях формування жанру драматичної поеми, однак без особливого 

заглиблення у психологію поетеси. Дослідник у поясненні особливостей цього 

жанру обмежується лише вказівкою на бажання поетеси втілити свої 

діалектичні погляди, які проявлялися ще у ліриці [10]. П. Хропко («Жанрові 

особливості драматичних творів Лесі Українки», 1973) загалом розглядає 

драматичну поему як синтез трьох родових начал, де домінує ліричне, виявом 

якого є головний герой – виразник авторських переживань [218]. Чимало уваги 

приділив проблемі жанру драматичної поеми у творчості Лесі Українки 

Б. Мельничук («Драматична поема як жанр: літературно-критичний нарис», 

1981). Л. Дем’янівська («Українська драматична поема (Проблематика, жанрова 

специфіка)», 1984) стійкими ознаками драматичної поеми вважає «особливу 

організацію подійного матеріалу, що в цілому може осмислюватися як 

адаптація ліро-епічним викладом моменту драматичного. Звідси похідні: 

перевага слова над дією, утвердження ідеї твору у формі розгорнутих 

численних монологів, діалогів-агонів тощо» [56, 13].  

Намагання осмислити жанрову систему прози Лесі Українки 

демонструють праці Л. Кулінської («Проза Лесі Українки», 1976) та 

Т. Третяченко («Художня проза Лесі Українки: Творча історія», 1983), а також 

діаспорного дослідника Б. Якубського («Леся Українка – белетрист», 1954). 

Зокрема, Б. Якубський вважає письменницю за стильовою манерою у прозі – 

неоромантиком, а «індивідуалізм, властивий всій творчості Лесі Українки, – на 

думку дослідника, – нічого спільного не має з антисоціальним індивідуалізмом 

творчості “північного велетня” Ібсена» [240, ХХХІІ]. 

Жанрова парадигма ліричної творчості Лесі Українки практично не 

потрапляла у поле зору літературознавців.  
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Актуальність дослідження зумовлена специфікою жанрової системи 

творчості Лесі Українки, в якій взаємодіючи співіснують три мікросистеми – 

лірика, епос і драматургія. У творчості письменниці жанр – явище відкрите і 

динамічне. Він виникає і починає розвиватися у ліричних та епічних текстах. 

Циклізація, тяжіння до сюжетних ліричних жанрів поеми, легенди, апокрифу 

тощо – результат впливу епічності. Натомість, прозові жанри у Лесі Українки 

часто переповнені ліричністю. Ліричність – також одна із основних рис 

драматичних жанрів авторки. Літературознавці часто акцентували увагу на цих 

особливостях творчості письменниці. Проте жодного разу не було встановлено 

причин такого родового та жанрового синкретизму.  

Когнітивний аспект дослідження дає змогу аналізувати жанр у 

Лесі Українки як сукупність елементів інших, вже існуючих, жанрів. Проте 

унікальність досліджуваного жанру полягає в кількісному та якісному 

співвідношенні таких елементів. Драматична поема – жанр у творчості 

Лесі Українки, що, очевидно, містить елементи драми та поеми. Когнітивний 

підхід, жодного разу раніше не застосовуваний до творчості Лесі Українки, дає 

переваги у з’ясуванні особливостей мислення авторки, оскільки тип мислення 

прямо пов’язаний зі специфікою формування жанру. 

Оскільки, досліджується система жанрів Лесі Українки, необхідним є 

використання теорії про дисипативні системи І. Пригожина, що належить до 

сфери синергетики. Творчість Лесі Українки – динамічне явище, яке 

розвивається нелінійно, має початок, точку біфуркації та атрактор. Кожен 

окремо взятий жанр відображає характер мислення автора на певному етапі 

розвитку цієї системи. Атрактором у цьому випадку є центральний жанр, який 

найбільш точно втілює схему авторського мислення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі теорії літератури та зарубіжної літератури 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 

планової наукової теми «Леся Українка і національна література» (№ держ. 
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реєстрації 0111U002142). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

університету (протокол № 6 від 27 грудня 2012 року). 

Мета роботи – окреслити жанрову систему творчості Лесі Українки, 

визначити якісні особливості системних міжжанрових зв’язків, а також 

особливості розвитку та функціонування цієї системи. Поставлена мета 

передбачає виконання таких завдань:  

1) з’ясувати основні підходи до аналізу жанру як когнітивного утворення 

на основі гносеології, епістемології, когнітивної психології;  

2) визначити диференційні ознаки трьох когнітивних типів – лірика, 

епіка і драматурга, відповідно до трьох типів мислення – ліризму, 

епічності і драматизму;  

3) окреслити особливості жанротворення крізь призму біографізму; 

4) встановити жанрові особливості драми «Блакитна троянда» 

Лесі Українки в контексті творчості Г. Ібсена та А. Чехова;  

5) сформувати жанрові моделі малих драматичних жанрів (драматичної 

сцени, діалогу та етюду); 

6) простежити ґенезу і форми втілення жанру драматичної поеми; 

7) виявити особливості взаємозв’язків жанрових патернів у драмі-феєрії 

(на матеріалі «Лісової пісні»); 

8) дослідити парадигму ліричних жанрів, з’ясувавши способи прояву 

драматизму у цих жанрах; 

9) диференціювати ознаки ліричного циклу та книги віршів як 

метажанрових утворень; 

10) окреслити жанрову парадигму сюжетної лірики Лесі Українки; 

11) встановити вплив «колективної пам’яті» (П. Рікер) на формування 

апокрифу як сюжетного ліричного жанру; 

12) з’ясувати особливості жанру соціально-психологічної повісті в 

аспекті епічної прози Лесі Українки; 

13) простежити способи прояву ліричного начала у жанрах ліричної 

прози; 
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14) встановити особливості вияву драматизму в аспекті малих прозових 

жанрів. 

Обʼєкт дослідження – жанр (жанровий патерн) як стереотипний спосіб 

художнього письма, що є одним із елементів жанру і базовим механізмом 

жанрової системи. 

Предметом дослідження є жанрова система як сукупність жанрових 

утворень, що взаємодіють між собою, вибудовують оригінальне літературне 

явище, зокрема жанрова система творчості Лесі Українки у всій сукупності її 

родо-видових проявів. 

Матеріалом для роботи стала творчість Лесі Українки, в якій 

представлені практично всі роди і види літератури. Нами опрацьовано ліричну 

спадщину письменниці, тобто вірші, що ввійшли до збірок, і перебувають поза 

збірками, так званий ліро-епос, прозові тексти, а також драматургію у повному 

її обсязі. Це дає змогу сформувати об’ємну картину взаємодії родів, видів, 

жанрів і жанрових різновидів. У полі нашого зору знаходиться й епістолярій, 

однак лише як джерело необхідної інформації про автора. Листи Лесі Українки 

– це приклад різнорідної жанрової системи, парадигматика і синтагматика якої 

вражає різноманіттям. Епістолярій авторки можна досліджувати 

(використовуючи при цьому жанровий аналіз) в аспекті персоналій адресатів та 

еволюції стилю листів до цих адресатів, крізь призму вияву мистецької 

особистості автора тощо. Епістолярний сегмент спадку Лесі Українки нами не 

використаний як матеріал для когнітивного жанрового аналізу, оскільки 

жанрова система листів поетки функціонує за іншим принципом, в основі якого 

постають особи адресанта та адресата. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові досягнення 

в галузі теорії родів та жанрів (праці Аристотеля, С. Аверинцева, М. Бахтіна, 

Т. Бовсунівської, Л. Гінзбург, Ч. Добрева, І. Качуровського, Н. Копистянської, 

Н. Лейдермана, Н. Малютіної, Платона, Ц. Тодорова, О. Фрейденберг, 

В. Халізєва, Л. Чернець, А. Чиркова, Ж.-М. Шеффера, В. Ярхо); історичної 

поетики (праці М. Бахтіна, О. Веселовського, С. Павличко, О. Потебні); 
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рецептивної поетики та естетики (праці Н. Астрахан, М. Бахтіна, Г. Блума, 

І. Зварича, А. Сажиної, О. Червінської,); здобутки у сфері компаративістики 

(праці О. Білецького, В. Будного, В. Жирмунського, М. Ільницького, 

Ю. Лотмана, Д. Наливайка, Н. Фрая, І. Франка, Д. Чижевського); наукові праці 

з аналітичної поетики (Б. Бунчука, М. Гіршмана, В. Жирмунського, 

М. Коцюбинської, М. Ласло-Куцюк, Ю. Лотмана, М. Моклиці, Г. Поспєлова, 

П. Рихла, Ю. Тинянова, Б. Томашевського, В. Шкловського) та герменевтики 

(У. Еко, З. Лановик, М. Лановик, П. Рікера); напрацювання у царинах міфології, 

міфокритики та структурної антропології (праці В. Гнатюка, В. Давидюка, 

М. Еліаде, І. Зварича, Л. Леві-Брюля, К. Леві-Строса, Є. Мелетинського, 

А. Нямцу, Н. Фрая); здобутки психоаналізу (праці Т. Гундорової, 

Н. Зборовської, Р. Піхманця, І. Франка, З. Фройда, Е. Фрома, К.-Ґ. Юнґа) та 

ґендерних студій (праці В. Агеєвої, Т. Гундорової, О. Забужко, С. Павличко); 

провідні засади когнітивної психології та літературознавства (праці 

Дж. Андерсона, Е. Боно, М. Крейн, Дж. Лакофа, Я. Ласло, О. Лозинської, 

А. Річардсона, Е. Рош, Е. Спольськи, М. Тернера, Д. Хермана, Р. Цура, 

В. Шміда), а також синергетики (праці І. Пригожина та Г. Хакена). 

У полі зору перебували також здобутки науковців ХХ – ХХІ століть у 

галузі лесезнавства, зокрема О. Бабишкіна, І. Бетко, Б. Бунчука, О. Вісич, 

В. Агеєвої, Л. Дем’янівської, І. Денисюка, А. Диби, М. Драй-Хмари, М. Євшана, 

О. Забужко, Н. Зборовської, М. Зерова, Н. Колошук, С. Кочерги, Л. Кулінської, 

Г. Левченко, Л. Масенко, Б. Мельничука, Л. Міщенко, М. Моклиці, О. Огнєвої, 

П. Одарченка, В. Панченка, В. Петрова, О. Рисака, С. Романова, Л. Скупейка, 

Т. Третяченко, Р. Тхорук, І. Франка, С. Хороба, П. Хропка, Б. Якубського та ін. 

Серед методів дослідження зазначимо такі: жанровий аналіз, 

застосований з метою виявлення особливостей сюжету, пафосної та стильової 

складових того чи іншого тексту; когнітивний підхід в інтерпретації 

літературного твору виявляється в аспекті особливостей мислення і пізнання 

письменниці, а також в особливостях компонування жанрів; за допомогою 

біографічного методу творчість Лесі Українки розглядається як безпосереднє 



10 

 

або опосередковане втілення фактів з життя, а біографізм тлумачиться як 

основний чинник у формуванні жанрів; формальний метод застосований з 

метою дослідження елементів форми у художніх творах Лесі Українки як 

таких, що вказують на наявність певного жанрового патерну; на рівні 

художнього мовлення, композиції, віршування та сюжету використаний також 

структурний метод як спосіб докладного аналізу внутрішньотекстових 

відношень, виявлення бінарних опозицій на різних рівнях структури 

художнього твору; встановлення особливостей психологічного типу 

Лесі Українки та декодування її художніх творів з метою адекватного їх аналізу 

потребувало використання методів психоаналітичного аналізу текстів, а також 

герменевтики; методи компаративістики (зіставний та генеалогічно-

контактологічний) застосовано під час порівняльного аналізу творів 

Лесі Українки з творами Платона, О. Пушкіна, Г. Ібсена, І. Франка, А. Чехова, 

О. Кобилянської; творчість Лесі Українки як автора-жінки посприяла 

використанню елементів ґендерної критики, зокрема в аспекті тлумачення 

письменницею жіночих характерів у прозових творах. 

Наукова новизна роботи:  

• цілісно вивчена творчість Лесі Українки в аспекті жанрології. Досі немає 

подібного монографічного дослідження, яке б глибоко висвітлювало 

жанрову систему художньої творчості письменниці;  

• когнітивний аспект нашого дослідження спрямовує у сферу мислення і 

пізнання. Відповідно, жанр тлумачиться як набір патернів – 

стандартизованих схем художнього письма, які поєднуючись між собою 

утворюють когнітивну жанрову модель; 

• уперше в сучасній теорії літератури доведено вплив біографічних факторів 

на формування жанру того чи іншого автора; 

• відомо, що лірика письменниці насичена драматизмом, драматургія – 

«надмірно» ліризована, проза містить ліризм та драматизм водночас. Такий 

розвиток подій дозволив уперше в сучасному літературознавстві розглядати 

жанрову систему творчості авторки як дисипативну систему (І. Пригожин), 
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в якій лірика та епос розпочали свою траєкторію руху приблизно в одній 

точці і рухалися паралельно, згодом через об’єктивні причини (маємо на 

увазі життєві обставини) почали відбуватися різного роду дифузні явища, 

які спричинилися до утворення драматичних жанрів як результату 

взаємодії / протистояння лірики та епосу. Відповідно, жанрову систему 

письменниці розглядаємо як відкриту, зі спонтанною самоорганізацією.  

Теоретичне значення дисертації полягає у тому, щоб на 

концептуальному рівні довести факт синтетичної і відкритої природи жанру у 

творчості Лесі Українки; пояснити механізми взаємодії кількох різних 

жанрових патернів у рамках одного твору; простежити механізми впливу 

життєвих обставин і характеру автора на формування жанру. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані 

у таких курсах, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія 

української літератури», а також у спецкурсах із теорії жанрів, когнітивної 

жанрології.  

Апробація результатів дисертації. Наукові здобутки, які є основою цього 

дисертаційного дослідження, були виголошені в доповідях під час участі у 

міжнародних конференціях, що відбувались в Україні та поза її межами: 

1) Міжнародна наукова конференція «Леся Українка і національна література», 

17-18 травня 2013 року, Луцьк-Колодяжне, тема доповіді «Когнітивний 

дисонанс як джерело інтелектуальної драматургії Лесі Українки»; 

2) ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і вірш», 20-21 червня 2013 року, 

база практик табір «Гарт» (оз. Світязь) Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, тема доповіді «Мнемонічні властивості 

жанру апокрифу (на матеріалі твору Лесі Українки “Прокляття Рахілі”)»; 

3) Міжнародна наукова конференція присвячена 100-ій річниці від дня смерті 

Лесі Українки, 1-2 серпня 2013 року, Тбілісі (Грузія), тема доповіді 

«Драматичний діалог у творчості Лесі Українки»; 4) VІІ Міжнародний 

науковий симпозіум «Проблеми сучасного літературознавства», 25-28 вересня 

2013 року, Тбілісі (Грузія), тема доповіді «Актуализация национальной 
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мифологемы в условиях иностранного топоса (“Лесная песня” 

Леси Украинки)»; 5) Міжнародна наукова конференція «Ольга Кобилянська в 

культурному просторі fin de siеcle», приурочена 150-й річниці з дня народження 

письменниці, м. Чернівці, 25-26 листопада 2013 року, тема доповіді «Концепти 

зрадник та в’язень як жанрові домінанти творів О. Кобилянської та 

Лесі Українки»; 6) VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і 

аспірантів (14-15 травня 2014 року) «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень», м. Луцьк, Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, тема доповіді «Драматична поема у творчості 

Лесі Українки як когнітивне жанрове утворення»; 7) XІ Міжнародна 

поетологічна конференція «Біографія як текст», 16–17 жовтня 2014 року, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, тема доповіді 

– «Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості 

Лесі Українки)»; 8) Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація 

тексту у світлі сучасних методологій», 30 червня – 2 липня 2015 року, база 

практик «Гарт» (оз. Світязь) Східноєвропейський національний університет ім. 

Лесі Українки, тема доповіді – «Медитативна проза Лесі Українки: 

безсюжетність або сюжет крізь призму ліричного “Я”»; 9) ХІІ Міжнародна 

літературознавча конференція «Історіографія науки про літературу» (25 вересня 

2015 р., м. Чернівці), тема доповіді – «Лесезнавство кінця ХХ ст. – початку ХХІ 

ст.: жанрологічний аспект»  

Публікації. Результати дослідження представлені у чотирнадцяти 

одноосібних публікаціях, вісім з яких надруковано у фахових виданнях, шість 

праць додатково відображають результати дисертації. 

Структура і обсяг дисертації: текст складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел, який налічує 251 позицію. Загальний 

обсяг дисертації становить 218 сторінок, з них 193 сторінки – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

 

КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЖАНРУ  

ЯК ЛІТЕРАУТРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА 

 

 

 

Кожен твір словесного чи будь-якого іншого мистецтва виконаний у 

певному жанрі. З точки зору психології, те, що людина читає (а відповідно і 

яким жанрам надає перевагу) певною мірою визначає її характер і світогляд. І 

для пересічного читача, людини поза творчістю, і для митця така 

характеристика є однією із багатьох. Відмінність у тому, що митець продукує 

жанри, водночас маючи змогу інтерпретувати жанри інших авторів (тобто 

читати літературу не власного авторства). На думку Н. Лейдермана, «відчуття 

жанру як системи художнього моделювання світу – це один із суттєвих 

компонентів культури. Можна із впевненістю говорити, що на основі 

багатовікового досвіду в художній свідомості сформувалась культура 

жанрового мислення (як і культура стильового мислення). Кожен митець 

свідомо чи несвідомо цією культурою оволодіває, вона стає невіддільною 

рисою його професійної майстерності. З іншого боку, свідомість читача формує 

в собі культуру жанрового сприйняття, говорячи простіше – накопичується 

арсенал жанрових кодів (як типів художніх моделей світу і типів їх 

розшифровки)» [116, 85]. Російська дослідниця Л. В. Чернєц вказує на 

специфічну функцію жанру: «він покликаний дати хоч і формалізоване, але 

цілісне уявлення про твір» [222, 18]. Ця функція випливає з поняття «жанрове 

очікування», що означає: як критик і читач оцінює твір відповідно до вже 

відомих зразків у тому чи іншому жанрі. Тобто ми, прочитавши під заголовком 

визначення жанру, у якому написаний твір, можемо заздалегідь зробити певні 
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висновки для себе: чи буде він цікавим, чи вистачить нам часу на прочитання, 

чи любимо ми твори подібного жанру загалом. 

1.1. Жанр крізь призму деканонізації та інтеграції 

 

 

Сукупність жанрів певного автора становить об’ємне явище, де кожен 

жанр взаємодіє з іншим за принципами, які, як можемо припустити, 

встановлюються з огляду на особистість митця. Жанрова система – поняття, 

заявлене у назві роботи, є не що інше, як така сукупність жанрів, у 

взаємозв’язках між якими простежуються певні закономірності. Жанрові 

системи дуже різноманітні за своєю природою, наповненням, характером 

міжжанрових зв’язків. Відповідно, закономірності існування тієї чи іншої 

жанрової системи вимагають пояснення: чому саме такі жанри наповнюють 

систему; яким чином вони розвиваються; як утворюються нові, власне 

авторські, жанри; чому та чи інша художня риса є постійною характеристикою 

жанрів у певного автора; власне, чому дуже часто письменник найбільш 

яскраво проявляє себе у жанрі, наприклад, роману, поеми, драми тощо. 

Теорія бельгійського вченого І. Пригожина про дисипативні системи 

видається перспективною в аспекті її екстраполяції на жанрову систему. 

Дисипативна система, або нелінійна, відкрита, динамічна характеризується 

нерівноважним характером зв’язків. Це означає, що енергія, яка живить цю 

систему ззовні, нерівномірно диференціюється між елементами системи. 

Іншими словами, певні жанри у творчості того чи іншого автора розвинені 

досконало, інші – маргінальні, менш застосовувані, відповідно недостатньо 

розроблені.  

Будь-яка дисипативна система розвивається по суті хаотично, адже хаос – 

це також певною мірою закономірний процес. Проте така система зупинилася б 

у своєму розвитку, або ж розвивалася лінійно і одноманітно, не маючи змоги 

зупинитись, якби на неї постійно не впливали різного роду зовнішні чинники. 

Тут важливим буде поняття атрактора, за І. Пригожиним, – «поняття, 
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пов’язаного з різноманіттям дисипативних систем» [163, 74]. Вчений говорить 

про «ідеальний маятник» як такий, що не має атрактора і може рухатися вічно. 

Натомість, «навіть найслабше тертя радикально змінює рух маятника і вводить 

атрактор» [163, 75]. На думку І. Пригожина, «… яким би не був первинний стан 

системи, її еволюція – при певних межових умовах – може бути описана 

траєкторією, що веде з точки, яка представляє початковий стан, до атрактора. 

Таким чином, кінцева точка – атрактор – являє собою фінальний стан будь-якої 

траєкторії в просторі» [163, 75]. Відповідно, атрактор у жанровій системі – це її 

фінальний стан, або ж, точніше, вершинний жанр, у якому автор найяскравіше 

себе проявив. 

Важливим явищем у розвитку нелінійної системи є наявність точки або 

межі біфуркації. Термін походить із природничих наук (теорія самоорганізації) 

і означає критичний стан системи, тобто той період, коли та чи інша система 

знаходиться на невизначеному рівні розвитку. Маємо на увазі те, що в точці 

біфуркації, за Г. Хакеном, «з’ясовується», чи система досягне ентропії, 

відповідно, розщепиться і перестане існувати, чи, навпаки, перейде на значно 

вищий і якісніший рівень розвитку. У будь-якого письменника можна 

відшукати таку точку біфуркації, яка спричинилася до оновлення жанрової 

системи або виникнення нового, органічного жанру.  

Таким чином, логічно розглядати жанрову систему як відкриту, 

нелінійну, де автор, з огляду на свої особистісні риси, є головним фактором або 

джерелом зміни цієї системи, що призводить до атракції. Точка біфуркації як 

кризовий момент (або ж просто період тотальної переоцінки цінностей) у житті 

дуже часто змінює характер жанрів, змінює вектор руху жанрової системи, 

наприклад, від лірики до епічних жанрів філософського характеру 

(Х. Л. Борхес), від публіцистичних жанрів, репортажів до жанру роману 

(Ч. Діккенс) тощо. 

Енциклопедичне визначення жанру робить акцент на канонічності 

поняття, вказуючи, що це «тематичний, технічно усталений тип художньої 

творчості, специфічний для кожного різновиду мистецтва, який визначається 
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своєрідністю зображення» [118, І, 364]. Специфічність жанрових визначень 

залежно від виду мистецтва на сьогоднішньому етапі розвитку культури вже 

менш актуальна, оскільки явище синтезу мистецтв не дозволяє жанрам 

зберігати «чистоту». Завдання полягає в тому, аби простежити за тенденціями 

розвитку літературного жанру в аспекті канонізації/деканонізації. Можна 

стверджувати, що дослідження жанру – справа неперспективна з огляду на 

активну жанрову інтеграцію, проте такі явища, як «жанрова диференціація» 

[27, 198], «дифузія», «контамінація» [27, 201] тощо хоч і пов’язані з 

«деканонізацією жанру – свідомим відштовхуванням від жанрового прототипу і 

руйнуванням жанрових умовностей» [27, 201], все ж не позбавляють жанр 

цінності як об’єкта дослідження. Навпаки, такі процеси сприяють переміщенню 

певного жанру в нову якість, що дає можливість науковцеві тлумачити сутність 

уже нового жанрового утворення.  

Очевидно, слід розуміти жанр як явище, що розвивається синхронно з 

художніми стилями та методами. Найбільш ортодоксальні в мистецькому сенсі 

епохи (маємо на увазі античність та класицизм) окреслили чіткі межі родів та 

жанрів з огляду на свою об’єктивну спрямованість. Власне в античну епоху 

було сформовано класичний підхід до будь-якої диференціації, у тому числі й 

жанрової, що своєю чергою стало початком формування канону, порушення 

якого вважалось відсутністю таланту та відповідних умінь. Такий же підхід 

властивий естетиці класицизму з її поділом на високі та низькі жанри, 

принципом єдності місця, дії і часу у трагедії тощо. Водночас не варто забувати 

про той факт, що перше порушення канону відбулося саме в античності: жанр 

трагедії постійно вдосконалювався, спочатку Есхіл увів другу дійову особу, а 

згодом Софокл продовжив цей процес, запровадивши третього персонажа. 

Жанр – явище, яке перебуває у постійному русі, крім того жанри містять у собі 

щось, що дозволяє нам називати сонет сонетом, а не гімном, трагедію 

трагедією, а не оповіданням. Ця незмінна складова, константа, лишається 

непорушною і походить, припускаємо, від найдавніших усталених 

дискурсивних форм. Подібної думки притримувався О. Веселовський 
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(«Історична поетика», 1899), коли визначав походження літературних родів від 

різних видів фольклорних та обрядових дійств. Архаїчність цих дискурсивних 

форм сприяє їхній вічній інтерпретації людиною (у тому числі письменником) 

упродовж віків.  

Таким чином, «абсолютної чистоти, “недоторканості” жанру практично 

не буває. Окремі жанрові ознаки проникають одна в одну, здійснюючи одвічне 

прагнення мистецтва до синтезу художнього відтворення, відбиваючи реально 

існуючі зв’язки – між окремими явищами, між суб’єктами і об’єктами, між 

почуттями і свідомістю, баченням і осмисленням тощо» [95, 200]. З’являється 

потреба дослідити жанр таким чином, аби врахувати всі диференційні та 

інтеграційні процеси, які стали передумовою для появи, скажімо, роману-

параболи, драми-феєрії тощо. Сучасна генологія, зокрема, західноєвропейська 

та американська, акцентує саме на синкретичному характері жанру, що 

зумовлений процесами мислення, запам’ятовування, забування та ін. 

Спрямування жанрового аналізу у сферу когнітивних наук, у тому числі й 

психології, зміщує акцент із поняття «канон» на явища динамізму та постійної 

еволюції жанру.  

Витоки когнітивного вчення про жанри слід шукати у формалістів та 

семіотиків. Зокрема, М. Бахтін, крім того, що вважав жанром будь-яке усне 

висловлювання – ми завжди спілкуємося у якомусь жанрі [19, 312-313], 

стверджував, що «життя жанру полягає в його постійних відродженнях та 

оновленнях в оригінальних творах. Сутність кожного жанру <...> розкривається 

у всій повноті лише в тих різноманітних варіаціях його, котрі створюються 

впродовж історичного розвитку цього жанру» [18, 241]. «Вибір мовних засобів і 

мовленнєвого жанру визначається передусім предметно-смисловим задумом 

мовленнєвого суб’єкта (або автора). Це є перший момент висловлювання, який 

визначає його композиційно-стилістичні особливості» (виділ. наше. – Ю. Л.) 

[19, 313]. На думку дослідника, саме автор із його системою поглядів і 

міркувань становить першу й основну ланку у формуванні жанру. Така точка 

зору – це крок до формування концепції жанру як когнітивного утворення. Це 
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пояснює зв’язок жанру з категорією дискурсу. Ц. Тодоров неодноразово 

наголошував, що літературні жанри безпосередньо пов’язані з мовленнєвими 

актами (дискурсами), або дискурси стають моделями, схемами для створення 

художнього твору. Проте, не всі акти мовлення продукують літературні жанри, 

адже «…суспільство обирає і кодифікує акти, які найбільше відповідають його 

ідеології» [188, 30]. 

Поняття М. Бахтіна про «пам’ять» жанру розробляв професор 

Уральського університету Н. Лейдерман, який, узагальнивши цю концепцію, 

визначив «невмирущі елементи архаїки» як «ознаки космографічності жанрової 

моделі світу, це зв’язки, за посередництвом яких локальний у часі і просторі, з 

обмеженою кількістю персонажів і завершеним ланцюгом подій, внутрішній 

світ твору втягується у вселенський континуум, стає його цілісним ядром і 

потрапляє під суд ідеалу гармонійної світобудови як абсолютної естетичної 

міри людського існування» [116, 83]. Дослідник загалом розглядав жанр як 

фіксацію особливостей світовідчуття митця. «Естетична концепція світу і 

людини проникається всіма аспектами і рівнями художнього твору, всіма 

зримими і відчутними елементами художньої форми. Вона виражається у стилі. 

Але втілюється, споглядається, “вибудовується” вона саме в жанрі. Стиль 

організує перш за все зовнішню форму, знаходячи у її “колориті”, 

“тональності” відповідність, співзвучність загальній концепції. Жанрова 

структура – це сама концепція, яка стала “конструкцією” художнього твору» 

[116, 46-47]. 

Н. Лейдерман загалом чи не єдиний, хто розглядав жанр у зв’язку з типом 

мислення людини, світобаченням, особливостями свідомості, психіки, 

характеру. Вчений говорив про жанри як про «принципи моделювання світу», 

виділяючи п’ять основних. Перший і найдавніший принцип «безпосереднього 

змалювання» властивий древнім міфам та ритуалам, а також Біблії [116, 91]. 

Наступний – «віртуальний» – принцип втілює перехід від первісного 

безпосереднього змалювання дійсності до власне творчості [116, 94] (древній 

епос, «Іліада», «Одіссея» тощо). Третій принцип – «символічний 
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(метафоричний)», пов’язаний зі спеціалізацією знань, які вплинули на 

сприйняття світу й формування жанру. Такий принцип властивий для роману, 

трагедії, деяких філософських сонетів та елегій [116, 96]. «Метонімічний» 

принцип є четвертим у теорії Н. Лейдермана, «суть його полягає у тому, що 

конкретний предметно-образний план твору представлений тут як частина 

великого світу: вузловий фрагмент, найсуттєвіший аспект (з точки зору автора), 

– але все ж частина» [116, 97]. Такий принцип, на думку літературознавця, 

притаманний практично усім жанрам. Останній, п’ятий принцип – 

«асоціативний» – властивий у першу чергу для паремійних утворень (приказок, 

афоризмів, загадок тощо) та різних ліричних жанрів, оскільки весь арсенал 

ліричних засобів поетики (слово, синтаксис, мелодійність) «призначений для 

того, щоб, виражаючи почуття автора, одночасно “провокувати” адекватні 

естетичні переживання читача, налаштовувати його на задану хвилю емоцій» 

[116, 105]. У такий спосіб Н. Лейдерман зробив спробу узагальнити когнітивні 

особливості індивіда, усвідомлюючи водночас, що ці п’ять принципів не 

вичерпують усього різноманіття «моделей світу». Такий підхід у диференціації 

жанрів крізь призму людської природи нагадує чотири психологічні типи за К.-

Ґ. Юнґом, які також не вичерпують людських психологічних особливостей. 

Суть полягає у комбінуванні, різновідсотковому співвідношенні кожного типу 

чи принципу з іншими типами чи принципами в одному явищі, жанрі чи 

індивіді. Н. Лейдерман не належить до представників когнітивного 

літературознавства, однак його думки цінні намаганням проникнути у природу 

жанру, осягнувши спочатку психічні процеси людини, адже жанри – це продукт 

людської діяльності, тому логічно шукати витоки особливостей жанру у сфері 

когнітології.  

Для того, аби структурувати понятійний апарат когнітивної жанрології, 

слід для початку з’ясувати, у чому загалом полягає суть когнітивної науки. За 

словником когнітивних термінів, «когнітивна наука / когнітивні науки – 

наука / науки, які займаються людським розумом, мисленням і тими 

ментальними (психічними, мислительними) процесами і станами, які з ними 
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пов’язані; наука / науки, предметом якої / яких є когніція – пізнання, і пов’язані 

з ним структури і процеси; дослідження феномена знання у всіх аспектах його 

отримання, зберігання, обробки і т. п., через що головними проблемами 

когнітивної науки вважаються питання, якими типами знання і в якій формі 

володіє людина, як репрезентовано знання у її голові, яким чином людина 

приходить до знання і як його використовує» [100, 58]. Отже, основними 

категоріями когнітивної науки є мислення, розум, пізнання, знання, свідомість, 

мозок, ментальність та інформація. Категорія ментальності дещо ширша і 

може охоплювати категорії мислення, розуму, пізнання, знання і т. д. 

Інформація виступає у цьому випадку навіть не стільки категорією, як об’єктом 

когнітивної науки, адже дослідників цієї галузі цікавлять наступні питання: 

1) як організований мислительний апарат людини / який тип мислення 

властивий тому чи іншому індивіду; 2) як людина здобуває певну інформацію 

(знання); 3) яким шляхом відбувається обробка отриманих знань і їх 

диференціація; 4) якою є модель застосування (використання) тих чи інших 

знань.  

З’ясувавши загальнокогнітивні категорії, знову повернімося до жанрів. 

Уже згадуваний Ц. Тодоров, аналізуючи праці М. Бланшо, говорить, що 

питання жанру зараз виглядає досить абсурдно, адже саме поняття вже давно 

зруйновано. Проте згодом дослідник зауважує: «...зникли не жанри “взагалі”, а 

жанри-минулого, і їх замінили інші. Говорять уже не про поезію і прозу, 

свідчення і вимисел, а про роман і оповідання, наративне й дискурсивне, діалог 

і щоденник» [188, 24]. Тобто вчений вважає, що кожне нове покоління 

письменників просто «порушує правила» і закони художнього письма, цим 

самим стимулює прогрес літератури. Крім цього, Ц. Тодоров висуває таку 

гіпотезу: будь-який новий літературний твір, «ледве усвідомлений у своєму 

статусі виняткового, стає, у свою чергу, завдяки успіхові продавця та увазі 

критиків, правилом» (виділ. наше. – Ю. Л.) [188, 24]. Перефразувавши, можемо 

узагальнити, що кожен твір написаний у якомусь жанрі, і цей жанр є 

самобутнім і неповторним, що може дати поштовх як для епігонства, так і для 
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створення нових подібних, але з яскравими новаторськими рисами, творів. Для 

прикладу, роман у Е. М. Ремарка «На Західному фронті без змін» (1929) і роман 

у Е. Гемінґвея «Прощавай, зброє» (1929) – це різні жанрові моделі, не 

дивлячись на спільну тематику і належність авторів до «втраченого покоління». 

Це зумовлено різною ментальністю і тими категоріями, які вона включає 

(свідомість, мислення і т. п.). Крім того, вчений сам говорить, що «жанри 

пов’язані з характерними рисами суспільства, до якого вони належать» 

[188, 29], а письменники – це носії ментальних рис певного суспільства. 

Стала і змінна складові жанру тлумачаться літературознавцями 

приблизно однаково. Приміром, В. Халізєв стверджує, що «жанри, очевидно, 

надіндивідуальні. Їх можна назвати індивідуальностями культурно-

історичними» [212, 210]. Б. Томашевський вважає, що «жанр збагачується 

новими творами, які приєднуються до уже існуючих творів відповідного жанру. 

Причина, яка послужила стимулом для створення жанру, може зникнути, 

основні ознаки жанру можуть повільно змінюватися, але жанр продовжує жити 

генетично, тобто за допомогою природної орієнтації, звичного приєднування 

нових творів до уже існуючих жанрів» [189, 207]. Н. Копистянська пояснює 

мінливість жанру у зв’язку із його багаторівневою структурою: «...у самому 

понятті жанру поєднується стале і змінне. Жанр сталий як поняття 

загальнотеоретичне (протягом віків існує комедія, сонет, новела...). Жанр 

змінний у безперервному історичному розвитку і національній своєрідності. 

Жанр неповторно індивідуальний (творчість визначних письменників 

відрізняється особливим зламом жанрових ознак і часто дає якийсь новий 

напрямок розвитку того чи іншого жанру, чи його відгалуженню, сприяє 

трансформації поняття)» [91, 33]. Тобто дослідниця бере до уваги три фактори, 

які впливають на зміну жанру: культурна епоха, національна література, 

особливості авторського мислення. 

Питання жанрового визначення будь-якого літературного твору – одне із 

найважливіших у сучасному літературознавстві. Актуальність його полягає ще 

й у тому, що авторські жанрові визначення часто можуть бути глибоко 
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суб’єктивними і, відповідно, вводити нас в оману. Безперечно, жанр – це 

поняття, яке не можна вивчати поза дискурсом, тому що це історично 

окреслена форма існування художньо-літературного твору. За словами 

Ц. Тодорова, «жанр – літературний чи ні – є не чим іншим як кодифікацією 

дискурсивних властивостей» [188, 27]. 

Н. Копистянська окреслює жанр як поняття багатоаспектне, що 

знаходиться відразу у чотирьох сферах: «Сфера 1. Жанр як поняття найбільш 

абстрактне, загальнотеоретичне(роман, балада, поема і т.п.)» [91, 32]. Тобто, ця 

сфера містить у собі жанр як ідеальне утворення, «чистий» жанр або, за 

словниковим визначенням, «метажанр». «Сфера 2. Жанр як історичне поняття, 

обмежене в часі і “літературному просторі”. Не новела загалом, а новела 

відродження, не балада загалом, а романтична балада, не роман загалом, а 

шахрайський роман XVII ст. і т.д.» [91, 32]. «Сфера 3. Жанр – поняття, що 

враховує специфіку конкретної національної літератури (чеська романтична 

балада, російський реалістичний роман...)» [91, 33]. До понять цієї сфери 

частково належить «ментальна репрезентація», тобто уявлення про світ крізь 

призму національної ідентифікації. «Сфера 4. Подальша конкретизація поняття 

жанру щодо індивідуальної творчості (чеховське оповідання, нерудівський 

фейлетон, флоберівський роман...)» [91, 33]. Остання сфера, найвужча за 

масштабом, – чи не найважливіша за значенням. Це пояснюється тим, що 

література – явище, яке розвивається у синхронії та діахронії, проте головною 

рушійною силою літературного процесу є митець. Дослідниця пояснила 

поняття жанру, спираючись на індуктивний спосіб мислення (від ширшого до 

вужчого). Проте процес формування будь-якого жанру, відповідно до цієї 

схеми, слід моделювати дедуктивно: біля витоків будь-якого жанру стоїть 

конкретний автор, і лише потім на це утворення накладаються риси національні 

та епохальні. Іншими словами, ментальна репрезентація на рівні четвертої 

сфери жанру (за Н. Копистянською) формуватиме жанрове ядро, навколо якого 

функціонують національні, епохальні та метажанрові додатки.  
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Мислення як психологічний феномен і як один з основних рушіїв 

творчості розглядалося вченими неодноразово. Так, О. Потебня був упевнений, 

що «між твором мистецтва й природою стоїть думка людини; тільки за цієї 

умови мистецтво може бути творчістю» [162, 31]. У психології однією із теорій 

мислення індивіда є гештальтпсихологія, яка базується на понятті гештальту. У 

цьому аспекті мислення розглядається як раптовий акт (спалах) думки, не 

підготовленої аналітично, свого роду осяяння (інсайт). Гештальт – це 

«інтегроване ціле, функціональна структура, що впорядковує, узгоджуючи з 

притаманними їй законами, різноманіття окремих явищ» [23, 20]. За словами 

Т. Бовсунівської, «застосовуючи поняття гештальту до жанрології, можемо 

спостерегти виразну зміну парадигмальних вісей, яка припадає саме на нашу 

сучасність» [23, 20]. З точки зору когнітивної генології, інтегрований жанр 

формується за принципом гештальту, тобто текст складається із сукупності 

різних жанрів (часто непоєднуваних між собою), які, взаємодіючи з волі автора, 

утворюють не «зіпсовану жанрову схему» [23, 21], а новий жанр, побудований 

за законами індивідуального авторського мислення. 

Ключовим поняттям когнітології вважається «ментальний простір» або 

«ментальна репрезентація» (Дж. Лакоф) [100, 157], тобто картина світу, 

представлена у мисленні індивіда. Ментальний простір ніколи не існує поза 

мисленням, але й не обов’язково співпадає з реальним світом. Таким чином, 

можемо говорити про ментальний простір письменника як основу його 

літературної творчості. Отож, ментальний простір – це явище індивідуально-

мисленнєвого характеру і на ньому базується теорія когнітивних моделей 

(Дж. Лакоф). Своєю чергою, когнітивні моделі будуються за двома типами 

«специфічних символічних структур» [103]: 1) структура будівельних блоків 

(характеризується взаємонезалежністю її структурних елементів, а її значення є 

сумою значень її складових); 2) структура гештальту (особливість полягає у 

неможливості існування складових елементів поза цією структурою, а значення 

цієї структури не може бути встановлене завдяки значенню окремо взятих її 

структурних елементів) [103, 175]. Іншими словами, перший тип корелюється з 
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жанром, до моделі якого входять патерни, споріднені за своєю природою. 

Другий тип представляє жанр як інтегроване ціле, при чому інтеграція 

відбулася спонтанно, невмотивовано, проте такий жанр зазвичай є прикладом 

найвищої художньої майстерності. 

Не можна оминути увагою і канонічну сторону жанру, адже, не дивлячись 

на оновлення жанрів, вони містять традиційні елементи. Навіть якщо твір за 

своєю жанровою природою комбінований, то кожен елемент містить у собі 

певну канонічність, адже інакше його не можна було б упізнати і 

диференціювати, про що ми уже вели мову вище. Тобто, канон у когнітивній 

жанрології відіграє роль ідентифікатора. У цьому аспекті актуальними є теорії 

прототипів (Е. Рош) і фреймів (Ч. Філлмор). Прототип, на відміну від канону, є 

поняттям більш семантично нейтральним і дозволяє неупереджено оцінювати 

жанрову складову твору з огляду на її традиційність/нетрадиційність. На думку 

Т. Бовсунівської, «прототип у когнітивістиці – це категоріальний концепт, який 

прояснює наше уявлення про типовий член якоїсь категорії» [23, 14]. 

Нероздільно пов’язаним із прототипом є фрейм – «структура даних для 

представлення стереотипних ситуацій, особливо під час організації великих 

об’ємів пам’яті» [100, 187]. Будь-який текст містить у собі жанрові фрейми, 

тобто ті жанрові ознаки чи системи ознак, які читач здатен виокремити та 

ідентифікувати як такі, які він знав і раніше. З англійської фрейм (frame) 

перекладається як «рама (для картини)», «каркас», «структура» або «кадр 

фільму». Очевидно, найбільш логічним видається трактувати це поняття як 

жанрову структуру, формальний компонент жанру, жанрову схему, яка 

відокремилася від жанрового прототипу. 

Існує ще одне поняття, яке дехто з дослідників визначає як архетип 

(М. Еліаде та К.-Ґ. Юнґ), але в когнітивістиці воно має назву «патерн», 

англійською pattern – зразок, приклад, модель, форма, шаблон. Згадане явище 

теж значною мірою стосується канону, однак «патерни характерні для 

латерального (творчого, нестандартного) мислення, оскільки ведуть нас від 

кліше, від канону – у сферу чистої вигадки» [23, 53]. Відомий американський 
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когнітивіст М. Тернер тлумачить термін «патерн» з точки зору нейробіології, 

стверджуючи, що «образ швидше є комплексом співдії кількох нейрологічних 

груп патернів різного рівня» [251, 32]. З іншого боку, патерн у сфері генології – 

це мінімальна жанрова константа, яка до того ж носить аглютинативний 

характер. Власне, саме патерн є тим сталим, незмінним, упізнаваним жанровим 

елементом, який дає змогу ідентифіковувати жанри у структурі певного твору. 

Тобто текст формує не просто певний жанр, а цілу систему оказіонально 

пов’язаних жанрових патернів. Доречно у цьому питанні спиратися на 

схематичне втілення системи зв’язків між прототипом, фреймом, патерном і 

когнітивною жанровою моделлю, оскільки це саме той основний поняттєвий 

апарат, який є підґрунтям для аналізу жанрової природи будь-якого твору.  
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Рівень прототипів Рівень прототипів 

Рис. 1. Схема когнітивної жанрової моделі 

Звернувшись до Рис. 1 можемо спостерігати, в який спосіб художній 

текст інтерпретує в собі жанри. Це, звісно ж, «ідеальна» схема, яка всього лише 

узагальнює процес жанротворення. Ми бачимо, що рівень прототипів, як і самі 

жанрові прототипи, знаходиться найдалі від центру. «Іліада» та «Одіссея», 

очевидно, будуть найяскравішим прототипом поеми або ж героїчного епосу, 

однак навіть тут не можна бути впевненому повністю, оскільки питання 

авторства Гомера не вирішене: не відомо, чи ця людина загалом існувала, а 

якщо й існувала, то чи не була всього лише редактором, який записав усну 

творчість. Такі ж самі питання виникають і щодо давніх поем інших етносів, 

наприклад, щодо «Слова о полку Ігоревім» (українських епос) чи «Рамаяни» 

(індійський епос). Все ж давня поема, втілена у згаданих творах, є тим 

реліктовим жанром (жанровим прототипом), який окреслює особливості 

побудови давнього творчого дискурсу, а, відповідно, й особливості первісного 

мистецького мислення. Жанр давньої поеми є ліро-епічним саме тому, що 

лірика та епос ще не роз’єдналися, не досягнули такого рівня розвитку, аби 

існувати окремо. Згодом схема чи спосіб такої нарації, а також особливості 

стилю і героїв відокремлюються від самого тексту поем у вигляді фреймової 

структури, втілюючись поступово в інших творах. Процес інтерпретації 

жанрових фреймів триває досі. «Божественна комедія» Данте – це вже значно 

інший рівень і спосіб втілення жанру поеми і чи тільки поеми. Очевидно, що 

прототип цього жанру поступово «розпорошується» на дрібні атоми, які ми 

можемо називати патернами чи жанровими архетипами, що входять до 

жанрової моделі твору. Навіть так званий роман у віршах Ліни Костенко 

«Берестечко» при повному його жанровому аналізі, очевидно дозволить знайти 

там патерн поеми.  

На Рис. 1 бачимо, що когнітивна жанрова модель, матеріальним 

втіленням якої є текст, складається з кількох жанрових патернів. Потрібно 
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уточнити, що один із них завжди мусить домінувати, служити цементуючим 

компонентом, навколо якого об’єднуються всі інші. Разом із тим кількість 

жанрових патернів змінна. Рівень фреймів стосується також читацької рецепції, 

тому виходить за межі тексту, розширюючи його. 

Така централізована схема, де видно, які компоненти перебувають 

безпосередньо в центрі, а які на периферії, передбачає об’єктом дослідження, 

зрозуміло, когнітивну жанрову модель. Ця модель, як уже зазначалося, 

базується на індивідуальному ментальному просторі, тобто дослідник має 

можливість зосередитись на окремому тексті або ж на жанровій системі 

окремого автора. Крім того, у тексті можлива наявність не лише жанрових 

патернів, а й фреймів, тобто жанрових схем, що відокремилися від прототипу. 

В таблиці видно, як жанровий фрейм частково проникає у «тіло» тексту. 

Загалом цей аналіз можливий як на рівні прототипів, так і на рівні фреймів. 

Особливість полягатиме у тому, що і ті, й інші виявлятимуться поняттями 

більшою мірою позатекстовими, асоціативними. Запропонований шлях 

жанрового аналізу тексту завжди рухатиметься індуктивно. 

Існує ще один шлях когнітивного аналізу жанру – зворотний за своєю 

суттю, а отже, децентралізований, ризоматичний. Відсутність єдиного центру 

тут цілком виправдана, адже з’ясовуючи еволюцію певного жанрового 

прототипу у конкретних творах мусимо здійснювати численні відступи, 

уточнення. Зрештою, такий шлях не дозволяє вповні досягнути цілі – описати 

всі можливі варіанти втілення жанрового патерну та варіанти його поєднання з 

іншими однотипними елементами. На сучасному етапі літературного процесу 

(маємо на увазі високий рівень взаємодії жанрів) індивідуальна жанрова модель 

виглядає як найбільш раціональний об’єкт дослідження у зв’язку із 

прототипом, фреймом та патерном.  

Розглянемо ще один аспект когнітології, який вважається у ній 

фундаментальним і має назву «когнітивний дисонанс». У 1957 році 

американський професор психології Леон Фестінгер розпочав новий етап 

розвитку соціальної психології, ввівши теорію когнітивного дисонансу. На 
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перший погляд, ця психологічна теорія до теорії жанрів не має жодного 

стосунку. Однак ми спробуємо довести протилежне. Оскільки інтелектуальний 

конфлікт відбувається насамперед у царині мисленнєвого апарату автора, то й 

витоки такого конфлікту слід шукати з огляду на особливості процесів 

мислення та пізнання, які є категоріями когнітивної науки.  

За словами Т. Бовсунівської, «когнітивний дисонанс є рушієм будь-якого 

понятійного процесу, і рух у ньому йде від дисонансу до консонансу, адже 

нормальна свідомість прагне подолати дисонанс» [23, 11]. З огляду на 

важливість питання, слід уточнити деякі тези французького вченого. За 

Л. Фестінгером, когнітивні елементи пізнання людини можуть бути пов’язані і 

не пов’язані між собою, знаходитися в консонансі і дисонансі. Коли когнітивні 

елементи знаходяться в дисонансі – це означає, що індивід, для прикладу, знає 

дві точки зору, проте ці точки зору суперечать одна одній. Обрати думку 

найбільш прийнятну для себе – означає подолати дисонанс. Але такий шлях є 

ідеальним, адже в реальності люди постійно перебувають в умовах 

когнітивного дисонансу і можуть лише наблизитися до його подолання. Вчений 

заявляє, що будь-якій людині властиве бажання до зменшення когнітивного 

дисонансу: «…виникнення дисонансу, який породжує психологічний 

дискомфорт, стимулює індивіда до спроб зменшити рівень дисонансу і, в міру 

можливості, досягти консонансу» [201, 17]. 

Існує два типи когнітивних елементів, які є основними фігурантами у 

виникненні, збільшенні чи зменшенні когнітивного дисонансу: поведінкові 

елементи (стосуються конкретної людини) і когнітивні елементи зовнішнього 

середовища. Щоб зменшити когнітивний дисонанс, слід дотримуватися двох 

шляхів: 1) змінити поведінку (погляди, переконання) індивіда у відповідності 

до когнітивних елементів навколишнього середовища; 2) змінити когнітивний 

елемент середовища так, щоб він відповідав переконанням людини (цей спосіб 

украй рідко стає реальністю) [201, 36-37]. Однак Л. Фестінгер стверджує, що, 

окрім постійного бажання уникнути когнітивного дисонансу, людині в той же 

час притаманний спротив до зменшення цих суперечностей. Тобто тут 
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спрацьовує діалектичний закон єдності і боротьби протилежностей: людина 

хоче розв’язати проблему, але водночас через різні причини сама ж і не 

дозволяє вирішити мисленнєвий конфлікт.  

Варто поміркувати окремо щодо причин наростання когнітивного 

дисонансу, адже це важливий аспект нашого дослідження у плані вибору 

жанрової форми. Отож, причини Л. Фестінгер виділяє у відповідності до 

когнітивних елементів, тобто є причини, породжені поведінковими елементами, 

і причини, що випливають із когнітивних елементів зовнішнього середовища. 

Збільшення когнітивного дисонансу через окремого індивіда (його когнітивні 

елементи поведінки) відбувається у трьох випадках: 1) зміна поведінки може 

призвести до певних втрат, збитків тощо; 2) зміна поведінки, з одного боку 

потрібна людині, а з іншого – дійсний стан речей теж цілком її задовольняє; 

3) зміна поведінки неможлива через природні риси людини (наприклад 

панічний страх, слабкодухість тощо) [201, 44-45]. Ці причини закладені в 

людині природою. Ми не хочемо змінюватися, коли розуміємо, що ці зміни 

принесуть матеріальні чи моральні збитки, або не прагнемо вдосконалюватися, 

або не можемо прийняти радикальних рішень тощо. Все це породжує численні 

суперечності і непорозуміння.  

На відміну від причин наростання когнітивного дисонансу, закладених у 

самій людині, зовнішнє середовище стає причиною такого зростання лише у 

двох випадках: 1) зміна когнітивного елементу середовища не відбудеться у 

тому випадку, якщо індивід не знайде достатню кількість однодумців, які би 

підтримали його погляди; 2) зміна когнітивного елементу середовища 

неможлива або важко уявляється, оскільки той елемент середовища, який нас 

не влаштовує (перебуває в дисонансі з нами), водночас тісно пов’язаний з 

іншими елементами середовища (консонує з ними), а отже, ми потрапляємо в 

ситуацію когнітивного дисонансу не тільки з тим елементом, який хотіли б 

змінити, але й із цілою системою взаємопов’язаних елементів [201, 45-46]. 

Таким чином, когнітивний дисонанс у генології – це проекція боротьби 
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канонізації / деканонізації. Безперервне протистояння традиції і новаторства в 

царині жанру, очевидно, відбуватиметься і надалі. 

Вивчення жанру як когнітивного утворення є перспективною справою, 

більше того, тільки таким чином можна повернути дещо втрачений інтерес до 

цієї категорії і з’ясувати принципи і закони її існування. Деканонізація жанру 

зовсім не означає його заперечення. Це всього лише крок до повного оновлення 

жанрової системи літератури загалом. Дехто скаже, що взаємодія жанрів із 

часом призведе до повної їх асиміляції. Однак когнітивні жанрові моделі все-

таки містять у собі прототипи і фрейми, які дозволяють нам зрозуміти жанрову 

природу твору. Сучасні автори створюють ефект гри, поєднуючи у тексті різні 

жанри, примушують цим читача не просто читати твір, а розгадувати ребус чи 

складати пазли, адже кожен жанровий елемент надзвичайно важливий у творі. 

Письменник, якщо він справді геніальний, не дозволить, аби у творі був 

сторонній, зайвий елемент. Кожна складова частина твору (жанрова, звичайно, 

теж) – це ключ до його розгадки.  

Сприйняття літературного твору як тексту, як індивідуального 

мисленнєвого вияву автора, а не як конкретного жанру, – саме таке завдання 

потрібно перед собою ставити в аспекті когнітивної генології. Жанри – всього 

лише інструменти, за допомогою який автор втілює ідею. З огляду на 

ментальну картину світу, тип мислення, темперамент, характер, зацікавлення, 

освіту, письменник обирає відповідну форму для своїх творів. Хтось тяжіє до 

драми, хтось віддає перевагу епосові, а ще інший більшою мірою схильний до 

поетичної творчості. Однак дуже часто літературні роди та жанри тісно 

переплетені в одному творі, але він при цьому не втрачає своєї цінності для 

читача. 

 

 

1.2. Лірик, епік, драматург – когнітивні типи творчої особистості 
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Проблемою родового поділу літератури вчені цікавилися здавна. Кожен із 

дослідників намагався з’ясувати суть трьох літературних родів, звідки загалом 

вони виникли, зрештою, чому саме три роди, а не, приміром, два. Всі ці 

питання неодноразово звучали у теоретичних літретурознавчих працях. 

Найвідоміші концепції вже стали класикою теорії літератури, їх застосовують 

на практиці, на них спираються авторитетні вчені, їх удосконалюють, 

заперечують, уточнюють тощо. Спробуємо здійснити короткий історичний 

огляд таких теорій родового поділу, аби ще раз переконатися, що це питання не 

вичерпане. 

Платонові належить ідея покласти в основу родового поділу форму 

вираження авторської свідомості. Протиставляючи лірику і драму як дві 

протилежності, філософ вважає епос змішаним родом, у якому синтезуються 

два попередні [дет. див.: 154]. Аристотель визначає критеріями родової 

диференціації засоби і способи наслідування (мімезису). Саме цей підхід 

фактично й до сьогодні лежить в основі класичної генології: «...можна 

наслідувати одне й те ж одними й тими ж засобами, але так, що або а) автор то 

веде розповідь збоку, то стає в ній чимось іншим, як Гомер, або б) весь час 

лишається самим собою і не змінюється, або в) виводить усіх наслідуваних як 

осіб дійових і діяльних» [7, 115]. Значною мірою ідеї античних філософів 

Платона й Аристотеля сформували міцну основу для подальшого розвитку 

концепції родового поділу літератури. Повернення після середньовічної 

наукової паузи до цього питання демонструють мислителі Відродження, 

власне, спираючись на античність. Класицисти найбільше цікавилися драмою з 

огляду на її специфічні дидактичні можливості.  

В епоху німецької класичної філософії в концепції родового поділу 

відбулася зміна критеріїв розмежування літературних текстів. Маємо на увазі 

переміщення уваги з формальних елементів твору (на які головним чином 

звертали увагу вчені античності та Відродження) на змістові. Так, А. Шлеґель 

за основний класифікатор обрав «духовну суть», а Ф. Шеллінґ духовні цінності 

(свободу і необхідність). Практично кожен із німецьких мислитетлів мав рацію, 
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підкреслюючи той чи інший зв’язок між дійсністю та художніми творами. Та чи 

не найбільше долучився до сучасного стану класичної генології Ґ.-В.-Ф. Геґель 

зі своєю концепцією об’єктивного / суб’єктивного в літературі. 

Різноманітними є й теорії виникнення родів літератури та фольклору. 

Цікавою і обгрунтованою є теорія О. Веселовського («Історична поетика», 

1899), в якій дослідник вбачав виникнення родів літератури у первісному, ще 

синкретичному, мистецтві у першу чергу  в обрядових дійствах. Цю теорію 

перехоплює М. Грушевський («Історія української літератури», 1923), 

стверджуючи, що героїчний (ліричний) епос виник із військового хорового 

обряду, прозовий епос – із міфологічних легенд та переказів, лірика – з 

обрядової пісні, а драма – з обрядового хороводу.  

Із початком ХХ ст. змінюється загалом концепція літератури і, 

відповідно, родовий поділ вимагає наукового перегляду. Цей період позначений 

контрастним ставленням до такого наукового об’єкта, як літературний рід: від 

повного його заперечення (Б. Кроче) до диференціації аж шістьох родів 

літератури (Ю. Борєв, М. Каган). Зрештою, у другій половині століття 

літературознавці все ж зупинилися на цифрі три, тобто більшість сприймає 

літературу крізь призму епосу, лірики та драми. Інша справа, яким чином 

окреслюються межі, особливості, природа кожного із цих родів. 

Критично осмислюючи концепцію Ґ.-Ф.-В. Геґеля, Г. Поспєлов 

стверджує, що в основі розмежування літератури на роди лежать не 

гносеологічні (суб’єкт-об’єктні), а онтологічні відношення, тобто взаємозв’язки 

суспільної свідомості та суспільного буття. Дослідник вказує на те, що 

основним (але не єдиним) предметом епічного пізнання є суспільне буття, а 

ліричного пізнання – суспільна свідомість. «Насправді, аспекти “буття” і 

“свідомості” так взаємопроникають одне в одного в людському існуванні, що 

виділити один із них в якості вихідного і основного предмета пізнання у тому 

чи іншому літературному роді було б абстракцією. Вся справа у тому, який із 

цих аспектів творчості типізується в епосі і ліриці» [161, 34]. За Г. Поспєловим, 

епос завжди розповідний, і ця його особливість криється у назві. Загалом 
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Г. Поспєлов вважає епос і драму спорідненими родами, точніше підродами 

одного «епіко-драматичного» роду. Основною відмінністю між епосом та 

драмою є наявність у другої пантоміми і конфлікту.  

В. Халізєв вважав «роди літератури, користуючись терміном семіотики, 

мовами художньої діяльності, а мовленнєвим структурам властиві змістова 

відкритість, неухильне прагнення розширити область пізнаваного і 

вираженого» [212, 38]. Крім того, дослідник розмежовував поняття родів і так 

званих настроєвих тональностей, тобто ліричності, епічності та драматизму. На 

його думку, «те, що противники поняття літературний рід називають 

синтезуванням, злиттям, змішуванням епосу, драми і лірики, стосується, по 

суті, не родів літератури, які продовжують існування відносно незалежно один 

від одного, а тих умонастроїв, які прийнято визначати словами “епічність”, 

“драматизм”, “ліризм”, або оповіді, діалогу, медитації та опису, які і в минулі 

епохи не були адекватні розбіжностям між власне родами» [212, 36]. «Епічний і 

драматичний роди, – говорив В. Халізєв, – внутрішньо споріднені, у них багато 

точок дотику. Це різні принципи використання одного і того ж комплексу 

літературно-художніх засобів» [212, 44]. Тут присутня схожість із думкою 

Г. Поспєлова щодо епосу і драми як підродів одного роду. Основна функція 

слова в епосі, за твердженням В. Халізєва, – повідомлення, а в «драматичному 

творі художнє слово послідовно і радикально долає свій умовно-знаковий 

конвенційний характер і стає іконічним знаком сказаного героєм слова» 

[212, 43].  

На протилежному виражально-зображальному полюсі словесного 

мистецтва знаходиться лірика. За Л. Гінзбург, «лірика утверджує нове через 

зміну загальнозначущого» [40, 14] і може використовувати «різні способи 

предметного і розповідного шифрування авторської свідомості – від масок 

ліричного героя до найрізноманітніших “об’єктивних” сюжетів, персонажів, 

речей, які зашифровують ліричну особистість саме з тією метою, аби крізь всі 

ці явища проявлятись» [40, 7]. Мусимо зазначити, що думка Л. Гінзбург про 

«шифрування» лірика чітко вказує на особливості психіки такого типу 
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особистості. Людина, що намагається закритися від світу, є інтровертом, 

можливо, навіть меланхоліком. Таке судження дасть змогу у подальшому 

розвинути концепцію особливостей лірика як когнітивного типу індивіда.  

Імпонує ідея Платона щодо різних форм вираження авторської свідомості 

у родах літератури. Дійсно, авторська свідомість у кожному з родів літератури 

буде виражатися іншими засобами і способами. Виникає питання, чи варто 

«споріднювати» драму та лірику, а епос ставити окремо. Якщо рухатися за 

думкою Платона, то авторська свідомість у драмі та ліриці виражена однаково 

або подібно. Проте це маловірогідно. Сконцентрована виключно на особі 

конкретного індивіда лірика із її намаганням закритися від світу, посилено 

рефлексувати, не звертати увагу на суспільство (максимум критикувати його, 

але ця критика не доростає до конкретного діалогу чи конфлікту) навряд чи 

може корелюватися із наскрізь діалогічною драмою, природа якої загалом 

побудована за принципом реального, а не символічного, як у ліриці, конфлікту. 

Мімезис Аристотеля, що лежить в основі його концепції родового поділу 

літератури, – поняття, яке зазнало значних змін у процесі еволюції мистецтва. 

Наслідувати щось (тобто людину, суспільство, стосунки і, власне, природу) 

дійсно можна по-різному. Проте різноманіття цих способів не лежить виключно 

у площині трьох родів. У царині лише однієї лірики можемо спостерігати масу 

способів рефлексії, відчуття світу та ін. Аристотель точно вловив суть: існує 

три роди і вони суттєво відрізняються, жоден із них не може вповні 

зіставлятися з іншими. Пригадаймо, первісне народне мистецтво або усна 

народна творчість була синкретичною. Чому «синкретичною»? Як відомо, 

тому, що наука, релігія та мистецтво функціонували як єдине ціле. Проте не 

можна оминути увагою означення «колективна». У процесі творення такого 

мистецтва брала участь невизначена кількість людей, а отже, невизначена 

кількість характерів або психологічних типів (за К.-Ґ. Юнґом). Звісно, первісна 

культура не була настільки розвиненою, аби можна було говорити про 

психологічний тип у тому сенсі, в якому про нього говорив К. Ґ. Юнґ. Але 

архетипи не з’являються нізвідки, а існують спрадавна у колективній 
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свідомості. Очевидно, первісне мислення містило у своїй природі ті стереотипні 

механізми, які збереглися та існують зараз (щоправда, з численними 

нашаруваннями). Згодом, коли розпочався процес зародження індивідуально-

авторського мистецтва (художньої літератури), психологічні типи стали 

основою процесу індивідувідуалізації, що в свою чергу спричинилося до 

диференціації первісного синкретичного мистецтва на три розгалуження. 

Щоправда, припускаємо, що розгалуження спочатку відбулось на два типи – 

епос та лірику, драма ж, скоріш за все, з’явилася згодом. Тобто перед нами 

окреслилася головна «бінарна опозиція» (К. Леві-Строс) у мистецтві – епос та 

лірика. Геґель у цьому плані найпродуктивніше долучився до уточнення 

Аристотелевої теорії, вказавши на епос та лірику як об’єктивне і суб’єктивне. 

Загалом, саме німецькі філософи ХІХ ст., уже згадувані нами, сформували 

окреслену схему: спочатку існувало два начала, третє явище утворилося в 

результаті їхньої взаємодії.  

Думки Г. Поспєлова та В. Халізєва щодо спорідненості епосу та драми, за 

прикладом Платонової теорії, варто осмислити детальніше. Лірика, як відомо, 

егоцентрична, тобто все у ній побудовано за принципом «світ крутиться 

навколо мене» або «світ – це Я». За словами Н. Лейдермана, «зародження 

лірики почалось на тій фазі розвитку культури, коли індивід відчув свою 

“cамість”, свою особливість серед маси інших людей і виділився з єдиного 

родового співтовариства» [116, 305]. Епос, навпаки, спрямований назовні і 

художня картина у ньому працює за законом «я спостерігаю за світом» «я 

співпрацюю зі світом». «Космос епіка – це локальний простір, ділянки Землі, в 

яких матеріалізовані закони і норми епічної події. Космос лірика – це 

матеріалізоване втілення стосунків людини зі світом» [116, 307]. Драма ж, з 

огляду на свою діалогічність, містить одразу два типи світобудови, які в різний 

спосіб взаємодіють. Епічний твір, навіть якщо він наскрізь просякнутий 

ліризмом, усе одно функціонуватиме за вказаним законом, лише спостереження 

за світом відбуватиметься крізь призму свого «Я».  
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Зрозуміло, що рід літературного твору – поняття ширше, ніж жанр, і має 

на меті групувати художні тексти. Тобто жанр якраз таки не виявляється сталим 

ідентифікатором твору, який скеровує цей твір у певну сферу, жанр – поняття 

максимально індивідуалізоване. Стандартизованим фактором класифікації 

художніх текстів є рід. Проте концепцію родового поділу літератури слід 

уточнювати і поглиблювати, залучаючи так звані позалітературні чинники, 

себто мисленнєвий апарат, психологічні особливості автора. Рід літератури у 

зв’язку з цими чинниками не розглядається, звертають увагу радше на 

формально-змістові особливості відокремлено від особистості людини. Але не 

варто забувати, що твір словесного мистецтва – це значною мірою продукт 

людського мислення. Очевидно, першочергово мусить бути врахована 

когнітивна складова у розподілі творів на епос, лірику та драму. М. Моклиця 

пропонує як основний критерій використовувати похідну складову від цих 

понять, тобто ліризм, епічність та драматизм. Ці явища враховувались під час 

родового розподілу й раніше, чимало науковців включали їх у списки 

формально-змістових чинників літературного роду, проте дослідниця акцентує 

на тому, що ліризм, драматизм та епічність – це саме ті риси, за яким можна 

впізнати рід. Сутність цих понять слід з’ясувати ґрунтовніше.  

Щодо ліризму, то Г. Поспєлов визначає його як пафос твору, який 

проявляється через сентименталізм та романтизм [161, 200]. Літературознавча 

енциклопедія також вказує на ліризм як на пафосну, інтимну ознаку 

[118, І, 559]. Енциклопедичне визначення драматизму окреслює його як 

«посилену напруженість дії будь-якого художнього твору» [118, І, 302]. 

В. Халізєв вважає драматизм «переживанням дисгармонії», «драматизм завжди 

пов’язаний з активним переживанням невирішених суперечностей, із 

занепокоєнням і тривогою. Драматичний той життєвий стан, під час якого під 

загрозою є втілення якихось важливих і значних запитів людини» [212, 106]. 

Епічність або «епічне» характеризується «змалюванням величного, 

неквапливого розвитку подій з урахуванням складності довкілля, його 

цілісності, багатоплановості» [118, І, 344]. Зрештою, які б варіанти визначень 
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нам не потрапляли на очі, зрозуміло головне: епос, лірика і драма та ліричність, 

епічність і драматизм – поняття, що мають спільну генеалогію, але в певний 

момент розвитку літератури «розщепилися». Мається на увазі той факт, що 

епічність, ліричність та драматизм мають властивість «кочувати» з одного роду 

в інший. Існують зразки лірики, яскраво забарвленої драматизмом 

(Леся Українка), ліризованого епосу (М. Коцюбинський), ліризованої драми 

(Леся Українка), епічної драми (Б. Брехт, М. Куліш). Але при всій 

неоднозначності ситуації драма лишається драмою, лірика лірикою, а епос 

епосом. У такому разі вирішення цього питання, з нашої точки зору, лежить у 

сфері форми і змісту.  

Роди літератури є формальним чинником в ідентифікації твору, а так 

звані настроєві домінанти – змістовим його наповненням. Наприклад, вірш у 

прозі неодмінно викликає питання щодо його родової приналежності. 

Формальний показник вказує на епічне начало, однак абсолютний ліризм або ж 

егоцентричність відсилають нас у протилежний бік - до лірики. Саме 

егоцентричність бере гору у цьому жанрі, оскільки вона є генетичною рисою 

лірики. У жанрі вірша у прозі видовий чинник літератури (тобто прозова 

форма) стає допоміжним елементом структури твору і перестає відігравати 

концептуальну, визначальну роль.  

Психологічна основа у ліриці та епосі, визначена нами за принципом 

юнґівської теорії інтроверсії / екстраверсії, звісно ж, є важливою і навіть 

визначальною, адже вказані психологічні типи «задають ритм» усім 

психологічним процесам індивіда. Нам слід розтлумачити той факт, що ліризм, 

епічність і драматизм виявляють здатність до формування певного типу 

світобачення в письменника. Іншими словами, картина світу або спосіб 

відображення світу у свідомості будь-якої людини, в тому числі і творчої, 

визначає характер мислення, мовлення, вирішення життєвих задач тощо. У 

когнітології такий феномен називають «репрезентацією» або «ментальною 

репрезентацією». Це «ключове поняття когнітивної науки стосується як 

процесу представлення (репрезентації) світу в голові людини, так і одиниці 
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подібного представлення, яка стоїть замість чогось у реальному чи вигаданому 

світі і тому заступає це “щось” у мисленнєвих процесах» [100, 157].  

Психологи найчастіше виділяють два типи таких репрезентацій – образні 

і вербальні або модальні та амодальні. Образна ментальна репрезентація світу 

базується на відображенні цього світу у вигляді картинок, рухомих сцен, облич, 

схем тощо. Натомість вербальна репрезентація побудована на словах, поняттях, 

клішованих фразах, реченнях тощо. У найзагальнішому розумінні ці типи 

репрезентацій картини світу у мисленні людини можна розтлумачити як власне 

образний тип мислення та науковий, або мислення образами і мислення 

поняттями. Обидва ці типи мислення притаманні для ліричності та епічності. 

Тобто ми не можемо корелювати образність із інтроверсією, а поняттєвість – із 

екстраверсією. У межах інровертної ліричності та екстравертної епічності 

існують обидва ці типи. Інша справа, яку функцію вони виконують. Ліричний 

когнітивний тип, очевидно, буде активно проявляти себе як представник 

образного мислення. Образ у лірика завжди стоятиме на першому місці і 

виконуватиме роль стимулятора творчого процесу. Вербальний чинник тут 

відіграє роль інструмента. Епічний когнітивний тип у якості інструмента 

використовуватиме образ, а вербальний чинник стане основою його творчого 

процесу. Епічний тип – це завжди дослідник, який щось описує, тоді як лірик – 

виражає свою власну сутність.  

Драматичний когнітивний тип, на нашу думку, є по суті синтетичним. 

Мислення образами і поняттями у цьому випадку присутнє однаковою мірою. 

Такий тип людини є найбільш «універсальним» у плані мислення. Драматург, 

крім того, – людина у психологічному плані без чітких типологічних обмежень, 

ми маємо на увазі інтроверсію / екстраверсію (звісно ж, у побуті така людина 

проявляє себе в якійсь одній, найбільш органічній для неї формі). Митець 

такого типу може мислити і як лірик, і як епік. У цьому полягає вся суть 

діалогізму як базового принципу драматургії. Драматизм – це завжди боротьба 

протагоніста й антагоніста, вміння митця «поставити себе» на місце кожного із 

суперників, навіть якщо той чи інший персонаж - абсолютна протилежність 



39 

 

авторові, що дозволяє говорити про так зване «рольове мислення». Драматург – 

це ще й актор, особливість якого полягає у творчій функції. Актор 

перевтілюється для того, щоб грати, а драматург – для того, щоб творити. 

Драматизм у ліричному та епічному творах відрізняється тим, що від 

загостреної боротьби опонентів лишається тільки емоційне начало. Емоції, 

спричинені зіткненням двох протилежностей - людини і світу, лірика та епіка, 

добра та зла, – є тим змістовим елементом драми як роду, який за принципом 

ліричності та епічності присутній практично у кожному тексті. Когнітивний 

тип драматурга може існувати у двох формах: ліризованій та епізованій. 

Драматург-інтроверт завжди спрямовуватиме конфлікт у сферу особистості, 

драматург-екстраверт – у сферу суспільства. 

 

 

1.3. Біографізм як чинник жанротворення 

 

 

Відомий французький філософ Ж.-М. Шеффер звернув увагу на 

комунікативну природу жанру, заперечивши думки попередників про єдину 

систему жанрів і сталий перелік канонічних рис, за якими відбувається жанрова 

диференціація. На його думку, «із зародженням романтизму все змінюється: 

віднині завдання – не представити зразок для наслідування і не встановлювати 

правила, а пояснювати генезу та еволюцію літератури. <…> Віднині жанри 

володіють внутрішньою природою і ця внутрішня природа складає ratio essendi 

текстів» [229, 34]. «Літературний твір – це завжди не тільки текст як 

синтаксико-семантичний ланцюжок елементів, але й також, перш за все, 

реально здійснений акт міжлюдської комунікації, повідомлення, надіслане 

певною особою у специфічних обставинах і зі специфічною метою та отримане 

іншою особою за таких специфічних обставин і з такою самою специфічною 

метою» [229, 79]. Такий акт комунікації складається з п’яти елементів, які 

можна пояснити наступним чином: хто говорить? (рівень висловлювання), що 
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говорить? кому говорить? (рівень адресації), за допомогою чого говорить? який 

результат комунікації? (рівень функції).  

У цьому аспекті доречним буде звернутися до когнітивної психології, 

зокрема зосередитися на латеральному мисленні. Такий тип мислення як 

генератор нових ідей у науці та мистецтві властивий далеко не всім науковцям 

та митцям, не кажучи вже про середньостатистичного індивіда. Іншими 

словами це явище називають також нешаблонним мисленням, суть якого 

«полягає в навмисному використанні раціоналізаторської властивості розуму» 

[26, 4]. Таким чином, латеральне мислення як частина когнітивної науки 

органічно входить до складу будь-якого творчого процесу, а звідси – і до 

процесу творення жанру.  

Перш за все слід з’ясувати, у чому полягає важливість латерального 

мислення у процесі творчості, яким чином воно може проявлятися, а головне – 

чи справді визначну роль відіграє у комунікативному процесі. За словами 

Е. де Боно, «відмінність між шаблонним і нешаблонним мисленням полягає в 

тому, що при шаблонному мисленні логіка керує розумом, тоді як при 

нешаблонному вона його обслуговує» [26, 5]. Творче мислення є складовою 

частиною нешаблонного, або латерального, мислення і стосується різних видів 

мистецтва. Психолог говорить про те, що всі ми володіємо пакетом якоїсь 

загальновідомої інформації (про явища природи, життєві закономірності тощо), 

однак ми по-різному використовуємо цю інформацію. Цей умовивід стосується 

і літератури загалом, і літературних жанрів зокрема. Кожен письменник має 

певний набір знань (універсальних) про жанрову систему, однак успіх і новизна 

його творів залежить від того, яким чином він поєднує (використовує) ці 

знання. Латеральне мислення лежить в основі будь-якого прогресу. Жанрова 

система теж розвивається і є динамічним явищем. Кожен письменник створює 

свою систему жанрів з огляду на власний тип мислення та міру креативності. 

Однак, безумовно, поза увагою не можна залишати і канонічну складову 

жанру. Діалектична єдність традиції і новаторства проявляється на рівні жанру 

як поєднання канонічних та плинних ознак. Кожен твір, не дивлячись навіть на 
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високу міру новаторських рис, мусить мати у собі певний набір усталених 

ознак, інакше ризикує бути незрозумілим, неправильно розтлумаченим. 

Приклад практично повної відмови від традицій, старих правил демонстрували 

на початку ХХ ст. футуристи. Інколи їхні експерименти заходили аж до 

закликів спалити чи в інакший спосіб знищити все старе і віджиле. 

Антитетичним явищем до футуризму є строга регламентація літератури 

класицистами (а у ХХ ст. – неокласиками), чіткий розподіл жанрів та правила 

їхнього творення.  

Існує, щоправда, й інша точка зору на важливість канону. Зокрема, на 

думку Т. Бовсунівської, канон як явище стійке залишається важливим лише «у 

плані міжжанрової комунікації – для утворення діалогу жанрів. Процес 

творення нового жанру можна представити (1) як наслідок діалогу старої 

канонічної його форми з новоутвореними трансформаційними; (2) діалог з 

іншими жанрами; (3) діалог між читачем та автором; (4) діалог із 

позалітературними об’єктами жанрового формування» [23, 36]. Безперечно, 

така комунікація не є копією міжособистісного спілкування, вона досить 

опосередкована і втілює в собі діалог як явище символічне, а не конкретно-

матеріальне. Відтак, Т. Бовсунівська, спираючись на приклад – твір В. Голдінга 

«Володар мух», – стверджує, що «діалогічність роману здійснюється 

насамперед при зіставленні читачем плинних та канонічних властивостей 

жанру притчі» [23, 39]. Це означає, що комунікація на етапі автор – жанр, де 

суб’єктом є, звісно ж, автор, відбувається між моделлю жанру, втіленою у 

конкретному тексті і канонічним жанром, у площині взаємодії традиції та 

новаторства. Крім цього, Т. Бовсунівська досить категорично заявляє, що «жанр 

помирає як когнітивна лабораторія, коли чисельність стійких ознак перевищує 

плинні, іншими словами, коли канонічні властивості жанру переважають над 

трансформативними, тоді він більше не є актом діалогу між читачем і текстом 

чи між жанром та іншим жанром, а поза такою комунікацією існувати не може» 

[23, 72]. На наш погляд, навіть найменший відсоток новаторських рис свідчить 

про діалог, інша справа у якості такого діалогу. Крім того, взаємодія в одному 
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творі певної кількості різнорідних жанрів дуже часто призводить до 

народження зовсім нового жанру (найпростіший приклад – трагікомедія). Така 

взаємодія інколи може переростати з діалогу в полілог. Для того, щоб описати 

такий жанр, слід створити його когнітивну модель [23, 71], а отже, відтворити 

цілу міжжанрову комунікативну ситуацію. У цьому плані важливим стає сам 

процес поєднання тих чи інших жанрів у структурі одного тексту, і ґрунтується 

цей процес на когнітивній основі.  

Комунікативний ланцюг автор-жанр може бути продовжений ще однією 

ланкою, що символізує зв’язок між автором та читачем. Останні півстоліття ця 

проблема стала активно обговорюватися науковцями у різних аспектах. 

Зокрема, в аспекті когнітивної поетики «акценти переносяться на процеси, що 

відбуваються з читачем при ознайомленні з текстом, або з автором та читачем 

на шляху їхнього концептуального порозуміння, або при зіставленні тексту з 

іншим текстом за жанровим принципом. Сам текст при цьому постає 

показником актів мислення, комунікації та акумулянтом інноваційних 

трансформацій» [23, 71]. Комунікація між автором та читачем відбувається з 

огляду на явище автопоезису, яке стосується у першу чергу автора, адже тут 

«спостерігач / письменник визначаються як складна система, яка перебуває у 

розвитку та має здатність не тільки до самовідтворення та відновлення, а й до 

самореферентності, сприймаючи власні описи як незалежні сутності» [23, 50]. 

Структура пізнання за концепцією автопоезису характеризується відкритістю її 

когнітивного простору і синтезує «відкритий твір» (У. Еко). «Відкритий твір» 

знову ж таки спричиняється до «відкритого жанру». «Розширюючи значення 

терміна “відкритість”, можна було б доповнити, що будь-який твір мистецтва, 

навіть якщо подається фактично як завершений, вимагає принаймні 

винахідливої незалежної відповіді, бо не може стати дійсно зрозумілим, якщо 

інтерпретатор знову не відкриє його в акті духовного зближення з автором» 

[23, 410]. Цей акт духовного зближення читача з автором передбачає певну міру 

когнітивного консонансу та дисонансу. Чому ми згадуємо когнітивний 

дисонанс? Безперечно, нормальним явищем є певна міра нерозуміння того, що 
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говорить нам співрозмовник. Так само й у випадку із жанровою моделлю твору. 

Читач не може завжди правильно розтлумачити присутність у творі того чи 

іншого жанру, оскільки він займає принципово іншу позицію – реципієнта. 

Тому основним завданням автора є досягнення когнітивного консонансу з 

читачем, а завдання читача, відповідно, – якомога точніше зрозуміти автора. 

Звісно ж, ніхто не заперечує факт читацької співтворчості, яка в умовах 

«відкритого тексту» і «відкритого жанру» просто необхідна.  

А. Фаулер назвав три жанрові сигнали, які, на наш погляд, відкривають 

нові способи комунікації у площині автор – жанр – читач: 1) посилання на 

попередніх авторів або жанрові ознаки (цей спосіб нами частково уже 

обговорений); 2) заголовки; 3) теми, що відкривають текст [цит. за: 23, 65]. 

Комунікація певного письменника з авторами-попередниками незаперечна і не 

потребує розлогого тлумачення, адже відомо, що митці дуже часто вчаться на 

чужій творчості, беруть із неї приклад, запозичують (негативним, звісно ж, є 

лише епігонство). Щодо заголовків і тем, то тут ситуація не набагато 

складніша, адже велика кількість назв містить у собі цитати, ремінісценції (це, 

у свою чергу, спричиняє явище інтертекстуальності, споріднене із 

комунікацією на рівні жанру). Взяти б для прикладу текст Ліни Костенко 

«Записки українського самашедшого» (2011), у заголовку якого яскраво видно 

паралель із гоголівськими «Записками сумасшедшого» (1834). Таким чином 

комунікація між авторами стає передумовою для формування нового жанру, 

тоді як комунікативна пара автор – жанр відображає сам процес творчості, а 

комунікативні пари читач – жанр і автор – читач можливі уже після 

створення художнього тексту і загалом є позатекстовими. 

Різного роду позалітературні чинники великою мірою впливають на 

формування жанру. Зокрема, досить популярним останнім часом стало вводити 

у назви творів терміни наукового характеру. Так, один із творів 

Ю. Андруховича має назву «Лексикон інтимних міст» (2011), де розповіді про 

міста розміщено в алфавітному порядку, як власне і вимагає науковий жанр 

словника-лексикона. «Польові дослідження з українського сексу» (1996) 
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О. Забужко великою мірою отримали популярність завдяки поєднанню у назві 

такого природничого наукового терміна як «польові дослідження» (вказівка на 

емпіричність, експериментальність) із терміном з галузі фізіології людини, що 

характеризується одночасно величезною суспільною цікавістю і певною 

табуйованістю публічного обговорення.  

За словами Т. Бовсунівської, «біологічний та політичний фактаж долі 

письменника засновує мнемосхему жанру, втручається в оповідну стратегію та 

сприяє трансформативним процесам. Такий позалітературний чинник 

жанротворення іноді може переважати над усіма можливими теоріями жанру та 

його художніми зразками, з якими автор був знайомий» [23, 47]. Багатий 

життєвий досвід та бажання ним поділитися, очевидно, пояснює, чому автори 

часто вдаються до незвичних способів жанротворення. Назви згадуваних нами 

творів містять у собі вказівку на певний (позалітературний) жанр, який стає 

ключем до розгадки всього твору. 

Таким чином, ми підійшли до поняття біографізму в жанротворенні. 

Зрозуміло, що когнітивний художній тип, – ліричний, драматичний чи епічний, 

– впливає на характер світобачення автора, а відтак і на його жанрову систему 

та спосіб творення жанру. Щоправда деякі вчені загалом відкидають 

можливість впливу авторської біографії на процес творчості і на характер твору 

загалом. Зокрема, американські теоретики Р. Веллек та О. Воррен стверджують, 

що «твір мистецтва – це не документ для біографії» [200, 93]. Виділяють 

дослідники щоправда поетів об’єктивних і суб’єктивних. «Перші, як Кітс і 

Т. С. Еліот, утверджують здатність поета усунутись, вмістити у себе і виразити 

світ, поступившись власною індивідуальністю; другі, навпаки, прагнуть будь-

що виділити свою індивідуальність, дати автопортрет, їх захоплює сповідь, 

самовираження» [200, 92]. Однак, на нашу думку, і «перші», і «другі» є 

суб’єктивними, відмінність полягає у ставленні до свого приватного життя.  

Н. Лейдерман чи не єдиний, хто наблизився до питання біографізму як 

рушійної сили у жанротворенні, визначивши «одним із факторів жанру творчу 

індивідуальність письменника. Але фактором – вузловим і кінцевим. Сюди 
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стягуються всі інші фактори і тут, у душі художника – у його свідомості, вони 

трансформуються. Відомо, що для письменника жанр – це форма його 

художнього мислення, наука не пояснила ще психологічний механізм мислення 

жанром, але емпірично наявність такого мислення усвідомлюється поза 

сумнівом. Власне, сам художник відчуває жанр як свою особисту, глибоко 

інтимну схильність, чи точніше – здатність сприймати дійсність і о-

формлювати своє бачення світу» [116, 174]. Когнітивний аспект жанрового 

аналізу дозволяє нам пояснити психологічний механізм мислення жанром, про 

який говорить дослідник.  

Відомо, що більшість письменників увійшли в історію літератури як 

автори певного жанру. Наприклад, Ч. Діккенс, Г. Флобер, Е. Золя, Л. Толстой, 

М. Пруст, В. Шевчук – відомі романісти, автори епопей. Серед всесвітньо 

відомих ліриків найчастіше пригадуються А. Рембо, Р. М. Рільке, Т. Шевченко, 

О. Пушкін, О. Блок. Найвідоміші драматурги – В. Шекспір, Б. Шоу, Б. Брехт, 

А. Чехов, М. Куліш, С. Беккет. Майстрами малої прози зазвичай вважаються 

І. Бунін, В. Стефаник, Х. Л. Борхес, Г. Тутюнник. Звісно ж, ряди можуть бути 

продовженими. Дехто з цих авторів спробував себе в інших жанрах, дехто, 

навпаки, залишався вірним виключно одному. Складається враження, що у 

такому розвитку подій є закономірність, письменники не вибирають жанри 

хаотично, без вагомих на це причин. Приміром, Ч. Діккенс писав багато і 

швидко, мабуть, така характеристика буде актуальною для усіх романістів. 

Х. Л. Борхес використовував містку метафору, художню деталь, як будь-який 

новеліст. Ліризм і символічність поезії Р. М. Рільке, очевидно, можна 

застосувати до поетів загалом. Б. Шоу вирізняється вмінням побудувати сюжет, 

наповнений інтелектуальними та соціальними конфліктами, власне, створити 

конфлікт, що є характерним для будь-якого драматурга.  

На наш погляд, особливості жанротворення походять від когнітивного 

типу особистості автора (про що мовилося у попередньому пункті). Романісти 

мислять масштабно, пишуть про все одразу. Автори малих епічних жанрів 

відрізняються лаконізмом, що дає змогу також писати про все одразу, однак 
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метафорично, з глибоким підтекстом. Лірики занурені у себе, тонко відчувають 

найпотаємніше, їх не цікавить суспільство як таке. Драматурги, очевидно, 

майстри суперечок, їхнє основне завдання – спостерігати за людиною і 

втілювати схему її поведінки у п’єсах (згодом – на сцені). 

«Не знаю, як для кого, а для мене та хвилина, коли б я побачила свою 

докладну біографію в друку, була б найприкрішою хвилиною мого життя, 

дарма, що в моїй біографії не знайшлось би нічого ні особливо цікавого для 

людей, ні надто ганебного для мене самої», – так Леся Українка в листі до 

О. Маковея роздумує над проблемою життєпису митця [94, 199]. Особисті 

питання письменниця намагалася будь-що приховати від загалу, закрити від 

цікавого ока. Можемо припустити, що поетеса мала певні комплекси щодо 

своєї біографії: їй принципово не хотілося, щоб її життєві обставини ставали чи 

то предметом загального обговорення, чи то якимось пом’якшувальним 

чинником в оцінці її творів (у першу чергу маємо на увазі хворобу). У цьому 

сенсі письменницю цілком можна назвати антибіографістом, що підтверджує 

лист до О. Маковея 1893 року, де Леся називає манеру модерністів епатувати 

публіку, свідомо демонструючи обставини свого життя, «виставлянням особи 

автора на позорище» [198, Х, 166]. З цього випливає, що у плані біографічному 

Леся Українка була ще й свого роду антимодерністом, хоч завжди відстоювала 

«прапор модернізму» (лист до О. Кобилянської від 11 січня 1903 року): «Я все-

таки думаю, що всяка людина має право боронити свою душу й серце, щоб не 

вривалися туди силоміць чужі люди, немов у свою хату, принаймні поки живе 

господар тієї хати» [198, ХІІ, 166]. Леся Українка в такий спосіб лише 

наголосила, що якраз «боронити» є що, адже, як розуміємо далі з того ж таки 

листа, вона пише «по щирості», «без брехні», що явно натякає на зв’язок з 

особистим. Ще М. Євшан зауважив, що «Леся Українка належить до тих 

постатей в літературі, які, поза своєю творчою діяльністю, не мають своєї 

“біографії”. Їх особа стоїть неначе в віддаленні, вони не стараються 

заінтересувати публіку собою, не лише не роблять шуму своєю особою, але 

навіть ховають її перед широким загалом. Їх життя тихе, без ярких виступів, 
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інтимне. В їх творчости – вся їх біографія, тут вони концентрують своє духовне 

життя» [68, 160]. Саме остання теза дослідника і сучасника Лесі Українки дає 

підстави серйозно розглядати її творчість як найдинамічніший аспект її 

біографії.  

Таким чином, Леся, «відхрестившись» від фройдівської теорії 

психоаналізу, наближається до концепції Юнґа щодо візіонерського письма. 

Безперечно, такий тип творчості (як і психологічний) теж глибоко вкорінений в 

особу автора, однак не є біографічним у повному розумінні цього поняття. 

Писати з яскравими рисами біографізму не є складно, за Юнґом, інша справа – 

трансформувати своє особисте таким чином, щоб воно стало високохудожнім 

мистецтвом.  

Мусимо відзначити, що більшість дослідників акцентують увагу на 

Лесиній фізичній недузі як визначальному чиннику впливу на характер її 

творчості, особливо це стосується радянської літературознавчої традиції (яка, 

на жаль, тягнеться подекуди і дотепер). Хвороба, звісно ж, має значення, однак, 

припускаємо, що Леся Українка залишилася б мистецьким та моральним 

велетнем, навіть будучи фізично здоровою. За словами О. Забужко, «парадигма 

Великої Хворої в дійсності є нічим іншим, як формою реакції колоніальної 

культури на “внутрішнє дисидентство” своєї дочки – своєрідною українською 

версією “приборкання непокірної”» [70, 83]. Але наразі «приборкання» уже не є 

актуальним. Власне, у творах поетеса не так уже й часто натякає на фізичну 

недугу («Давня весна», «До мого фортепіано», «Contra spem spero» та ін.), та 

навіть якщо й натякає, то ненав’язливо, якось між іншим. Більшою мірою такі 

натяки трапляються у ранній ліриці, згодом мотив «нарікання» на долю зникає, 

на його місці з’являється маса інших надважливих тем і питань. Діагноз, який 

переслідував письменницю все життя, скоріше можна назвати містком до 

невидимого, метафізичного світу, адже пишучи твори під час загострення 

недуги, з високою температурою, на межі свідомого і несвідомого станів, 

Леся Українка перетворилася на автора-візіонера. Разом із тим, авторка ще в 

дитинстві виявляла себе як людина виняткова, людина поза натовпом, людина-
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в-собі. Психотип Лесі Українки протилежний психотипу Олени Пчілки, тому 

естетика і тип творчості матері швидко вичерпали себе в особі дочки, не 

знайшовши виходу назовні.   

В аспекті нашого дослідження першочерговим завданням є визначення 

особливостей втілення біографічного матеріалу в жанрах. Такі особливості 

виявляються на загальному рівні – «автор – текст», однак автор – це ще й тип 

мислення, який, на нашу думку, безпосередньо пов’язаний із родовими та 

жанровими формами творчості, тому увага в основному зосередиться у 

площині «тип мислення – жанр». Інтерпретувати своє особисте крізь призму 

жанру, очевидно, теж можливо, адже жанр – утворення водночас 

стандартизоване і гнучке. Певний жанр втрапляє у поле зору автора з огляду на 

ядро, яке неможливо знищити (адже зникне сам жанр), можливо лише 

наростити «нову» оболонку (плинні жанрові ознаки). Таким чином парадигма 

взаємодії звужується від «типу мислення – жанру» до «типу мислення – ядра 

жанру», а це, у свою чергу, дає нам право пов’язувати жанр і біографію на 

когнітивному рівні. 

Оскільки говоримо про біографічні чинники, то, безперечно, не оминути 

увагою сім’ю Лесі Українки, умови, в яких вона зростала. Дитячий досвід, як 

відомо, важливий фактор у дорослому житті. Природна схожість Лесі на батька, 

яка одразу, ще в дитинстві, проявилася і яку підтверджують родичі, зокрема 

сестра Ольга, це, безперечно, камінь спотикання у долі письменниці.  

Лагідність, доброта, терплячість, сила волі, делікатність і небажання когось 

обтяжувати собою [94, 884] – ось той генетичний набір, властивий дочці 

Олени Пчілки, – жінки темпераментної, гордої, дещо навіть експансивної, 

яскравої і показної. Саме Олена Пчілка, називаючи у свій час Лесю «дурною, 

недотепою, нецікавою, нерозвиненою» [94, 40], свідомо чи несвідомо запустила 

механізм отого вічного Лесиного комплексу меншовартості, який згодом 

переросте у відчуття себе самої як митця без біографії, митця невидимого. 

Власне, бажання бути «невидимою» у своїх творах і пояснює антибіографічну 
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позицію Лесі Українки. А бажання «догодити» матері призвело до такої 

шаленої боротьби з собою, зі своїм «м’яким» характером.  

Любовний дискурс є найбільш закодованим, маємо на увазі код 

«Одержимої» (1901), і перебуває у площині візіонерського письма (за Юнґом). 

Саме цей аспект став у творчості Лесі Українки визначальним і переломним, 

що змінив жанрову парадигму. Хронологічна першість «Блакитної троянди» 

(1896) ще не свідчить про остаточну сформованість драматичного жанру (з 

огляду на те, що це єдина прозова драма, яка суттєво відрізняється від усіх 

інших за стилем), скоріш за все Леся «приміряла» форму найбільш оптимальну 

для себе, а, можливо, піддалася літературним тенденціям (Г. Ібсен). Лише 

пройшовши «ініціацію смертю» [70], ослухавшись (чи не вперше так жорстко і 

категорично) матері, «наплювавши» на ортодоксальну тодішню мораль, 

Леся Українка в буквальному сенсі «породила» жанрову модель, найбільш 

органічну для себе. Спробуємо наразі бодай схематично зобразити шлях до 

«Одержимої», захований у циклізації і драматизації поезії, зокрема зупинимося 

головним чином на циклах, пов’язаних із подорожами письменниці, адже, за 

словами М. Моклиці, «місця проживання – це згустки пережитого, навколо 

яких розгорнулись концентричні кола творчих рефлексій. Як і кожний 

видатний митець, Леся Українка відбиває у творчості власний життєвий шлях, 

але це образи по-мистецьки опосередковані, часто зумисне позбавлені 

автобіографічного елементу» [137, 124]. 

Цикли «Подорож до моря» (1888) і «Кримські спогади» (1890-1891), – 

рання лірика авторки відрізняються значно нижчим рівнем опосередковування 

біографічного матеріалу, що в свою чергу тягне за собою і жанрові особливості. 

Для прикладу, «Подорож до моря» фактично достовірно змальовує весь процес 

поїздки, починаючи Волинню і закінчуючи Кримом. Силабо-тонічне 

віршування і переважання класичних жанрів у формі астрофічного та 

строфічного вірша, створює враження зразковості, певної ортодоксальності («я 

подорожую, тому мушу чітко описати все, що бачу навколо»). Зокрема, відомий 

вірш «Красо України, Подолля» демонструє нам віртуозне використання 
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пісенних жанрів, поєднуючи в собі заспів (написаний тристопним амфібрахієм, 

що надає йому дещо повільнішого темпу) – «Красо України, Подолля! / 

Розкинулось мило, недбало! / Здається, що зроду недоля, / Що горе тебе не 

знавало!» [198, І, 92], і приспів (у ньому різко змінюється темп і настрій, що 

спричинено використанням уже двоскладової стопи – чотиристопного хорея): 

«Онде балочка весела, / В ній хороші, красні села, / Там хати садками вкриті, / 

Срібним маревом повиті, / Коло сел стоять тополі, / Розмовляють з вітром в 

полі» [198, І, 93].  

Цикл «Кримські спогади» містить, як і попередній, низку класичних, у 

більшості строфічних віршів (у тому числі сонетів), когнітивна жанрова модель 

окремого з яких не виходить за рамки канонічної лірики – чи то пейзажної, чи 

то філософської, чи то громадянської, залежно від того, що саме описувала 

авторка. Однак привертає увагу поезія «Мердвен», де зображена якась химерна 

картина – втілення місцевих переказів і забобонів. Саме змістовий чинник 

вказує на присутність у вірші патерну фантастичної легенди, яка буквально 

переказана ліричною героїнею (авторкою). Традиційний для таких жанрів зачин 

«кажуть люди» надає колоритного звучання поезії, підкреслюючи її казковість і 

таємничість: «Бескиди сиві, червонії скелі, / Дикі, непевні, нависли над нами. / 

Се, кажуть люди, злих духів оселі / Стали під хмари стінами» [198, І, 105]. 

Почутий фольклорний матеріал, трансформований у такий спосіб 

письменницею, не є вказівкою на якийсь надзвичайний факт з біографії, та й 

спосіб жанротворення не є новим вже у час Лесі Українки (народні перекази і 

легенди, втілені у віршованій формі). Переконуємось, що рання лірика Лесі 

(два згадані цикли приходяться їй на 18-21-річний вік) ще досить слабка, тому і 

біографізм втілений надто прямо, зокрема через зорові та слухові рецептори 

(почуте і побачене). 

Інший, художньо вищий, рівень лірики демонструє цикл «Кримські 

відгуки» (1897-1898), де починають яскраво виокремлюватися драматичні 

жанри. Віршована форма білого вірша свідчить про бажання значно більше 

сказати, сказати так, як не можна висловитись у римованому вірші, адже рими 
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«сковують» думку. У цьому аспекті можна говорити і про верлібр, – нову 

форму у тодішній українській літературі. Хоча з огляду на ґенезу цього жанру 

мусимо визнати, що його версифікаційні особливості не є новими, адже 

український фольклор багатий на замовляння та інші форми неримованої чи 

частково римованої поезії [118, І, 109]. Динаміка творчості, таким чином, якісно 

змінюється: якщо у віці двадцяти років бачимо Лесю як ортодоксального лірика 

з витонченими досконалими римами, у які послідовно вплітаються враження 

від побаченого і почутого у подорожах, то тридцятирічна письменниця уже 

може дозволити собі «відійти від канону», або щось змушує її застосовувати 

більш модерні жанри. Навряд чи це літературна тенденція, скоріше 

накопичений життєвий досвід вимагає зміни жанру: «Товаришу мій! не 

здивуйте з лінивого вірша. / Рифми, дочки безсонних ночей, покидають мене, / 

Розмір, неначе химерная хвиля, / Розбивається раптом об кожну малу 

перешкоду…» [198, І, 157]. «Лінивий вірш», або білий вірш – віршована форма, 

яку письменниця однією із перших інтерпретувала на українських літературних 

теренах. Назва «Уривки з листа» вказує на використання епістолярного патерну 

і це підтверджується традиційним звертанням товаришу мій!, а далі – 

монологічним мовленням, що в перспективі претендує на відповідь. Друга 

половина твору доповнена «байкою» про квітку-ломикамінь як вставною 

розповіддю або ліричним відступом. Патерн байки настільки мінімалізований, 

що його не одразу можна простежити. Одна єдина алегорія (алегоричний образ, 

характер) – квітка-ломикамінь, а також стилізований зачин: «Битим шляхом та 

крутим / Їхали ми на узгір’я Ай-Петрі…» [198, І, 157].  

Щодо алегорії, то варто ще з’ясувати, чи справді «ломикамінь» – 

алегоричний образ, чи, може, все-таки – символ (а, відповідно, і жанру байки 

немає). Для початку звернімо увагу на матеріально-чуттєвий образ квітки, 

змальований автором: «Квітка велика, хороша, свіжі пелюстки розкрила, / І 

краплі роси самоцвітом блищали на дні. / Камінь пробила вона, той камінь, що 

все переміг, / Що задавив і могутні дуби, / І терни непокірні» [198, І, 158]. 

Красива квітка – характеристика, що властива всім квітам, отже належить до 
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загальних понять. Справа у ще одній властивості цієї рослини, яка проявляється 

у можливості «рости на камінні». Таким чином образ «заксіфраги» у вірші 

тлумачиться як «краса, що здатна ламати найтривкіші матерії». Таку ж 

властивість Леся переносить на митців, віддаючи їм прерогативу «сіяти красиве 

серед пересічного, обивательського суспільства (досягаючи при цьому успіхів)» 

або ж «пробивати кам’яні серця». Зрештою, алегорія як спосіб іносказання 

просто ідеально підходила Лесі Українці в умовах суцільних заборон. Тобто 

жанр байки, а відтак і «езопова мова» явно продиктований особливостями 

епохи і статусом, зокрема становищем українського митця.  

Ще один твір циклу «Кримські відгуки» – «Зимова ніч на чужині» - 

відрізняється у формальному та змістовому планах від усіх попередніх, уже 

проаналізованих, поезій. Візуально твір побудований як діалог. Можливо, це і є 

повноцінний драматичний твір, як, наприклад, «Іфігенія в Тавріді», вміщена у 

тому ж циклі. Розуміємо, що щось у цьому творі не так, тобто це ще не зовсім 

драма, проте уже й не лірика у «чистому» вигляді. Особливість полягає у тому, 

що один із персонажів твору залишається неназваним. Ми, звісно ж, розуміємо, 

що це лірична героїня, а власне, сама Леся Українка. Персонаж-опонент – Муза 

дещо нагадує нам персонажів шкільних драм, як от «Смерть, Любов чи 

Фортуна» [118, ІІ, 587], а діалогічне мовлення безпосередньо відтворює патерн 

драми. За словами самої письменниці, вона ж «власне, лірик par excellence» 

[93, 495]. Для чого тоді «лірикові» писати вірші в такий досить невластивий для 

ліриків спосіб? Простіше було б просто завіршувати свої, хай і контроверсійні, 

переживання у звичних ліричних жанрах. Імовірно, Муза – alter ego ліричної 

героїні, відповідно, патерн драми знаходиться на рівні внутрішнього світу 

героїні, матеріалізуючись у тексті. Зрозуміло, що жанровий патерн драми, 

драматичного діалогу є центральним у жанровій когнітивній моделі. Саме 

когнітивна модель, побудована за принципом «аргумент – контраргумент», і 

пояснює вибір авторкою таких жанрів. Ми розуміємо, що Муза в значенні 

натхнення не перебуває десь поза межами митця, а знаходиться в площині його 

особистості. Схоже, авторка відокремлює цю духовну субстанцію від себе 
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самої з огляду на внутрішню потребу: є багато аргументів щодо тієї чи іншої 

проблеми, але й не менш контраргументів, є нагальна потреба вирішити 

проблему, життєву задачу. Таким чином алегоризація Музи є вмотивованою з 

огляду на спосіб вирішення екзистенційних проблем. Послідовний лірик аж 

ніяк не намагався б драматизувати свої внутрішні переживання і негаразди, він 

пішов би простішим шляхом, створивши одну чи кілька песимістичних поезій. 

Натомість Леся Українка будує свій твір таким чином, що, почавшись 

песимістично –  «– Розваж мене, Музо, моя ти порадо! / Так важко в сей вечір 

на серці мені! / Де ж ти забарилась? Колись ти так радо / Летіла на поклик 

мій в кращії дні» [198, І, 162], він закінчується явно піднесеними 

оптимістичними словами: «Нехай мої співи й садочки квітчаті / Заснули, 

оковані сном зимовим, – / Весною й пісні, і квітки на гранаті / Вогнем 

загоряться новим!» [198, І, 164]. Отже, поставлена перед ліричною героїнею 

задача вирішена. Знайдено вихід із проблемної ситуації, життєві і творчі цілі 

окреслені. Такий виразний драматизм у ліричному циклі стає логічним містком 

до розгляду драми «Одержима», яка з’явилась уже через три роки. 

Когнітивна модель «аргумент – контраргумент» (згадувана вище) 

знайшла повноцінний вияв саме в «Одержимій» Лесі Українки. Коли у ліриці 

ми бачили такі яскраві «відхилення» на прикладі «Зимової ночі на чужині» та 

«Іфігенії в Тавриді», то це скоріш за все лише прояви підсвідомого формування 

жанру драми. Драма «Блакитна троянда», на наш погляд, знаходиться осторонь, 

оскільки вона тому і вважається «невдалою» (хоча, звісно ж, такою не є), що 

авторка явно свідомо і скрупульозно над нею працювала, вона є результатом її 

інтелектуального досвіду, набутого через студіювання різного роду медичних 

розвідок (що стосуються божевілля, зокрема шизофренії). У цьому аспекті 

мусимо ще й згадати прозовий твір «Місто смутку», який теж з’явився 

1896 року. «Блакитну троянду» ми не можемо поставити в один ряд із 

«Одержимою» чи «Лісовою піснею» вже тому, що виключно раціональне 

начало стало джерелом твору (а, відповідно, і жанру), спрямувавши цей текст у 

царину епічності, саму ж Лесю Українку щодо її першої «драми» слід 



54 

 

розглядати скоріш як науковця, дослідника. Письменниця у випадку зі своєю 

першою драмою скористалася виключно логікою, створила свого роду 

«правильну» за тогочасними тенденціями драму.  

На відміну від першої прозової драми, «Одержима» Лесі Українки 

демонструє якісно інший тип письма: коли у першому випадку перед нами 

Майстер, то в другому – Геній. Це пояснює появу архетипних жанрів євангелія 

і апокрифу (тобто канонічного євангелія і апокрифічного євангелія). Звісно ж, 

ці жанри присутні скоріше на концептуальному рівні твору, однак їхня 

взаємодія відбулася у площині драми як матеріально виявленого жанрового 

патерну. У цьому аспекті можемо корелювати постать Месії з канонічним 

євангелієм, а Міріам, відповідно, є втіленням апокрифу.  

Смерть С. Мержинського як біографічний чинник до написання 

«Одержимої» стала для письменниці, за словами О. Забужко, «ініціацією 

потойбіччям» [70, 86], а почуття Лесі Українки до свого «друга» можна назвати 

виявом ідеального кохання (про що, власне теж пише О. Забужко). «Ідеальне» у 

цьому випадку не ідентичне зразковому, чи, тим більше, чуттєвому, «ідеальне» 

тут корелюється з духовним. Власне, найкраще цю думку характеризують слова 

Міріам: «Я одна не сплю, / я вкупі з ним страждаю, тут же, поруч, / та я німа, 

як мур оцей, не видна, / як сяя тінь, так, мов я не людина, / так, наче в мене і 

душі нема…» [198, ІІІ, 137]. Таким чином любов Міріам до Месії тлумачиться 

як духовна єдність, як одне життя на двох, як спільні страждання, спільний 

розвиток, власне, спільна смерть. Така любов аж ніяк не слабша чи ганебніша 

від вселенської любові Месії, просто вона – людська, земного походження, а не 

божественного.  

Відхід С. Мержинського в інші світи можна тлумачити як точку 

біфуркації (критичну, «особливу» точку, за Г. Хакеном [211, 141-149]), яка 

стала причиною якісно нового етапу розвитку жанрової системи у творчості 

Лесі Українки. Біфуркаційна межа, на думку німецького вченого Г. Хакена, 

може бути як початком руйнації певної системи, так і початком перетворення 

хаосу в космос, тобто бути точкою рівноваги, від якої починається відлік 
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розвитку зовсім нового (або кардинально оновленого) явища (системи). Якщо 

до моменту написання «Одержимої» у творочості Лесі Українки лірика та епос 

взаємодіяли хаотично (результатом є, наприклад, «Іфігенія в Тавріді», «Зимова 

ніч на чужині» та ін.), то згодом з’явилася магістральна жанрова «траєкторія», в 

рамках якої письменниця почала послідовно писати у жанрі драматичної поеми. 

Зацікавлення Лесі Українки біблійними жанрами і сюжетами тривало 

задовго до появи «Одержимої» і виявлялося в активному вивченні різного роду 

гностичних праць, зокрема, відома з листів тривала робота і критичні роздуми 

над «Життям Ісуса» Е. Ренана. Крім того, твори «Прокляття Рахілі» (1898), 

«Жертва» (1900), «Саул» (1900) та ін. свідчать про свідоме зацікавлення 

християнськими ідеями. Тобто письменниця володіла достатнім фактичним 

матеріалом стосовно Біблії. Фатальна ніч смерті Мержинського стала 

потужним психологічним імпульсом, який запустив механізм взаємодії драми 

(яку, як ми побачили, Леся хотіла створити у «Блакитній троянді», у «Зимовій 

ночі на чужині», в «Іфігенії в Тавриді») з поемою, що і стало підставою 

створення художньо досконалого жанру для Лесі Українки, ліризованої драми. 

«Подивившись зблизька на лице смерті, Леся зуміла її прийняти, а тому й 

подолати страх перед нею. Це дозволило їй відірватись від біографії і отримати 

візію (найяскравіша візія “Одержимої” – каменування Міріам), яка свідчить про 

особливе бачення, те, яке можна назвати пророчим, можна геніальним, або й 

просто по-справжньому мистецьким» [133, 108]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що схема, продемонстрована 

Лесею Українкою у творі «Зимова ніч на чужині», є типовою у її творчості. 

Саме драма як жанр динамічний, насичений емоційними випадами, служить 

головним інструментом письменниці у кризових ситуаціях. Справа полягає не 

тільки у тому, щоб вирішити проблему з фізичною недугою в момент, коли 

творчість «протипоказана», – сутність Лесиного мислення лежить значно 

глибше і має давніші корені, про які ми згадували раніше, з’ясовуючи роль 

матері і батька як первинної дилеми у житті авторки. Згодом ця дилема зникне, 

коли з’явиться «хтось третій», «друг», якого «мусила втратити», а отже, 
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творчість загалом і жанрові горизонти зокрема піднімуться на вищий рівень, 

зосередившись на драмі як найбільш органічному способі письма. Крім того, 

драма як синтезований рід літератури характеризується найбільшою 

відособленістю від автора: порівняти хоча б ліричного героя у поезії чи 

оповідача у прозі, які практично завжди більшою чи меншою мірою 

корелюються з автором, натомість драма зі своїм списком дійових осіб робить 

таке співставлення практично неможливим. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Синтагматика і парадигматика літературного процесу характеризується 

постійними змінами. Жанри є органічною складовою літератури, тому їхня 

еволюція – річ неминуча. Інша справа, якими факторами спричинені зміни у 

жанрах. Процеси жанрової диференціації та інтеграції, на наш погляд, 

обумовлені психологічними особливостями особи митця. Жанр – це спосіб 

комунікації зі світом, спосіб авторського мислення. Когнітивна генологія дає 

змогу розтлумачити сутність жанру як неповторного мистецького утворення, 

що складається із жанрових прототипів, фреймів та патернів. Ці три поняття 

окреслюють жанр від часів його зародження, аж до сучасного стану.  

Якщо жанр – це спосіб матеріалізації творчості, то тип мислення – це той 

фактор, який передує появі жанру. Тобто, когнітивний тип того чи іншого 

письменника є головним чинником формування жанру на основі прототипів, 

фреймів та патернів. З’ясувалося, що первинно існувало два когнітивні типи – 

лірик та епік. Література – бінарна. Ліричний та епічний типи розмежовуються 

між собою, як жіноче та чоловіче, романтичне та реалістичне, ірраціональне та 

раціональне. Тип драматурга – також бінарний за своєю суттю, оскільки 

утворився на межі ліричного та епічного. Власне, драматургом може бути як 

лірик, так і епік, тому виділяємо відповідно інтровертного драматурга та 

екстравертного драматурга. 
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Жоден жанр не мав би художньої цінності, якби створювався виключно за 

правилами. Митець – це когнітивний тип, який у певний спосіб спілкується з 

оточенням за допомогою жанрів (художніх творів), і який порушує правила. 

Особистість автора вбирає у себе характер, темперамент, виховання, моральні 

принципи, життєвий досвід тощо. Ці чинники – основа теорії біографізму у 

жанротворенні. Виявилося, що, наприклад, тип Лесі Українки – ліричний 

драматург, що спричинено особливостями стосунків із батьками, особливо з 

матір’ю. Надскладне протистояння епічного (материного) та ліричного 

(батькового) первнів, призвело до пошуку Лесею драматичного жанру. 
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РОЗДІЛ 2 

ДРАМАТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ 

 

 

Традиційно творчу спадщину Лесі Українки прийнято розглядати з 

огляду на хронологію, тобто від лірики і прози до драматургії, а найчастіше – 

від лірики до драматургії. Дозволимо собі порушити традицію і розпочати 

дослідження від головного. Зрозуміло, що драматизм як когнітивний тип, 

означений нами у попередньому розділі, властивий мисленню Лесі Українки з 

огляду на протистояння ліризму та епічності. Леся Українка – лірик, який 

намагається подолати прірву між повсякденністю, тривіальним обов’язком і 

прагненням до свободи, поривом у вищі сакральні світи.  

Очевидно, мусимо в першу чергу зупинитися на питанні контексту доби, 

в якій творила Леся Українка. Письменниця на рівні із Т. Шевченком та 

І. Франком є людиною епохальною, людиною, що ввібрала у себе великий 

обсяг інформації, людиною, що значною мірою визначає характер історичного 

поріоду порубіжжя в Україні. Визначений М. Зеровим як одне із джерел 

драматургії Лесі Українки «контекст доби, насичений полемічними 

дискурсами», – на наш погляд, цілком логічний, оскільки саме він спричинився 

до контроверсійності у поглядах письменниці, що в свою чергу спрямовує нас 

до діалогу як форми полемічного спілкування і як жанру. За словами 

Т. Бовсунівської, «кінець ХІХ – початок ХХ, так само і кінець ХХ – початок 

ХХІ ст. є своєрідними точками біфуркації. Досягнувши такої точки, 

суперечність між прагненням утримувати стійкість (існуючі превалюючі 

жанрові канони) і порушуюючим цю стійкість впливом зовнішнього 

естетичного фактора неподібності, протиставності чи навіть тавтологічності, 

досягає апогею» [23, 50]. Рубіж століть – це період змін і революцій у 
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суспільстві, переоцінки цінностей, реорганізації моральних штампів. Точно 

така ж ситуація відбувається і в літературі: змінюється загалом погляд на 

писемне мистецтво, змінюється його форма, зміст, функції, а отже, і жанри. 

Леся Українка, відчуваючи віяння свого часу, теж зробила, в якомусь розумінні, 

революцію в культурно-мистецькому просторі своєї країни. Леся активно 

працювала у жанрі малого драматичного твору. Про це свідчить той факт, що 

більша частина її драматургії – це етюди, діалоги та сцени. Очевидно, це вже 

закономірність творчості, суть якої серед інших проблем ми намагатимемось 

з’ясувати. 

1898 рік, на думку С. Павличко, став етапним в історії української 

літератури, адже у Львові засновано Видавничу спілку і «Літературно-науковий 

вісник», країна святкувала сто років «Енеїди» І. Котляревського, політичне 

життя перебувало у кризовому стані з огляду на крах народництва, у культурі 

спостерігалося активне проникнення західних ідей [148, 39]. Говорячи про 

статтю Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине», промова з якої 

була виголошена 1899 року в Київському науковому товаристві, С. Павличко 

зауважує, що «це доповідь, надрукована російською мовою 1900 р. в журналі 

“Жизнь”, була симптомом ще не названого, не осмисленого конфлікту, 

початком діалогу, який у перспективі розмежує українських письменників на 

дві “партії”» [148, 50]. Під «партіями» дослідниця має на увазі модернізм і 

народництво.  

Леся Українка була характерною постаттю для своєї доби. Вихована у 

дусі народницько-патріотичному, дочка Косачів-Драгоманових стала на захист 

«прапора модернізму». М. Моклиця, помітивши таку особливість, простежує 

витоки цього світоглядного конфлікту: «Вищість мистецтва щодо життя 

задекларували в Європі романтики. Леся Українка – їх чемна учениця. Але 

після романтиків вже відбулася ціла епоха позитивізму, коли мистецтво знову 

однозначно підпорядкувалось високій меті просвітництва, стало зброєю в руках 

бійця соціального фронту. Саме так розуміли мистецтво всі ті, хто виховував 

Лесю і був для неї безумовним авторитетом: мати і дядько, 
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Михайло Драгоманов, та й Франка у цьому ряду варто згадати. Слід саме 

такого сприйняття мистецтва ми бачимо у всій ранній творчості Лесі Українки. 

Так би мовити, романтизм з додатком марксизму. Але поступово, на 

ірраціональній глибині, відбувся рух в іншому напрямку. Художність зрештою 

проступає не як ознака (риса) художньої літератури, а як самодостатня 

вартість» [133, 32].  

Можемо стверджувати, що перші драматичні колізії Лесі Українки 

відбулися саме на ґрунті народництва / патріотизму / націоналізму. Саме ці 

засадничі поняття культивувалися у сім’ї Косачів (Оленою Пчілкою) і 

Драгоманових (М. Драгомановим) чи не найбільше. М. Драгоманов із його 

радикально-націоналістичними, а подекуди навіть анархічними, поглядами 

навряд чи спричинився до таких іронічних Лесиних висловлювань: «У нас 

велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-укр[аїнськи] 

(а надто вже, коли писати дещицю), щоб мати право на назву патріота, 

робітника на рідній ниві, чоловіка за певними переконаннями і т. п. Така 

легкість репутації приманює многих.» [94, 244].  

На думку С. Павличко, Леся Українка пербуває ще й серед числа перших, 

хто заговорив про розмежування понять «народ» і «нація»: «Вживання самого 

слова “нація” (на протилежність до “народу”) ознаменувало появу нової 

системи цінностей, нового політичного дискурсу, частиною якого був 

літературний модернізм» [148, 53]. Загалом Леся Українка позиціонує себе як 

людину, що стоїть поза будь-якими тенденціями, адже відчуває у таких 

масових віяннях брак духовного змісту. Ця риса належить до кола визначних у 

драматичному когнітивному типі, оскільки відстороненість від суспільства 

через несприйняття його законів чи зацікавленість собою, що проявляється у 

ліричному типі, візуалізується у конфліктну ситуацію саме в драмі.  

Однак Леся Українка як лірик все ж розпочала свій творчий шлях із 

віршів. У другій половині ХІХ ст. загалом панував жанр поезії, «що у своїй 

утилітарній ролі все більше ставала римованою політикою» [148, 60]. 

С. Павличко, говорячи про народництво як тенденцію в літературі, зазначає, що 
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«в ієрархії жанрів поезія посідала перше місце, що породжувалося 

неподоланністю романтизму й орієнтаціями на фольклор – народну пісню <…> 

Проза, як і драма, звужуючи свій об’єкт до “народу”, чи селянства, прирікала 

себе на естетичний тупик» [148, 45]. Погляди ж самої Лесі Українки дослідниця 

визначає як амбівалентні, спричинені двоякою ситуацією у суспільстві і 

культурі, тобто зіткненням народництва і модернізму. О. Забужко пішла далі у 

дослідженні народництва як культурно-політичного явища в Україні к. ХІХ ст. 

Дослідниця чітко усвідомила той факт, що так зване «українофільство» або 

українське народництво має в собі особливу складову, про яку достеменно і 

дуже глибоко, очевидно, була поінформована Леся Українка. Ця складова – 

«аристократичний етос» [70, 320], якого бракувало російському дворянству і 

українським псевдопатріотам. Безперечно, і Олена Пчілка, і М. Драгоманов 

стали провідниками таких аристократичний проукраїнських ідей, які, на жаль, 

більшість не могла зрозуміти. Рання лірика Лесі Українки, як відомо, рясніє 

народницькими ідеями, що, мабуть, спричинено саме родинним впливом, а, 

можливо, браком власного життєвого досвіду. Ці ідеї втілені ще досить 

безпосередньо, з мінімальним естетством. Проте з часом до письменниці 

прийшло розуміння істини, а, відповідно, потреба зміни художнього мислення. 

Як би там не було, Леся – драматург або, точніше, драматург-інтроверт, 

драматург-лірик. Прояви цього когнітивного типу з’являються у письменниці з 

першими циклами поезій. 

 

 

2.1. «Блакитна троянда» Лесі Українки в контексті жанрових 

пошуків на межі ХІХ-ХХ століть 

 

 

«Блакитна троянда» (1896) як перша власне драматична проба пера 

викликає деякі сумніви щодо відповідності звичайній манері Лесі Українки. 

Той факт, що ця драма, поруч із діалогом «Прощання», який датується тим же 
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роком, створена прозою, змушує нас детально розглянути текст твору. С. Хороб 

вважає, що «користуючись у “Блакитній троянді” (мабуть, за прикладом Ібсена) 

прозовою формою, Леся Українка надалі не пішла цим шляхом, а витворила 

такий тип драматичної поеми, що був суглосний її типу художнього мислення – 

перш за все символічно-романтичного»  [214, 34]. Отже, «Блакитна троянда» 

стоїть осторонь від усіх інших драматичних творів Лесі Українки, що, на наш 

погляд, є свідченням жанрового пошуку письменниці. Цей пошук 

супроводжувався тривалим студіюванням європейської та української 

літератури, критичним її осмисленням тощо. Так, Л. Мороз вбачає початки 

«драми ідей, що стане основою в масиві п’єс Лесі Українки», у творчості 

М. Костомарова [139, 29], а традиції українського бароко, романтизму і 

реалізму дослідниця ставить на один рівень із закордонними літературними 

тенденціями, впливів яких зазнала письменниця. С. Хороб, навпаки, 

зосереджується виключно на європейських драматургах-модерністах, які 

більше чи менше вплинули на характер драматургії Лесі Українки: Г. Ібсен, 

М. Метерлінк, Ґ. Гауптман, С. Виспянський, Л. Ридель, С. Пшибишевський, 

Г. фон Гофмансталь, композитор Р. Ваґнер. Деякі дослідники вдавалися до 

з’ясування рис античної поетики у драмі Лесі Українки, зокрема наявність 

таких елементів, як агон, гнома, стихомітія, строфомітія, строфа/антистрофа, 

епод тощо [114; 181].  

Усі ці зауваження щодо впливів будуть слушними, оскільки 

Леся Українка – особистість енциклопедична, яка однаковою мірою цікавилася 

і глибоко знала найрізноманітніші літературні пласти. Особливість цієї творчої 

постаті в критичному підході до будь-чого. Її твори не є абсолютним 

наслідуванням чогось чи когось.  

Драма «Блакитна троянда» і діалог «Прощання» – чи не єдині приклади у 

творчості, в яких авторка свідомо йде за модною тенденцією осмислення 

суспільної ролі жінки, божевілля, спадковості, а, відповідно, і запозичує 

елементи жанрової моделі. Зокрема, в листі до М. Драгоманова від травня 

1893 року Леся пише щодо жіночого журналу Н. Кобринської дещо з іронією, 
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не розуміючи, що нового можна сказати з приводу «квестії жіночої» і загалом 

вважає «сепаратизм сей» (фемінізм тобто) «трохи смішнуватим» [198, Х, 151].  

Логічно розпочати з постаті Г. Ібсена і його суспільно-психологічної 

драми (візьмемо до уваги «Ляльковий дім» (1879) та «Привиди» (1881)). 

Норвезький автор значною мірою вплинув на розвиток світогляду 

Лесі Українки, не дивлячись на те, що зазнав її критики. Маємо на увазі лист 

Лесі Українки до О. Кобилянської від 18-30.01.1900 р.: «Бачила я недавно 

Ібсенову Нору тут на сцені, і – страх подумати! – вона мені не сподобалась. Ся 

Нора таке наївне звірятко, що я надивуватись не можу, як могла вона вкінці 

обернутись у Frau Ibsen. Але ж таки обернулась, при божій та авторовій помочі, 

бо остатню сцену була такою проповідницею, що аж злість на неї брала…» 

[198, ХІ, 162]. Критичне ставлення до окремих моментів у творчості 

норвезького драматурга не заважало Лесі Українці інтерпретувати його 

художню манеру, зокрема жанр суспільно-психологічної драми. Ще один 

«учень» Г. Ібсена, або «російський варіант Ібсена» [133, 67], А. Чехов у своїй 

«Чайці» (1895-1896), очевидно, найяскравіше демонструє російський варіант 

суспільно-психологічної драми. Припустімо, що і Леся Українка у «Блакитній 

троянді» створила український зразок того ж жанру. Тобто перед нами чотири 

тексти («Ляльковий дім» та «Привиди» Г. Ібсена, «Чайка» А. Чехова, «Блакитна 

троянда» Лесі Українки), які можна окреслити приблизно однаковою жанровою 

моделлю. Крім того, ці твори об’єднує художній стиль, проте ні А. Чехов, ні 

Леся Українка повністю Г. Ібсена не наслідували. 

Г. Ібсен запровадив у європейській літературі нове явище – драму ідей 

або п’єсу-дискусію, де дійові особи є носіями певного набору поглядів. 

Розробка питань спадковості, людської психології, жіночої емансипації, 

очевидно, запозичена Г. Ібсеном ще від Е. Золя та Г. де Мопассана. Власне, 

оновлення кола проблем, над якими працювали літератори, зміна кута зору, 

занурення у сферу стосунків людини і маси, все це уже «витало в повітрі» 

впродовж останніх трьох десятиліть ХІХ ст. Норвезький автор вловив потреби 

часу і осмислив їх з точки зору драматурга. Психологічна неадекватність героїв 
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його п’єс (про яку так несхвально відгукувалась Леся в листі до 

О. Кобилянської) була визначальною особливістю, її слід розуміти як 

неадекватність суспільних відносин, які зійшли виключно на утилітарні манівці 

і погрузли в обов’язках та безглуздих стереотипах. Цю рису яскраво видно у 

«Ляльковому домі», де Гельмер цілком серйозно заявляє, що «ніхто не 

жертвує своєю честю задля того, кого любить» [77, 170]. Побутові подробиці, 

що транслюються через численні художні деталі, створюють повсякденну, 

буденну, дещо навіть рутинну картину суспільного чи сімейного побуту, 

«тріщини» в якому з’являються поступово через соціальний або психологічний 

конфлікт.  

Зазвичай ці типи конфлікту поєднані у єдиний конфлікт на рівні сюжету. 

Наприклад, суспільний конфлікт у «Ляльковому домі» відбувається якраз на 

видимому сюжетному рівні, коли Нора з огляду на свій статус жінки у 

патріархальному суспільстві мусить виконувати роль іграшки, ляльки в руках 

свого чоловіка, у той час коли цілком може бути рівноправною із ним 

особистістю. Психологічний конфлікт переходить у драмах Г. Ібсена на рівень 

внутрішнього особистісного конфлікту, під впливом якого і відбувається така 

«чарівна», на думку Лесі Українки, зміна в характері головної героїні. 

Аналітична композиція п’єс Г. Ібсена криється у понятті невідповідності, 

зокрема, видимо благополучне життя зазвичай не відповідає його істинній 

неблагополучності. Це явище добре видно і у «Ляльковому домі» з його 

сімейними таємницями, і у «Привидах» із їхніми «привидами минулого» та 

«скелетами у шафі». І найголовніше, з чого, мабуть, слід було починати, - 

символічність назви. В Ібсенових драмах це явище важливе з огляду на 

семантичну ємкість того чи іншого символу: «ляльковий дім», для прикладу, 

складає враження концептуальної метафори, яка вміщає у себе образи і поняття 

різноспрямовані і різнорівневі, такі як «дім», «лялька», «ляльковод», «іграшка в 

чиїхось руках», «відсутність власної волі», «обмеженість прав» тощо.  

Чеховські п’єси, зокрема «Чайка», належать до жанрів, що вбирають у 

себе патерни трагедії і комедії. Власне, сам А. Чехов визначає жанр «Чайки» як 
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«комедія». Комедійного, щоправда, у творі не так багато, лише кілька ситуацій, 

що викликають легку посмішку. Жанр «серйозної» («високої») комедії у 

російській літературі розпочався, за словами дослідників, не від А. Чехова, а ще 

від О. Грибоєдова. Іронічність присутня і в Г. Ібсена, щоправда, досить 

розмито. А. Чехов акцентує увагу на іронічному елементі, підкріплюючи його 

жанровим визначенням, і цим самим суттєво оновлює жанр драми. Ми схильні 

все ж визначати «Чайку» А. Чехова як драму, доповнену патернами трагедії та 

комедії. Трагедійність у п’єсі витримана лише формально: твір завершується 

самогубством Треплєва, однак сцена смерті відбувається за лаштунками, глядач 

чує лише звук пострілу. Комедія ж, навпаки, проникає у драму на 

концептуальному рівні, тобто є елементом значення, змісту, оскільки свідчить 

про іронічне, а, можливо, навіть саркастичне ставлення автора до суспільства, 

його законів і стереотипів. А. Чехов за прикладом Ібсена, робить ставку у своїх 

п’єсах на повсякденність. Його герої практично не зазнають змін у характері, 

залишаються статичними психологічними типами, які всього лише взаємодіють 

або протистоять одне одному. Наприклад, Маша з драми «Чайка» у четвертій 

дії (яка, нагадаємо, відділена від перших трьох хронологічним відрізком у два 

роки) така ж песимістично налаштована особа, з тими ж звичками, абсолютно 

байдужа до чоловіка і недавно народженої дитини. Треплєв за тим же 

принципом лишається таким самим письменником-невдахою, який страждає 

від власної життєвої невлаштованості. І таким чином можна охарактеризувати 

всіх героїв і навіть Ніну Зарєчную, яку важкі життєві випробування також мало 

змінили з огляду на її пристрасне зізнання щодо Тригорина: «Я люблю его даже 

сильнее, чем прежде» [224, 372]. Таким чином, А. Чехов намагається наблизити 

свої п’єси до белетристики, навмисне «епізуючи» їх, позбавляючи динаміки і 

подієвості. О. Чирков вважає А. Чехова одним із творців епічної драми (драми-

повісті) [226, 36], яку потім довершив Б. Брехт. Крім того є ще одна риса, що 

пов’язує А. Чехова з Г. Ібсеном, маємо на увазі символічність назви. «Чайка» – 

це образ-символ, розшифрований і осмислений у тексті: (Ніна до Треплєва) 
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«Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от 

нечего делать погубил…» [224, 371]. 

За словами С. Романова, «Леся Українка й А. Чехов страждали, кажучи 

словами останнього, “автобіографофобією”» [174, 19]. Цей факт наводимо для 

того, аби розуміти схожість цих авторів не лише у площині впливу на них 

Ібсена, а ще й у площині їхніх особистостей. А. Чехов відомий ще і як прозаїк; 

про Лесю Українку зазвичай говорять як про лірика. Єдина відмінність між 

ними, що А. Чехов не спробував себе у ліриці. Очевидно, епічний когнітивний 

тип А. Чехова та ліричний когнітивний тип Лесі Українки ставлять цих авторів 

на протилежні полюси одного явища – драматизму. «Блакитна троянда» 

Лесі Українки випадає із загального ряду драматичних творів письменниці саме 

через штучно насаджену епічність. Власне, епічність у цій драмі виглядає менш 

вираженою, ніж у А. Чехова, але достатньою для рівня Г. Ібсена. Це дає змогу 

Лесі Українці зберегти і вдосконалити важливу рису ібсенівських драм – 

дискусійність, що виражається через значного обсягу монологи героїв, 

головним чином Любові та Ореста.  

Щодо психологічної неадекватності дійових осіб, про яку ми говорили і 

стосовно п’єс Г. Ібсена, і А. Чехова, і яка виражена у них як невідповідність 

причини та наслідку, то у Лесі Українки ця риса набирає свого прямого 

значення. Приміром, у «Привидах» Г. Ібсена Освальд – персонаж, що втілює у 

собі наслідки спадковості, – виглядає радше як жертва материних спогадів і 

самонавіювань (щодо «привидів минулого»), його божевілля складає враження 

дещо нелогічного наслідку з огляду на передумови. У «Блакитній троянді» 

самонавіюванням займається уже сама героїня – жертва спадковості, тому 

психологічна неадекватність у Лесі Українки переходить з розряду художнього 

прийому у сферу характеристики особистості Люби і цим самим зливається з 

темою божевілля і спадковості. Таким чином, мусимо зауважити, що 

Леся Українка якраз-таки найпослідовніше і найвмотивованіше виписала 

характер і вчинки Люби Гощинської порівняно із її колегами-драматургами, що 

суперечить деяким критичним заувагам щодо «надуманості» конфлікту 
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«Блакитної троянди». Леся Українка і справді підійшла до розгляду проблеми 

спадкового божевілля як науковець і послідовно, детально і глибоко 

обґрунтувала думки і вчинки головного персонажа. Зрештою проблема 

спадковості у письменниці поглиблена темою кохання. Саме на ґрунті 

філософії кохання і виникає соціальний конфлікт, коли Орест, а більшою мірою 

Люба, протистоять суспільству із його стандартизованими поглядами на шлюб і 

любов. Найяскравіше проілюстровано цей конфлікт у словах Ореста: «… була 

любов мінезингерів; се була релігія, містична, екзальтована. Культ мадонни і 

культ дами серця зливались в одно. Се була любов часів “блакитної троянди”, 

се любов не наших часів і не нашої вдачі. Коли є що в середніх віках, за чим 

можна пожалкувати, то, власне, за сею “блакитною трояндою”. Єсть і в 

наші часи блакитні троянди, але се ненормальні створіння хворої культури, 

продукт насильства над природою» [198, ІІІ, 30]. Назва драми в Лесі так само 

символічна, як і в Ібсена та Чехова, однак символ «блакитної троянди» 

лишається символом і у тексті, а не переходить у розряд художньої деталі. 

Звісно, ми не можемо говорити про відсутність художніх деталей у тексті 

української драми, адже, наприклад, інтер’єр салону Люби Гощинської, 

обставлений «фантастично, без великої симетрії», є промовистою художньою 

деталлю, яка спрямована у перспективу і свідчитиме про порушення 

психологічної симетрії.  

Аналітична композиція драм Г. Ібсена, що проявляється у зовнішній і 

внутрішній невідповідності, у Лесі Українки та в А. Чехова практично повністю 

зредукована. А. Чехов зосереджується головним чином на критиці абсурдних 

суспільних законів, а Леся Українка заглиблюється у суспільно-психологічний 

конфлікт, Люба Гощинська не справляє враження «зразкової панни» з перших 

рядків драми. Ми одразу помічаємо, що характер Люби виразно 

індивідуалізований. С. Хороб, порівнюючи Лесю Українку з Г. Ібсеном, 

зазначає, якщо у Г. Ібсена «індивідуалізм часто набуває антисоціальних рис, є 

основним мотивом навіть у його так званих соціальних драмах (“Стовпи 

суспільства”, “Ляльковий дім”, “Привиди”, “Ворог народу”), а згодом у “Гедді 
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Габлер” (надто в характері головної героїні), був доведений до своєрідного 

містицизму, то в творчості Лесі Українки виявляємо зворотній процес: від 

пристрасного вираження індивідуалізму (“Блакитна троянда”) – до розчинення 

його в річищі національно-суспільної та універсальної тематики (“Кассандра”, 

“Лісова пісня”, “Оргія”)» [214, 34]. Найімовірніше так звана «штучність» в 

характері Люби Гощинської продиктована у Лесі Українки якраз-таки 

ібсенівським тяжінням до крайньої індивідуалізації героя, проте дозволимо собі 

не погодитись із твердженням С. Хороба щодо подальшого Лесиного 

відхилення від цього вектора у характеротворенні. Навпаки, Леся Українка і у 

своїх драматичних поемах продовжила розвивати характер індивідуаліста, який 

протистоїть масі.  

Таким чином, можемо узагальнити результати порівняльного аналізу, з 

метою комплексного осягнення особливостей суспільно-психологічної драми 

як жанру «нової» (модерної) драми і як жанру у творчості Г. Ібсена, А. Чехова 

та Лесі Українки. Логічно зобразити результати у зведеній таблиці (Таблиця 2). 

Г. Ібсен («Ляльковий 
дім», «Привиди») 

А. Чехов («Чайка») 
Леся Українка 

(«Блакитна троянда») 

П’єса-дискусія, драма 
ідей 

Дискусійність ховається 
за посиленою 
белетризацією 

Яскраво виражений 
варіант драми ідей 

Патерн комедії 
Патерн комедії, трагедії, 

патерн мелодрами 
Патерн трагедії 

Психологічна 
неадекватність героїв 

виражена через 
алогічність причинно-
наслідкових зв’язків 

Психологічна 
неадекватність 

проявляється крізь 
призму комедійного 

патерну, іронії 
(авторської насмішки) 

Психологічна 
неадекватність героїні 

набирає прямого 
значення і перестає бути 

художнім прийомом 

Художня деталь прямо 
пов’язана із 

символічністю назви 

Художня деталь прямо 
пов’язана із 

символічністю назви 

Символ, використаний у 
назві драми, діє у тексті 

поруч із художніми 
деталями 

Аналітична композиція 
(невідповідність між 

зовнішнім 
благополуччям і 

внутрішіми гострими 

Акцентується увага на 
загальній абсурдності 

суспільного буття 

Аналітична композиція 
зредукована 
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конфліктами) 
Соціальний конфлікт 

полягає у протистоянні 
індивідуальності і 

суспільства 

Суспільство загалом 
піддається критиці 

Соціальний конфлікт 
полягає у протистоянні 

індивідуальності і 
суспільства 

Психологічний конфлікт 
відбувається в характері 

індивідуаліста (Нора) 

Психологічний конфлікт 
відбувається в характері 

індивідуаліста (Ніна) 

Психологічний конфлікт 
виходить за рамки однієї 

особистості і 
відбувається на ґрунті 
філософії кохання між 

Любою та Орестом 

Тематика: спадковість, 
жінка у патріархальному 

суспільстві 

Людина і мистецтво, 
суспільство і мистецтво, 

індивід і суспільство 

Спадковість, жінка у 
патріархальному 

суспільстві, філософія 
любові 

Таблиця 2. Порівняльний аналіз творів Г. Ібсена, А. Чехова та 

Лесі Українки 

Бачимо, що кожен із авторів зосереджувався на певних рисах, які 

вирізняють його з поміж інших, відповідно формують ядро когнітивної 

жанрової моделі, яка дозволяє нам зробити певні уточнення. Так, Г. Ібсен 

значною мірою розробляв саме суспільний конфлікт, так би мовити, зовнішній, 

що стосувався злободенної теми; відповідно, його драму логічніше визначати 

як суспільну (соціальну). Акцент А. Чехова на епізації, намагання будь-що 

позбавити текст п’єси динаміки, подієвості, а також зосередженість на критиці 

суспільних законів і стереотипів, також схиляє нас до думки про суспільну 

драму або ж іронічну суспільну драму. На наш погляд, суспільно-

психологічною драмою можна окреслити модель «Блакитної троянди», 

оскільки Леся Українка змогла витримати рівновагу між суспільним та 

психологічним конфліктами, поглибивши їх власними тематичними 

відкриттями, зокрема проблемою філософії любові. 
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2.2. Малі драматичні жанри у творчому просторі Лесі Українки 

 

 

2.2.1. Когнітивна модель жанру драматичної сцени  

Дослідниками неодноразово обговорювалося питання поетики 

драматичних творів Лесі Українки. Однак чіткого розмежування малих та 

великих жанрів у її драматургії наразі немає. Тому актуальним, на наш погляд, 

буде з’ясування особливостей жанру драматичної сцени як малого 

драматичного жанру, встановивши його зв’язок із жанрами минулого та 

сучасними Лесі Українці жанровими утвореннями. Літературознавці 

найчастіше визначають твори Лесі Українки як власне драму (драматичну 

поему) чи трагедію. Однак драматургія, та й загалом Лесина творчість, 

синкретична з точки зору жанру, тому кожен твір слід розглядати як окреме 

когнітивне утворення, як компонування кількох жанрів. Принципи такого 

компонування дуже часто залежать від тлумачення центрального концепту того 

чи іншого твору.  

С. Винар розглядає твір «Іфігенія в Тавріді» (1898) як незакінчену 

драматичну поему, а головними рисами, що пов’язують її з античною 

трагедією, зокрема із Евріпідовими трагедіями, вважає наявність хору і гексоду 

[33]. Проте, висновки дослідження дещо непослідовні, адже достеменно так і не 

з’ясовано, яке жанрове визначення має аналізований твір – незавершена 

драматична поема, драматична сцена як окремий жанр чи драматична сцена як 

складова частина драматичної поеми. Уже згадувана наявність гексоду 

суперечить незавершеності твору. Саме фінальна ремарка, де вказується, як 

героїня покидає сцену, свідчить про свідомий маневр письменниці – формально 

завершити драматичний твір. Інша справа – змістовий план, де і вбачаємо 

ознаки відкритого фіналу. З цього приводу слушними будуть думки О. Вісич, 
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яка виокремлює у монолозі головної героїні яскраву ліричність, що є «ознакою 

відкритої форми» «Іфігенії в Тавріді» [34, 100].  

Іфігенія – персонаж грецьких міфів, дочка Агамемнона і Клітемнестри, 

принесена батьком у жертву Артеміді. Процес осмислення цього образу 

почався ще в античні часи, зокрема, у трагедіях Еврипіда Іфігенія зображена 

різноаспектно. Активне використання прийомів міфологізму загалом, а зокрема 

реміфологізації, сприяє генеруванню нової жанрової моделі, що виходить 

далеко за рамки міфу (власне, покидаючи цей жанр загалом). Цей процес, 

спираючись на досвід античних трагіків, охоплює нові тенденції сучасного 

художнього мистецтва, а також базується на індивідуально-авторському 

осмисленні концепту «людина, принесена в жертву заради ідеї». Дехто з 

дослідників, зокрема Ю. Ганошенко, з цього приводу стверджує, що 

«письменниця вирішує проблему жертовності як свідомий вибір героїні, це 

своєрідний вияв трагічного оптимізму – подальші самореалізація та 

саморозвиток персонажа неможливі, але для неї більш значущим постає 

розуміння власної ролі в загальному процесі гармонізації соціокосму» [39, 314]. 

На нашу думку, обраний твір демонструє факт подвійної жертовності. У 

першому випадку суб’єктами принесення в жертву є Агамемнон 

(жертводавець) і богиня Артеміда, у другому – жертва стає одночасно і 

суб’єктом, і об’єктом ритуалу, що кардинально змінює міфічний образ Іфігенії. 

Реміфологізація як художній прийом спричинилася до кардинальних змін не 

тільки в концептуальному, але й у жанровому аспекті твору Лесі Українки. 

Очевидним є той факт, що перша половина твору «Іфігенія в Тавріді» 

створена у традиціях античної трагедії. Мається на увазі наявність прологу, 

роль якого у творі відіграє белетризована ремарка, та пароду, що містить у собі 

по три строфи та антистрофи, які виконує Хор. Функція цих структурних 

елементів трагедії у Лесиному творі збігається з античними зразками, авторка 

має на меті поінформувати читача, де відбувається дія: «Діється в Тавріді, в 

місті Партеніті, перед храмом Артеміди Таврідської» [198, І, 165], а також – 

хто є персонажами твору: «Богине, таємна, велична Артемідо, / Хвала тобі!» 
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[198, І, 165], «Іде богині жриця наймиліша, – / Віддаймо честь!» [198, І, 166]. 

Власне, Артеміда у творі не є персонажем, її присутність незрима і виконує 

функцію позатекстового фактору, що став передумовою нинішнього становища 

Іфігенії. На використання Лесею Українкою засобів античної трагедійної 

поетики звернув увагу ще М. Зеров, припустивши, що, приміром, «замилування 

до агонів» у Лесі Українки походить із «родинної риси», із «драгомановської 

складки мислення, мислення гнучкого, сильного в діялектиці» [76, 383]. 

Дослідник навіть виокремив три можливих джерела агонів (словесних 

поєдинків) у структурі Лесиної драматургії: 1) антична лектура Лесі Українки; 

2) тип «драгомановського» мислення; 3) контекст доби, насичений 

полемічними дискурсами.  

Нам важливо з’ясувати, чому Леся Українка обрала саме таку жанрову 

дефініцію, як драматична сцена. У її творчості наявні драматичні діалоги та 

етюди, жанр сцени спостерігаємо лише на прикладі «Іфігенії в Тавріді». 

Словник, окрім визначення сцени як матеріального явища (частина театру, де 

відбувається гра акторів), вказує і на художню роль цього поняття як «частини 

акту, окремого епізоду у сюжеті художнього твору» [118, ІІ, 449]. Сценою 

вважається також і з’ясування стосунків між персонажами, звідси 

загальновідомий вислів «влаштовувати сцени» (скандалити). З огляду на таке 

семантичне поле слова «сцена» можемо припустити можливість існування 

однойменного жанру, адже він цілком передбачає драматичний розвиток 

сюжету і яскравий емоційний пафос. Можливо, письменниця і мала план щодо 

об’ємнішого твору про Іфігенію, однак, як ми вже зазначали, формально 

завершила твір (фінальна ремарка – переконливий тому доказ), відкривши 

таким чином на змістовому рівні шлях до читацької співтворчості. Очевидно, 

ще одним фактором, який посприяв виборові такого жанрового визначення, був 

жанр трагедії, яку Леся Українка сумлінно наслідувала у першій частині твору. 

Присутність хору, а отже як мінімум кількох осіб, які почергово озвучують 

строфи та антистрофи, а також факт жертвопринесення, здійснений Іфігенією, 

призвели до вибору терміну «сцена». Іншими словами, можемо 
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охарактеризувати «сцену» як уривок із життя, адже Іфігенія зображена тут у 

звичній для неї побутовій ситуації під час виконання, так би мовити, 

професійних обов’язків жриці. Отже, можемо говорити про ознаки трагедії 

лише на формальному рівні. На змістовому – логічно буде вести мову про 

жанровий патерн драми, оскільки головна героїня не гине (як передбачає 

трагедійний жанр), а приносить своє життя у жертву через служіння богині: 

«Коли хто вмів одважно йти на страту, / Той мусить все одважно 

зустрічать! / Коли для слави рідної країни / Така потрібна жертва Артеміді, / 

Щоб Іфігенія жила в сій стороні / Без слави, без родини, без імення, / Хай буде 

так» [198, І, 169-170]. 

Саме тут криється драматизм ситуації, що базується на ідеї фатуму. 

Очевидно, що після емоційної розрядки Іфігенія знову повернеться до звичного 

способу життя, однак це існування буде для неї одночасно випробуванням долі, 

адже дівчині складно жити в чужій країні без рідних і близьких людей.  

Значну частину драматичної сцени займає монолог Іфігенії, що дає право 

говорити про наявність у творі патерну монодрами. Безумовним є той факт, що 

цей твір – драма одного героя, який за допомогою монологу розкриває свою 

душу; крім того, можемо ідентифікувати «Іфігенію…» як «драматичну 

мініатюру у вигляді розмови з безмовним персонажем» [198, І, 73]. Таким 

безмовним персонажем, до якого звертається головна героїня, є Артеміда: «Ти, 

срібнолука богине-мисливице, / Честі і цноти дівчат обороннице, / Поміч свою 

нам подай…» [198, І, 167]. 

У листі до матері Леся Українка відзначає деякі особливості «Іфігенії в 

Тавріді»: «Монолог, я сама бачу, страх довгий, колись потім для сцени можна 

буде скоротить, а для читання [виділ. наше. – Ю. Л.] се, я думаю, нічого» 

[198, ХІ, 16]. Не дивлячись на те, що ця теза заперечує нашу попередню думку 

про можливість втілення «Іфігенії…» як п’єси для одного актора, натомість 

дозволяє виокремити наявність у творі ще однієї жанрової ознаки – лезедрами. 

Практично всі драматичні твори Лесі Українки характеризує ця наджанрова 
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ознака, адже «драма для читання» – це не тільки модне віяння того часу, а й 

вияв інтелектуалізму і філософічності.  

Безперечно, Іфігенія Лесі Українки наділена яскравими українськими 

рисами. Це підтверджується ностальгічними переживаннями за батьківщиною, 

рідними, коханим хлопцем, що дуже нагадують емоції персонажів української 

народнопісенної творчості. Монолог головної героїні розпочинається словами 

вибачення, зверненими до Артеміди: «Прости мене, величная богине! / Устами 

я слова сі промовляю, / А в серці їх нема…» [198, І, 167]. Ця репліка звучить як 

початок зізнання. Та й, власне, весь монолог – це відверта розмова, такий рівень 

відвертості притаманний сповіді і, за судженням Н. Лейдермана, властивий 

ліриці. Очевидно, що емоції довгий час накопичувались, тому Іфігенії життєво 

необхідно перед кимось «висповідатися», щоб звільнити (хоча б деякою мірою) 

свою душу від тягаря. Письменниця значно поглибила образ Іфігенії як 

другорядного персонажа античних міфів, перемістивши його на авансцену. За 

словами Т. Бовсунівської, кожен твір, що базується на міфі, містить у собі 

міфологему, яка «не тотожна міфу, закладеному в її структуру, вона є 

фактичним обмеженням чи ідеологічним спотворенням міфу, яке, до речі, може 

мати різні форми…» [23, 95]. Маємо справу з різного роду «надбудовами» в 

образі Іфігенії, адже цей персонаж розтлумачений Лесею Українкою досить 

колоритно, з проекцією на українські реалії.  

Аналіз складових частин драматичної сцени Лесі Українки «Іфігенія в 

Тавріді» дає змогу наочно узагальнити висновки у наведеній нижче Таблиці 3, 

яка демонструє когнітивну жанрову модель проаналізованого твору. Ми не 

можемо стверджувати, що створили універсальну жанрову модель драматичної 

сцени як «ідеального» жанру, адже міфологема втілена Лесею Українкою у 

тексті за індивідуально-авторськими принципами. Відтак когнітивна жанрова 

модель теж є індивідуально-авторською, властивою для жанру драматичної 

сцени конкретного автора і конкретного твору. У цьому аспекті 

перспективними є схема і методика дослідження жанру як когнітивного 

утворення.  



75 

 

 

Міф 
Через прийом міфологізму (реміфологізації) патерн міфу зміщується на рівень 
інтертекстуальних зв’язків твору 

Сцена Із композиційного елемента трагедії трансформується у повноцінний жанр, що стає 
ценральним у жанровій моделі твору 

Драма Реалізується як концептуальне доповнення до жанру сцени і формує пафосну складову тексту 

Трагедія Знаходиться у площині формальних чинників твору (пролог, парод, хор) 

Монодрама Визначає текст як монолог одного героя; монодрама генетично споріднена із жанром сповіді і 
є формальною складовою ліризму 

Сповідь Сповідальний мотив у монологічному мовленні головної героїні спрямовує текст твору у 
сферу лірики 

Лезедрама Як наджанрова характеристика стосується інтелектуально-філософського аспекту твору 

Таблиця. 3. Жанр драматичної сцени (Леся Українка «Іфігенія в Тавріді») 

 

 

2.2.2. Драматичний діалог як спосіб інтелектуальної суперечки 

Таксонометричність у визначенні жанру, тобто його залежність від обсягу 

тексту, в умовах когнітивного літературознавства як кількісна характеристика 

перестала відігравати провідну роль, оскільки масштаб висловленої думки 

може значно перевищувати об’єм тексту [23, 18]. Це також стосується 

драматичних творів Лесі Українки, значна частина яких мають досить 

компактні розміри, проте в той же час концептуальне наповнення цих творів 

легко можна корелювати з великими епічними полотнами. Однак усе ж не 

будемо категорично відходити від значення таксонометричності, оскільки 

розмір тексту є важливим з огляду на різницю між твором об’ємним, що має 

розгалужений сюжет і детально розтлумачені ситуації, проблеми і вчинки, і 

твором порівняно коротким, але таким, що вимагає співтворчості від читача, 

адже потрібно домислювати самостійно подальший розвиток сюжету або ж 

загалом розтлумачити натяки в умовах обмежених текстових вимірів.  

Літературознавча енциклопедія під визначенням «драматичний етюд», 

вказуючи твори Лесі Українки, зазначає «Айшу та Мохаммеда» (1907) і 

«Прощання» (1896). Однак перший із цих творів сама авторка означила інакше 

– «діалог». «Прощання» ж – твір, що загалом залишився без жанрового 
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визначення. Спробуємо з’ясувати причину такого неодназначного трактування 

жанрів у творчості письменниці, крім того розмежувати жанр драматичного 

діалогу та сцени. 

Явище діалогу дуже давнє за своєю історією. Якщо бути точним і 

дотримуватись енциклопедичного визначення, то «діалог – форма усної 

комунікації, учасники якої обмінюються низкою реплік-висловлень, що 

здебільшого мають вигляд неповних, еліптичних речень простої будови, 

супроводжуються експресивною інтонацією та мімікою, забезпечують 

розуміння обговорюваного» [118, І, 287]. Відтак, генетично діалог – це явище 

комунікативне, основна функція якого обмінюватись інформацією. Щодо 

літературного жанру діалогу, то тут традиція не менш давня. Елементи діалогу 

присутні майже у всіх давніх текстах, а філософи античності (Платон, 

Аристотель, Сократ та ін.) будували свої трактати саме як діалоги (суперечки). 

Тенденція будувати твори як розмову між двома персонажами зберігалася 

досить довго, а в українській літературі майже до ХІХ ст., зокрема у творчості 

Г. Сковороди. Його «розмови» відрізняються глибиною розкриття морально-

етичної проблеми і багатством думки. Тому можемо стверджувати, що діалог 

як жанр – явище в першу чергу філософського плану, не тільки тому, що 

виникло у сфері античної філософії, а й тому, що характер цього жанру вимагає 

активної інтелектуальної роботи. У цьому аспекті жанр драматичного діалогу 

ідеально накладається на теорію когнітивного дисонансу (див. пункт 1.1., с. 27-

29). Протистояння когніцій, тобто протилежних поглядів на одне і те ж явище, 

представлене у драматичному діалозі у «чистому» вигляді. Загалом драматичні 

жанри Лесі Українки будуються перш за все на основі інтелектуального 

конфлікту різного рівня: протистояння героя і маси, боротьба антагоністів 

тощо. 

Повернувшись до діалогу як комунікативного явища, слід звернути увагу 

на думки М. Бахтіна. За його словами, свідомість присутня у тому випадку, 

коли є дві свідомості, тобто є можливість співпраці, комунікації цих 

свідомостей. У тому випадку, коли комуніканти порозумілися, виникає спільне 
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комунікативне поле. Якщо ж, навпаки, мовці не знаходять спільної мови, то 

з’являються бінарні опозиції, що зумовлюють собою конфлікт і певні трагічні 

чи драматичні події [19]. Такого типу бінарні опозиції зазвичай лежать в основі 

драматичних діалогів Лесі Українки. На нашу думку, творів із таким жанровим 

визначенням у поетеси чотири, а саме: «Прощання» (1896), «Три хвилини» 

(1905), «В дому роботи, в країні неволі» (1906), «Айша і Мохаммед» (1907).  

М. Зеров досить оригінально потрактував тяжіння Лесі Українки до 

агонів, а, відповідно, і до діалогів, зауваживши, що «велика сприйнятливість до 

слухових вражень, уява, що в ній велике місце належало образам слуховим – до 

певної міри з’ясовують нам, чому чисті описи та розповіді вдавалися 

Лесі Українці гірше, аніж з дитинства надумувані монологи та діялоги 

улюблених героїв» [76, 382]. А розпочалося все, на думку М. Зерова, з дитячих 

забав, з «Іліади» та «Одіссеї», що експромтом драматизувалися в звягельському 

садку [76, 380]. Мусимо уточнити, що слухові образи були далеко не 

визначальними у мнемонічних процесах Лесі Українки, про що свідчить хоча б 

її лист до дядька М. Драгоманова: «…я маю надзвичайну пам’ять на обличчя та 

місцевості, які бачила в дитячих літах. До того ж я не вмію думати без образів і 

коли думаю про кого, то мушу з’явити собі того у всій його обстанові, от як Вас 

тепер бачу» [94, 170]. Тому зовсім не слухова пам’ять стала визначальною для 

драматичного типу мислення письменниці, адже, як бачимо, Леся активно 

мислила візуальними образами.  

Діалог Лесі Українки «Три хвилини» демонструє широку історичну 

панораму і є, на наш погляд, найяскравішим втіленням жанру драматичного 

діалогу. Розмова між героями, Монтаньяром і Жірондистом, відбувається у 

трьох різних місцях, відповідно, за трьох різних обставин. Власне, тому й така 

назва – «Три хвилини», тобто три моменти із життя персонажів, коли їхні 

погляди дещо змінюють свій ракурс. Історичне тло, на якому розгортається 

суперечка, – це період Великої французької буржуазної революції кінця ХVІІІ 

століття.  
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Перша розмова між персонажами (порівняно досить коротка) 

відбувається у клубі, де Монтаньяр і Жірондист як представники ворогуючих 

політичних сил обмінюються образами на адресу один одного. Їхнє 

протистояння продиктоване не так особистою неприязню (є вірогідність того, 

що вони загалом один одного мало знають), як ідейними переконаннями на 

підставі належності до демократичних (Монтаньяр) і буржуазних (Жірондист) 

політичних сил. Серед реплік першої сцени найбільше впадає в око фраза 

Жірондиста: «Кров Цезаря проливши, Брут обмив / усе болото цезарських 

тріумфів» [198, ІІІ, 218]. Ця історична алюзія є одночасно перегуком із ще 

одним твором Лесі Українки – «На полі крові», де проблема зради теж 

неоднозначно трактується. Звичайно ж, авторка безапеляційно звинувачує Юду, 

вважаючи його зрадником і не достойним прощення, але разом із тим 

письменниця так обігрує сюжет драми, що кожен із читачів / глядачів може 

відчути на собі тавро вини. Тобто не лише Юда винен у смерті Христа, а всі ті, 

хто дозволив його розіп’яти, хто не став на його захист, навіть ризикуючи своїм 

життям.  

Подібна де в чому і ситуація з Цезарем та Брутом. Відомо, що Брут був 

найкращим другом Цезаря (ще один перегук із «поцілунком Юди»), але згодом, 

підступно зрадивши його, власноруч убив. Постать Брута у світовій культурі 

завжди асоціювалася зі зрадою, проте мало хто звертав увагу на особу Цезаря, 

адже постраждалий зазвичай отримує лише співчуття, і ніхто уже не 

намагається звертати увагу на його минуле. Однак Цезар, як відомо, кривавим 

шляхом здобував собі славу і владу. Його відомий вислів «розділяй і владарюй» 

яскраво ілюструє його постать як тирана. Власне тому, устами Жірондиста, 

Леся Українка висловила думку про те, що Брут хоч і зрадник, але й вимагає 

моральної компенсації за те, що допоміг Цезарю очиститися перед смертю, аби 

увійти в інший світ, так би мовити, мучеником, що загинув через обман. Історія 

Цезаря і Брута і без того була драматичною, але в інтерпретації Лесі Українки 

цей драматизм ще більше загострився, адже виходить, що Брут вчинив 

подвійний злочин: убив свого друга і позбавив гріхів тирана. Насильницька 
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смерть у цьому діалозі, як і в більшості драм письменниці, ідеалізується, 

перетворюється на шанс спастися, очиститися, щоб потрапити в інший світ не 

обтяженим земними гріхами. Екстраполяція «уроків» історії в сучасні епохи, а 

також творча інтерпретація відомих світових сюжетів сприяють формуванню 

розгалуженої системи інтертекстуальних зв’язків, які вносять у жанрову модель 

твору доповнення у вигляді патернів тієї чи іншої історичної події або ситуації.  

Друга сцена діалогу відбувається у в’язниці, де Жірондист – ув’язнений, 

що чекає страти на гільйотині, а Монтаньяр – тюремник. Між героями 

продовжується суперечка, щоправда переходить вона уже на інший, 

метафізичний рівень. Розмова персонажів переходить у площину християнства, 

оскільки Жірондист на підтвердження своєї думки посилається на існування 

(вічне, на його думку) віри у Христа. Монтаньяр же абсолютно заперечує цей 

факт і наводить свій (теж досить переконливий) аргумент: «Скільки поколіннів, / 

то стільки й християнств було на світі, / коли не більше. Не зогнив ще хрест / 

після розп’ятих, як уже в ідею / гнилизна кинулась і ті “церкви”, / мов плями 

цвілі на сирій будові, / повстали на громаді християнській. / Проказою взялася 

Візантія, / і Рим живим мерцем одразу став / і заразив собою всі народи» 

[198, ІІІ, 221]. 

Суперечка між ідейними суперниками у творі «Три хвилини» дедалі 

сильніше починає нагадувати платонівські діалоги, де кожен із опонентів 

якісно обґрунтовує свою позицію, переконливо аргументує її. Леся Українка іде 

далі, ніж Платон, і позиціонує кожного з героїв діалогу як свого протагоніста (у 

всякому разі, Жірондист точно підпадає під цю ознаку), вкладаючи у їхні 

репліки частину своїх поглядів. Зовсім несимпатичний у першій сцені 

Монтаньяр далі висловлюється цілком логічно, як авторка, адже вона чудово 

розуміла, що після смерті Ісуса Христа його віра недовго була втіленням його 

прижиттєвих проповідей. Потім християнство стало методом «приборкування 

непокірних» (варто згадати хоча б інквізицію). Тобто у цьому випадку не 

можемо не погодитись і з думкою Монтаньяра, і з думкою Жірондиста. У 

цьому і весь парадокс. Правий і той, і інший. Ідея дійсно вічна, але важливі й 
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носії цієї ідеї, про що Монтаньяр аргументовано заявляє: «Невже ти не 

додумався до того, / що кожний мозок має власний світ? / Що жирондист 

живе на іншім світі, / ніж монтаньяр? Що ми будуєм різне,  / і на твоїй 

підвалині не може / стояти те, що встоїть на моїй? / І хоч ні ти, ні я того не 

знаєм, / Кому й чому підвалини послужать, / та кепський був би з мене 

будівничий, / якби я не хотів міцніше класти / і в праці переважити тебе» 

[198, ІІІ, 223]. 

Тобто, на противагу думці Жірондиста про первинність ідеї, Монтаньяр 

стверджує, що основною рушійною силою у діях людини є воля (за Ніцше – 

воля до влади). Монтаньяр вважає Жірондиста занадто слабким і 

непрактичним, адже той не може нічого вдіяти задля збереження своєї ідеї, 

залучення носіїв тієї ідеї, натомість сипле пафосними словами про безсмертя. 

Але ідея не може бути безсмертною, коли той, хто у неї вірить, залишається 

бездіяльним. Очевидно, що тут потрібно щось робити, якимось чином виходити 

зі скрутного становища, і Монтаньяр знаходить потрібний шлях: «Сказати 

правду, якби я так думав, / а ще до того почував себе / котримсь із фокусів 

таких – запевне, / всі жирондисти – фокуси ідеї! – / то я б не дав на частки 

розточитись / своєму божищу задля тріумфу / бездушної якоїсь гільйотини. / 

Я б сам собі метою став, з’єднавши / в єдиний культ пошану до ідеї / і до своєї 

власної особи» [198, ІІІ, 225]. 

Жірондист занадто відірваний від реальності і мислить абстрактно, 

натомість Монтаньяр дає йому пораду як матеріаліст. Саме цей момент можна 

вважати кульмінаційним, хоча тут знову натрапляємо на парадокс: замість того, 

щоб стосунки між героями остаточно зіпсувалися, досягши апогею 

напруження, між ними, навпаки, відбувається примирення, вони нарешті 

знаходять спільну точку зору, до того ж, Монтаньяр допомагає (!) 

Жірондистові, своєму заклятому ворогові, втекти з в’язниці. Згодом Монтаньяр 

у довгому монолозі розповідає Жірондистові, що ідея сама по собі майже 

нічого не варта без свого матеріального втілення. 
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У свідомості Монтаньяра вирують суперечливі думки: з одного боку він 

ненавидить Жірондиста, з іншого – допомагає йому врятуватися, тому що 

бачить, як безглуздо той іде на смерть, навіть не опираючись: «Я раз сказав і 

знов сказать готовий: / я, монтаньяр, ненавиджу тебе / і всі твої 

великопанські мрії. / От я тепер даю тобі життя, / і ти його прийнять від 

мене мусиш…» [198, ІІІ, 232]. Така суперечність виглядає неприродно на тлі 

психології особистості, навряд чи під час революції монтаньяри «милували» 

своїх заклятих ворогів. Характери Монтаньяра і Жірондиста дещо штучні через 

те, що авторка під образами учасників революції не мала на увазі, так би 

мовити, живих людей, а – втілення політичної ідеї, у цьому випадку – ідей 

демократії та аристократії. Драматичний діалог «Три хвилини» можемо 

вважати схемою Лесиного уявлення про державу як таку, яка гармонійно 

поєднує демократичний та аристократичний лад, а говорячи термінами 

метафізики, гармонійно поєднує матеріальні та духовні цінності.  

Остання, третя, сцена містить лише одного персонажа (за винятком 

Жінки і Конрада, які всього лише допоміжні дійові особи), Жірондиста, який 

опинився в еміграції. Його роздирають тяжкі сумніви, чи правильно він вчинив, 

що втік від смерті, адже теперішнє життя здається йому нестерпним: «Не знаю 

сам, / чи я клясти, чи я святити маю / той час, як я з неволі йшов на волю, – / 

чи з волі у неволю – як сказати?» [198, ІІІ, 235]. Зрештою, він доходить 

висновку, що справжнє життя можливе лише у боротьбі, у постійному змаганні 

за свою ідею: «Нехай би кидали мене та розбивали / об гострі скелі, гуркотом 

валів / глушили б голос мій, дрібним камінням / та піною мені мутили барву, – / 

змагався б я, боровся, поривався, / тремтів би за життя своє хвилеве, / але я 

жив би» [198, ІІІ, 236]. 

Все ж таки настанови Монтаньяра не залишилися безслідними, 

Жірондист навчився думати інакше, у ньому прокинулась жага боротьби. Саме 

в такий спосіб, через внутрішні колізії і загострений зовнішній конфлікт, 

Леся Українка змогла показати зміну пріоритетів, визрівання національної 
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свідомості борця, який зможе довести свою справу до кінця, а не залишиться 

всього лише проповідувати метафізичні цінності. 

У драматичних діалогах «Прощання» та «Айша і Мохаммед» авторка за 

принципом інтелектуальної суперечки втілила власні погляди на питання 

любові, кохання, вірності, вічного / тимчасового, краси внутрішньої та 

зовнішньої. О. Забужко говорить про діалог «Айша і Мохаммед» як про сюжет, 

що яскраво демонструє введення в українську літературу європейського (може, 

навіть світового) міфу про кохання: «…любовний міф Лесі Українки є 

автентичною українською версією західноєвропейського секулярного міфа 

amor fati, в основі якого лежить формально переможена канонічним 

християнством неперервна дисидентська традиція гностичних єресей пізньої 

античности та середньовіччя» [70, 161]. Власне, «секулярний міф amor fati» 

проглядається і у діалозі «Прощання», а найяскравіше втілений у «Блакитній 

троянді». 
Щодо діалогу «В дому роботи, в країні неволі», то тут до уваги взятий 

особливий аспект поневолення: раб-автохтон і раб-іноземець, особливості 

їхнього ставлення до виконуваної ними роботи. Конфлікт цих персонажів 

виник на ґрунті екзистенцій них питань. Що важливіше: свобода особистості, 

свобода творчості чи абсолютний контроль? Саме таке питання вирішувала 

Леся Українка у цьому творі.  

Драматичний діалог як жанр аж ніяк не є другорядним у спадщині 

письменниці. З огляду на те, що загалом драматургія авторки більш як 

наполовину складається із малих драматичних жанрів, виникає думка, що така 

жанрова форма активно культивувалася Лесею і була їй зручною. Тут ми маємо 

на увазі малий обсяг, який дозволяє письменниці, не витрачаючи максимум 

зусиль, писати глибоко філософські твори. Можемо диференційовано 

охарактеризувати ознаки драми як жанру та діалогу як філософського жанру 

(див. Таблиця 4), взявши за основу відомого автора античності – Платона, 

філософія якого значною мірою вплинули на світогляд Лесі Українки.  
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Платонівський діалог 
Драматичний діалог у 

Лесі Українки 

Два співрозмовники, один з яких 
займає провідну роль і виграє у 
процесі суперечки 

Два співрозмовники, які займають 
рівноправні позиції (читач може 
обрати прийнятну для себе сторону) 

Ефект маски, впізнавання 

Ефект маски, однак впізнавання уже 
не є важливим, оскільки на перший 
план виходить не сам персонаж 
(якого впізнають), а ідея, яку він 
висловлює 

Синкреза, анакреза Синкреза, анакреза 

Дидактична функція Мистецька (естетична) функція 

Суперечка точиться навколо однієї 
проблеми 

Суперечка точиться навколо однієї 
проблеми, яка тягне за собою низку 
другорядних ідей 

Відсутність ремарок 
Ремарка відіграє роль художньої 
деталі 

Таблиця 4. Жанр діалогу в Лесі Українки та Платона 

 

Щодо жанру драми, то тут зв’язок із діалогами у Лесі Українки, 

безперечно, очевидний. Власне, авторка драматизувала діалог, що раніше 

існував як прозовий філософський жанр. 

Драма як жанр (ХVІІІ-ХІХ ст.) Драматичний діалог Лесі Українки 

Соціально-побутовий характер Інтелектуальний, екзистенційний 
характер 

Гострий конфлікт, що не призводить 
до смерті головного героя 

Гострий конфлікт, що не призводить 
до смерті головного героя 

Герої – звичайні, рядові люди Герої – ідеї 

Мета: розкрити еволюцію характерів, 
мотивацію вчинків та дій 

Мета: пошук істини через 
інтелектуальний конфлікт (характери 
героїв не мають значення, адже самі 
характери – абстракція) 

Дидактична функція Естетична функція 

Таблиця 5. Взаємозв’язок драми як жанру з драматичним 

діалогом Лесі Українки 
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Отже, з’ясувавши особливості жанру драматичного діалогу 

Лесі Українки, можемо з певністю сказати, що письменниця значно збагатила 

філософський діалог (літературні зразки якого в українському письменстві 

залишив ще Г. Сковорода), наситивши його палітрою бінарних опозицій. Крім 

того, жанр драматичного діалогу, як уже згадувалось, був зручним для 

Лесі Українки, бо дозволяв у максимально короткі терміни (а відомо, що над 

драматичними поемами авторка працювала роками) створити текст художнього 

твору.  

 

 

2.2.3. Жанрові параметри драматичного етюду  

На сучасному етапі розвитку лесезнавства питання про природу 

драматичного етюду все ще залишається дискусійним і невирішеним. Досі не 

визначено чітких художніх меж цього жанру, найхарактерніших рис, що 

дозволяло б не сплутувати його із драматичною поемою чи діалогом або, 

навпаки, з’ясувати точки їхньої взаємодії. У попередньому пункті уже 

обговорювалося питання деякої непослідовності у визначенні терміна 

«драматичний етюд» у порівнянні із драматичним діалогом. Наразі варто 

звернути увагу ще і на визначення драматичного етюду та драматичної поеми, 

наведених у літературознавчій енциклопедії. Драматична поема визначається 

тут як «великий [виділення наше. – Ю. Л.] за обсягом віршований твір, в якому 

поєднано жанрові форми драми та ліро-епічної поеми…» [118, І, 302]. Для 

прикладу укладачі наводять такі твори Лесі Українки, як «Одержима» і «В 

катакомбах». Але відомо, що ці твори зовсім не великі за обсягом у порівнянні, 

наприклад, із «Руфіном і Прісціллою» чи «У пущі». Очевидно, тут зіграло свою 

роль авторське жанрове визначення. Однак, між твором на сто-двісті сторінок і 

твором на двадцять-тридцять сторінок, мабуть, таки є відмінність, тому 

ідентифікувати їх як такі, що мають однаковий набір жанрових характеристик, 

немає сенсу. Що ж до драматичного етюду, то тут усе навпаки – «невеликий за 

обсягом одноактний віршований чи прозовий драматичний твір…» [118, І, 303]. 
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І знову ж приклади з Лесі Українки наведені досить невмотивовано, на наш 

погляд, адже автори вказують на діалоги «Айша та Мохаммед» і «Прощання». 

У цьому ж контексті, якщо йти за логікою укладачів, слід було згадати ще й 

твір І. Франка «Чи вдуріла?», проте цього не зроблено.  

Л. Дем’янівська присвятила один розділ своєї книги «Українська 

драматична поема» малим драматичним жанрам (діалогам та етюдам) у 

творчості Лесі Українки. Праця дослідниці не окреслює чіткого розмежування 

між жанрами драматичного діалогу та етюду. Такі твори, як «Прощання», «Три 

хвилини», «В дому роботи, в країні неволі», «Айша та Мохаммед», «На полі 

крові» однозначно і без особливих пояснень віднесені до драматичних діалогів, 

і лише «Йоганна, жінка Хусова» визначається як драматичний етюд (власне, 

письменниця сама так його означила). Л. Дем’янівська все ж таки розкриває 

деякі жанрові ознаки драматичного діалогу: «…наявність лише однієї сюжетно-

тематичної лінії, а отже, більша, ніж у драматичній поемі, сконцентрованість 

провідної думки, глибший психологізм. […] Драматичний діалог – це рух, 

розвиток думки у часі – від її зародження до остаточного з’ясування» [56, 107]. 

Все це, звичайно, правильно, але не зрозуміло, чи ці ж таки жанрові ознаки 

однаковою мірою стосуються і драматичного етюду, чи ні. Якщо так, то для 

чого тоді різні назви? Якщо ні, то де диференційні особливості кожної жанрової 

форми?  

Інший дослідник творчості Лесі Українки у царині жанру Б. Мельничук 

вже значно ближче підійшов до жанрового розмежування деяких драматичних 

творів письменниці. Якщо вважати драматичними поемами такі зразки, як 

«Одержима», «Вавілонський полон», «На руїнах», «У катакомбах» і «На полі 

крові», то, ставить слушне питання дослідник, «куди ж тоді віднести такі твори, 

як “У пущі”, “Кассандра”, “Адвокат Мартіан”, “Оргія”, які Леся Українка 

вважала драматичними поемами. Як пояснити те, що свій наймасштабніший 

твір “Руфін і Прісцілла” письменниця розглядала як першу частину великої 

драматичної поеми-дилогії “Важкі роздоріжжя”?» [129, 21]. Б. Мельничук 

вважає, що згадані першими твори великої авторки є не чим іншим, як 
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драматичними етюдами. Дослідник наголошує на їх фрагментарності та 

ескізності, але це, на його думку, лише виграшні риси цього жанру. 

Етюд – жанрова контамінація, що прийшла в літературу із живопису. 

Проте живописне мистецтво – не єдине, де поширений цей жанр. За 

словниковим визначенням, «етюд (фр. вивчення, дослідження) – у музиці, 

малярстві, графіці, скульптурі – твір, що дає поверхове, фрагментарне уявлення 

про зображувану митцем натуру, картину, настрій» [118, І, 358]. Якщо вести 

мову про літературу, то в епосі, наприклад, акцентовано на безсюжетності і 

настроєвості етюду. Щодо драматичного етюду, то тут «основою є життєвий 

епізод, характери дійових осіб лише окреслені, події зображені статично» 

[118, І, 303].  

Візьмемо на себе сміливість назвати засновника жанру драматичного 

етюду. Це О. Пушкін із його «маленькими трагедіями». Звичайно ж, сама 

дефініція жанрової форми Пушкіним ще не озвучена, але риси уже окреслені. 

Його «Пир во время чумы» (1830) психологічно, напружено змальовує 

емоційний стан людини в момент розпачу. Персонаж, якого можна вважати 

головним – це Председатель, тобто Голова, але автор навіть не вказує, голова 

чого саме. Власне, й інші персонажі – це лише соціальні «маски», які не 

уособлюють конкретних людей. Письменник не мав на меті відтворити реальну 

життєву ситуацію, його завданням стало якомога глибше зазирнути у глибину 

душевних переживань, які відчуватиме людина після втрати близьких, коханих. 

Навколо лютує чума, а декілька людей, зібравшись разом, влаштували 

святкування. Безперечно, вони розуміють, що таким чином гнівлять Бога, 

насміхаються над пам’яттю померлих. Але це все, на їх думку, що ще можна 

встигнути, поки чума не дісталась до них. І лише головний герой святкує через 

велике горе: він втратив матір і дружину. До нього прийшло розуміння, що 

йому абсолютно байдуже тепер, як він доживе свої останні години, адже поруч 

немає найдорожчих людей. Тому він вирішив кинути зустрічний виклик долі і, 

так би мовити, відкрито посміятися їй в обличчя: «…я здесь удержан / 

Отчаяньем, воспоминаньем страшным, / Сознаньем беззаконья моего, / И 
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ужасом той мертвой пустоты, / Которую в моём дому встречаю…» 

[165, 485].  

За словами В. Халізєва, дуже часто основою драматичного твору є не 

біографічний час, а дещо незвичний, кризовий. Мусимо визнати, що твір «Пир 

во время чумы» якраз і побудований на кризовій ситуації, при чому проблема 

самопочуття головного героя доведена то такої міри емоційного напруження, 

що він, по суті, втрачає здоровий глузд, влаштувавши гучне святкування в 

місці, де панує смерть. Основною особливістю цього твору є проблема, яку 

неможливо вирішити, якій не можна протистояти, яка сама керує людськими 

долями. 

Ще одна п’єса О. Пушкіна подібного характеру – «Каменный гость» 

(1830), де стислий сюжет максимально концентрований, насичений подіями, 

складається із чотирьох різночасових маленьких сцен. Проте, цей факт не дає 

приводу вважати «Каменного гостя» драматичною поемою чи трагедією. Знову 

ж таки, В. Халізєв говорить про «ущільнену» дію «драми, яка зазвичай 

виявляється вкрай активною і цілеспрямованою» [212, 123]. Саме ця риса 

домінує у творі Пушкіна про Дон Гуана, тому що події тут розвиваються дуже 

стрімко і швидко, складається навіть враження, що автор хоче встигнути за 

кілька хвилин розповісти нам про відомого спокусника. Як тільки Дон Гуан 

з’являється в Мадриді, одразу ж на очі йому потрапляє Дона Анна, і він будь-

що хоче мати із нею зустріч. Вже наступна сцена показує дім Лаури – коханки 

Дон Гуана, яка влаштувала у себе звану вечерю. Сюди вривається головний 

герой і вбиває одного із гостей, Дона Карлоса. Далі події розвиваються ще 

більш стрімко: Дон Гуан підстерігає Дону Анну біля пам’ятника командору, 

вони розмовляють буквально кілька хвилин, і героїня без зайвих роздумів 

запрошує до себе в гості мало знайомого чоловіка: «Вы развлекли меня / Речами 

светскими; от них уж ухо / Мое давно, давно отвыкло. – Завтра / Я вас приму» 

[165, 468]. Проте сцена, де Дон Гуан зі слугою запрошують статую командора 

прийти в гості до Анни, досить детально описана: «Я, командор, прошу тебя 

прийти / К твоей вдове, где завтра буду я, / И стать на стороже в дверях. 
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Что? будешь? / (статуя кивает опять). / О боже!» [165, 471]. Остання сцена, 

де здійснюється покара Дон Гуана, теж детальніша, ніж попередні. Все це може 

означати те, що автор «стискав» початок сюжету для того, щоб наголосити на 

фіналі, а саме на тому, що будь-яка провина мусить бути відплачена. О. Пушкін 

не акцентує на житті і вчинках головного персонажа, він навіть наче між іншим 

говорить про вбивство ним командора. Проте такі «прорахунки» виправлені 

наприкінці твору, коли кам’яна статуя не вбиває героя, не мучить його 

докорами, а просто забирає його із собою під землю. Така покара означає вічні 

страждання і тьму за всі гріхи без можливості реабілітуватися. Тобто, цей твір 

О. Пушкіна вже містить дві визначальні риси: ущільнений сюжет і одну 

проблему, яку автор пристрасно і скрупульозно досліджує. Саме такий сюжет 

служить інструментом для яскравішого зображення важливої проблеми чи ідеї, 

глибшого проникнення в її суть. 

Спільною рисою для обох творів  О. Пушкіна є невелика кількість 

персонажів, від п’яти до семи. Оскільки такого роду твір торкається лише 

однієї проблеми, то виразником її є лише один герой, всі інші – допоміжні.  

Не менш яскраво, на нашу думку, представлений жанр драматичного 

етюду у творчості І. Франка. І хоч твори такого типу у цього автора нечисленні, 

все ж заслуговують на увагу. За авторським визначенням це – «драми в одній 

дії». Власне, доля правди у такому визначенні є, адже драматичний етюд і 

справді можна вмістити в одну дію повноцінної драми. Зокрема, твір «Кам’яна 

душа» (1895) демонструє не так випадок із життя карпатських опришків, як 

таємницю душі головної героїні – Марусі. Проаналізувавши цей твір, можна 

прийти до висновку, що він майже ідентично відтворює схему розвитку 

сюжету, яку ми спостерігали у «Каменном госте» О. Пушкіна: спочатку сюжет 

активно розвивається і все, так би мовити, крутиться навколо опришків і 

їхнього ватажка Ілька Марусяка. Ми навіть віримо в те, що саме цей персонаж 

головний у творі. Проте, ближче до розв’язки все кардинально змінюється. З 

появою Баюрака – у минулому слуги Марусі, вона починає мимоволі 

відкривати нам секрети своєї нелегкої долі. Виявляється, вона була дружиною 
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багатого чоловіка, за якого її видали силою, проте втекла із ватажком опришків, 

бажаючи звільнитися від старого нелюба. Але це була її помилка, адже і з 

Марусяком їй не вдалося знайти щастя. Жінка чудово розуміє, що потрапила у 

пастку, з якої вже не вибратись, тому вирішує хоча б забезпечити майбутнє 

своїх дітей, відкривши для свого батька тайники із опришківськими скарбами. 

Цим самим підписує собі смертний вирок, помирає від рук коханця : «Спасибі, 

любий! Так / Було і треба! Ох, та, видно, ти / Не дуже то любив мене, не 

трафив / Відразу в серце» [204, 341]. Ми знову бачимо короткий, 

концентрований сюжет, який приводить нас до основного задуму твору, ідеї. Ця 

ідея полягає у тому, наскільки складно розгадати таємницю душі сильної жінки, 

яка не за фізичною, а за внутрішньою силою стоїть значно вище свого обранця.  

Твір І. Франка «Кам’яна душа» обговорювався Лесею Українкою 

листовно: «…при Ваших віршах я згадала собі, як давно колись, ще в 

Колодяжному, Ви розповідали мені план одної драми, що здався мені 

надзвичайно цікавим і оригінальним, потім елементи з нього я пізнала в 

“Кам’яній душі” і щиро признаюсь Вам, що від плану я більшого сподівалась» 

[198, ХІІ, 13]. Отже, це свідчить про те, що Франко планував масштабніший 

твір, але з різних причин змушений був досить схематично втілити свій план у 

життя. Схематичність, як відомо, – важлива риса драматичного етюду. 

Драма на одну дію І. Франка «Будка ч. 27» (1902) – це теж яскравий 

приклад стислого, але концентрованого розвитку сюжету і виведення на 

перший план головної проблеми лише наприкінці твору. Власне кажучи, 

кульмінація і розв’язка тут становлять практично одне ціле, адже кульмінацією 

є поява жебрачки Ксені, яку, по суті, можна вважати головною героїнею, а 

розв’язкою – вбивство жебрачкою Прокопа Завади. Ці дві події стоять дуже 

близько одна до одної за часом. Саме Ксеня розкриває головний і правдивий 

конфлікт твору, тому що не вона зрадила Заваду, а він зламав їй життя, за що 

вона має повне право його покарати : «Сам бог з неба не вирве тебе з моїх рук!» 

[204, 377].  



90 

 

З огляду на те, як побудовані твори у І. Франка, можемо визначити 

особливість його драматичних етюдів: головний герой або з’являється не 

відразу («Будка ч. 27»), або ж автор спочатку маскує його, не показуючи всіх 

внутрішніх проблем («Кам’яна душа»). Разом із тим, ознаки драматичних 

етюдів О. Пушкіна цілком притаманні і Франковим творам, що вже свідчить 

про певну традицію. Це не означає, що І. Франко неодмінно читав пушкінські 

«маленькі трагедії»; це означає, що жанр драматичного етюду був зручним для 

втілення якоїсь ідеї чи проблеми за максимально короткий період сценічної дії. 

Проте, це не означає також, що такі твори є меншовартісними, навпаки, їх 

цінність у лаконічності, стислості та афористичності думки. 

На відміну від своїх попередників, Леся Українка вже ввела в 

літературний обіг термін «драматичного етюду». Серед її драматичних творів є 

лише один, що має «офіційне» жанрове визначення «драматичний етюд» – це 

«Йоганна, жінка Хусова» (1909). Проте, є ряд творів, які заслуговують на аналіз 

і можливу заміну їхніх жанрових різновидів. Такі твори письменниці, як 

«Одержима» (1901), «Вавілонський полон» (1903), «На руїнах» (1904), «В 

катакомбах» (1905) і «На полі крові» (1909) викликають сумніви щодо 

відповідності їхнього жанрового визначення вже тільки з тієї причини, що 

авторка в листах часто вказує жанри, які не співпадають із першодруками або 

чистовими варіантами. Наприклад, в одному з листів до О. Кобилянської 

Леся Українка пише: «Хтось зачав один драматичний етюд писати [«На 

руїнах». – Ю. Л.] (ще один, бо один [«Вавілонський полон». – Ю. Л.] вже 

написаний) і, певне, не дасть собі ради, поки не скінчить…» [198, ХІІ, 54]. 

Трохи раніше поетеса писала до І. Франка і говорила про «Вавілонський 

полон»: «Свою “поему” я вже скінчила, вийшла то, властиве, не поема, а 

лірико-драматична сцена а la “Одержима”, навіть в них обох є дещо спільне» 

[198, ХІІ, 19]. Драматичний твір «В катакомбах» взагалі не має жанрового 

визначення, але у листі до А. Кримського Леся Українка так висловилась про 

нього: «Написала я недавно одну невелику [виділ. наше. – Ю. Л.] драматичну 

поему і хотіла б присвятити її Вам…» [198, ХІІ, 150].  
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Усе це є свідченням того, що і «Одержима», і «Вавілонський полон», і 

«На руїнах», і «В катакомбах» мають однаковий статус у сфері жанру, тобто їх 

сміливо можна називати драматичними етюдами. По-перше, обсяг 20-30 

сторінок не дає змоги віднести ці твори до великих. По-друге, кожен із них 

містить лише по кілька персонажів (чотири – шість). По-третє, стислий, 

лаконічний сюжет, що розвивається в межах однієї сюжетної лінії, знову ж таки 

не характерний для великих драматичних творів. Крім того, предметом 

роздумів, суперечок у цих творах стає лише одна проблема (власне, як і в 

О. Пушкіна та І. Франка): «Одержима» – проблема любові, «Вавілонський 

полон» – проблема національної вірності і зради, «На руїнах» – проблема 

національного відродження, «В катакомбах» – проблема рабства. Драматичний 

етюд «Йоганна, жінка хусова» розкриває проблему віри, зокрема християнської 

віри. Сюжет твору стисло показує багату римську родину, в якій Йоганна як 

одна із перших християн є чужою. Їй незрозумілі і далекі цінності її чоловіка, 

вона не надає ніякого значення матеріальним цінностям: «Хусо, я навчилась / 

таку складати ціну всім багатствам, / як пороху, що в нас попід ногами» 

[198, V, 176]. 

Пізніший твір Лесі Українки «На полі крові» теж розглядає лише одну 

проблему – зради: «Юда. Так само продають їх [людей. – Ю. Л.], як і все, / як 

гуси, як худобу: поторгують / і вдарять по руках. Ти ж думав як? / А потім з 

рук у руки віддають їх / тому, хто купить. От і все…» [198, V, 154]. У листі до 

матері авторка визначає твір як «невеликий драматичний етюд» [198, ХІІ, 270], 

хоча ми знаємо, що під його заголовком письменниця зазначила «драматична 

поема». «На полі крові» формально драматичною поемою назвати важко (хоча 

риси цього жанру, звісно, проглядають). Тут, власне, персонажів усього два 

(хоча відомо, що перший варіант твору мав більше персонажів). Проте, якщо 

заглибитись у суть розмови Юди і Прочанина, то виявиться, що Юда просто 

«сповідається» перед незнайомою людиною, а сповідальність спричиняє 

ліризм, тобто проявляється патерн поеми. Ганебність вчинку зрадника Христа 

настільки пригнічує співрозмовника Юди, що він мимоволі «виливає душу» 
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незнайомцеві. Тому прочанин тут не відіграє значної ролі, адже якщо забрати 

його слова із тексту і оформити твір як суцільний монолог, то зміст практично 

не порушиться. Ідея зради втілена у Юді, а Прочанин – усього лише 

інструмент, ключ, яким авторка змогла відкрити душу зрадника, «вивернути» її 

назовні з усією її непривабливістю. Знову ж таки, повертаючись до розвитку дії, 

бачимо, що вона дуже концентрована, а текст загалом дуже афористичний. 

Саме афористичність думки у драматичних етюдах Лесі Українки стала 

визначальною рисою змістового характеру. Роль афористичності у 

драматичному етюді можна порівняти хіба що із ролю художньої деталі у 

новелі.  

Чимало діаметрально протилежних тлумачень викликав драматичний 

етюд «На полі крові» у широкого кола науковців, проте все-таки більшість 

сходилась на думці про неможливість виправдати головного героя. За словами 

Л. Лавринович: «Леся Українка не герметизує Юду як символ зрадництва. <…> 

як і в біблійних притчах та іконописі, драматичну поему Лесі Українки можна 

прочитувати як сакральний текст, змістові й аксіологічні домінанти якого 

знаходяться поза межами цього тексту і проектуються на реципієнта, 

випробовуючи його на чесноти чи морально-психологічні комплекси, про які 

йдеться у творі» [102, 168]. Тобто авторка створила апокрифічний жанр, який, 

як і тексти канонізовані, можна відчитувати і розуміти з огляду на свій власний 

«ментальний простір» [23, 16].  

Оригінальними жанровими моделями, різнорідними за своєю суттю, є 

твори «На полі крові» Лесі Українки та «Юда» (1915) О. Кобилянської. З 

певних причин Леся Українка не ввела у заголовку ім’я архетипного зрадника, 

хоча персонажем її твору є сам Юда, учень Христа і його зрадник одночасно. 

Натомість дійовою особою твору О. Кобилянської є звичайний селянин часів 

Першої світової війни, але, тим не менше, назва твору звучить як 

безапеляційний вирок – Юда. Мабуть, не зайвим буде зазначити, що лексеми 

«Юда» і «зрадник» можна ідентифікувати як абсолютні синоніми, однак все-

таки «Юда» має глибше смислове навантаження за рахунок зв’язку із Біблією, а 
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зокрема із долею Ісуса Христа, що своєю чергою зумовлює більшу міру вини і 

відповідальності на тому, хто зрадив. Тобто, коли ми говоримо «зрадник», то це 

звучить безперечно негативно, але коли кажемо «Юда», то міра гріховності чи 

злочину зростає незмірно. Повернувшись до твору Лесі Українки, зазначимо, 

що у тому разі, коли б вона назвала свій твір іменем зрадника, це звучало б 

дещо банально і прогнозовано. Очевидно, письменниця мала на меті розкрити 

образ Юди у дещо іншому ракурсі, та й загалом переосмислити факт зради 

Ісуса Христа. Метафорична назва «На полі крові» (її цілком можна назвати 

концептуальною або ж когнітивною метафорою) примушує читача 

сформулювати цілий асоціативний ряд, який, до речі, повністю вибудується 

тільки після прочитання твору. Суть цих асоціацій наступна: дія драматичного 

етюду відбувається на полі, купленому за тридцять срібняків, які Юда 

«виторгував» за життя (кров) Ісуса. Крім цього, образ поля теж може по-

різному тлумачитись: поле як Єрусалим – земля, де розп’яли Христа, поле як 

земля, де живе людство, адже Христа просив розіп’ясти натовп, а отже, 

більшість. Таких тлумачень може бути багато і це пояснює вибір 

Лесею Українкою драматичного жанру. Письменниці важливо було ввести 

другого персонажа, аби читач зміг порівняти його з Юдою. Цілком можливо, 

що Прочанин – втілення будь-якої людини із тодішнього чи сучасного 

Лесі Українці суспільства. Це свідчить про глобальність мислення письменниці, 

актуалізацію загальнолюдських моральних канонів, які стосуються всіх і 

кожного. 

Важливим фактом є ситуація з публікацією драматичного етюду «На полі 

крові». Відомо, що Леся Українка, надіславши твір до редакції «Літературно-

наукового вісника», згодом вирішила внести зміни: «Весь кінцевий діалог Юди 

з трьома жінками має бути відкинений (через зміну моєї основної концепції сеї 

теми)…» [198, V, 312]. Ця «зміна основної концепції» дуже кардинальна, адже 

перша редакція твору демонструє ще трьох персонажів – жінок-мироносиць, 

після розмови з якими Юда накладає на себе руки. Скорочення твору сприяє 

тому, що Леся Українка залишає Юду жити і цим самим створює відкритий 
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фінал. Щодо «Юди» О. Кобилянської, то тут бачимо навпаки, закритий фінал, 

спричинений самогубством головного героя. Розуміння зради посилюється 

кровним зв’язком між так званим юдою, тобто батьком, і зрадженим, тобто 

сином.  

Однак усе-таки природа зради, а, відповідно, і характер зрадника в 

аналізованих творах значно відрізняються. Коли у Лесі Українки Юда – 

свідомий зрадник, тобто обдумано робить відповідний вчинок, то в 

О. Кобилянської герой просто стає заручником обставин і несвідомо наражає на 

смерть свого сина. Власне, тому в Кобилянської твір прозовий, адже, як 

можемо припустити, письменниця мала на меті простежити хід душевних 

переживань батька, який, сам того не бажаючи, спричинився до смерті єдиного 

(!) сина. Прозова форма дозволяє краще і детальніше «дослідити» 

психологічний стан батька. Коли драма за допомогою реплік персонажів 

створює картину їхніх суспільних зв’язків, а внутрішні переживання 

домислюються глядачем / читачем з огляду на антураж, міміку, жести, словесні 

натяки, символи тощо, то проза має властивість демонструвати дві картини 

одночасно: перша – це зовнішнє життя персонажів, про яке вони самі можуть 

розповідати, а друга картина зображується розповідачем, тобто невидимим 

очевидцем, який і змальовує психологію героїв. 

Важливим елементом обох творів є момент впізнавання, однак ролі того, 

хто впізнає і того, кого впізнають, не збігаються у письменниць. Драматичний 

етюд висвітлює цей момент з позиції Прочанина, який впізнає Юду: 

«(Вдивляється в чоловіка; тому, очевидячки, тяжке те вдивляння. Прочанин 

помалу відступає.) Тепер я бачу добре: ти той Юда, / що вчителя продав» 

[198, V, 141]. Власне, цей факт є кульмінаційним у творі, після чого Юда, що 

називався до того часу просто Чоловіком, «виходить з тіні», показуючи своє 

справжнє обличчя (з’являється мотив викриття злочинця). Кульмінацією у творі 

О. Кобилянської теж є той самий мотив впізнавання: «Волосся наїжилося, він 

(батько) [прим. наша. – Ю. Л.] хапає мерця дико, сильними руками підносить 

його раптово, як дитину, – його погляд падає на риси його власного сина» 
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[82, IV, 399]. Тобто у Кобилянської бачимо, що «зрадник» впізнає свою 

«жертву». Все ж цей момент авторка намагалася «відтермінувати», адже перед 

цим є тривалий період роздумів та незрозумілих передчуттів головного героя: 

«Чоловік, що лежав ниць, спонукав його квапитись» [82, ІV, 398]; «Один, що 

лежить боком (про вбитого солдата) [прим. наша. – Ю. Л.] має спокійні 

молоді риси, а другий, що лежить ниць, – що з другим? Він має щось у собі 

(його лиця не видно)… у плечах… у волоссі… у шиї, щось, що будить у його 

серці тугу, страх» [82, ІV, 399]. О. Кобилянська майстерно використовує 

прийом психологічного впливу на читача, викликаючи у нього паралельно з 

головним героєм інтуїтивне відчуття тривоги, передчуття лиха. Такий прийом і 

побудова сюжету дозволяють визначати головним жанровим патерном у цьому 

творі патерн новели.  

Не можна оминути увагою і ще один специфічний жанровий елемент, що 

має релігійну функцію і назва якого – сповідь. Крім конфесійної сфери 

використання, сповідь визначають і як «літературно-мемуарний жанр, у якому 

автор вдається до саморозкриття, зізнається у своїх переживаннях, думках, 

висвітлює інтимні подробиці свого життя тощо» [118, ІІ, 427]. І у 

Лесі Українки, і в О. Кобилянської сповідь присутня, однак з однією лише 

відмінністю: Юда Лесі Українки сповідається без каяття. Коли Прочанин його 

викриває, він починає просто «виговорюватись» (для нього це була свого роду 

емоційно-психологічна розрядка) і його тон «нахабно-одвертий»: «А якби й 

так?! / Ти думаєш, боюсь я сього слова? / “Продав! Продав!” Хто дарма 

віддає, / той ліпше робить?» [198, V, 141]. У новелі «Юда» О. Кобилянської 

головний персонаж відчуває моральну необхідність висповідатись (саме для 

цього авторка вводить нового персонажа, австрійського вахмайстра), адже 

інакше не зможе покинути цей світ: «– Ах, пане! – сказав чоловік і підніс руки, 

як на молитву. – Я вам усе скажу, з усього висповідаюся, як перед богом… хоч 

він усе-усе знає, все бачив. Найщирішу правду вам скажу, бо знаю, що мушу 

вмерти» [82, ІV, 402]. Розкаяння батька найголовнішим чином проявляється у 

тому, яке звинувачення він сам собі пред’явив – «юда», сам «зрадник» (не 
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вахмайстер, не «зраджений», не односельчани чи члени сім’ї) відверто, 

категорично і безапеляційно так себе ідентифікує, і це пояснює той факт, чому 

Кобилянська обрала такий заголовок до твору. Слово «юда» звучить у тексті 

всього лише один раз, але виступає потужною концептуальною основою, що 

викликає яскраві архетипні образи і ситуації. Крім того смерть головного героя 

і вбивство його сина в О. Кобилянської виглядає трагічно, тобто новела містить 

у собі трагедійну схему розвитку сюжету. Таким чином, можемо, порівнявши 

твори Лесі Українки та О. Кобилянської, схематично зобразити набір жанрових 

патернів, що формує модель кожного з творів (див. Таблиця 6) 

 Твори 

Жанрові  
патерни 

Леся Українка «На полі 
крові» 

О. Кобилянська «Юда» 

Драма + - 

Етюд + + 

Новела - + 

Сповідь + + 

Трагедія - + 

 
Таблиця 6. Втілення концепту «зрадник» крізь призму жанру в 

О. Кобилянської та Лесі Українки 
 

З огляду на проведений аналіз окремих творів можна виділити такі 

формальні ознаки драматичного етюду в Лесі Українки: 

1)  динамічність розвитку подій (фабули); 

2) яскрава афористичність в думках персонажів; 

3) одна сюжетна лінія; 

4) невеликий обсяг драматичного твору; 

5) незначна кількість персонажів (від двох-трьох до п’яти-шести); 

та змістові ознаки: 

1) стислий, сконцентрований сюжет; 

2) напружені колізії, що часто призводять до трагічної розв’язки; 
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3) в основі лежить одна проблема; 

4) гострі конфлікти, що також виражаються на рівні внутрішнього світу 

героя; 

5) головний герой вирізняється особливими рисами характеру, часто 

суперечливими або ж характер персонажа може загалом бути фікцією і 

спрямовуватися у сферу метафізичних ідей. 

Усі ці риси дають змогу говорити про драматичний етюд як про 

самостійний, повноцінний жанр. Твори Лесі Українки, О. Пушкіна, І. Франка – 

не єдині приклади цього жанру. Чудові зразки драматичних етюдів знаходимо в 

М. Старицького («Зимовий вечір»), М. Кропивницького («Лихо не кожному 

лихо – іншому й талан», «По ревізії»), С. Васильченка («Зіля Королевич», «На 

перші гулі», Куди вітер віє» тощо), О. Олеся («Трагедія серця», «При світлі 

ватри», «Танець життя» та ін.), Д. Павличка («В найтяжчу мить»), що дає 

підстави для подальшого дослідження жанру та встановлення особливостей 

його когнітивних моделей. 

 

 

2.3. Жанр драматичної поеми крізь призму ментальної репрезентації 

світу 

 

 

Драматична поема, без сумніву, є центральним жанром у творчості 

Лесі Українки. Проблема концепції цього жанру, мусимо визнати, лишається 

відкритою донині. Крім того, драматична поема завжди викликає асоціацію 

саме з Лесею Українкою, тому варто, очевидно, приділити увагу цьому жанру 

як вершинному, типовому, показовому явищу у жанровій системі письменниці.  

Зрозуміло, що драматична поема як жанр у творчості Лесі Українки була 

предметом дослідження низки авторів, зокрема І. Франка, М. Зерова, 

О. Бабишкіна, Л. Дем’янівської, Б. Мельничука, Н. Малютіної, Ю. Десятової, 
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Я. Поліщука, Т. Левчук, О. Лещук та ін. Однак драматична поема як спосіб 

осягнення дійсності, як манера мислення залишається для нас актуальним 

об’єктом дослідження. Науковці, головним чином зупиняючись на 

формальному аспекті цього питання, визначають особливість драматичної 

поеми у Лесі Українки як віршованої драми, що тягне за собою надмірну як для 

драматичного роду суб’єктивність. Вважаємо за потрібне у цьому плані 

звернутися до комунікативної теорії Ж.-М. Шеффера. Зосередившись на 

понятті «жанрового імені», дослідник схиляється до думки, згідно з якою не 

жанрове визначення ідентифікує художній твір, а письменник, використовуючи 

той чи інший жанр або жанровий елемент у творі, інтерпретує таким чином 

творчу ідею або ж реалізує свій тип мислення. Тобто жанр, інтерпретований 

конкретним автором, – це ще і тип комунікації цього автора зі світом. Для 

ясності процитуємо: «Хай мене зрозуміють правильно: справа не в тому, щоб 

замінити теорію жанрів лексикологічною історією жанрових назв, а у тому, щоб 

згідно цих назв зрозуміти, які явища покриваються їхнім використанням» 

[229, 75].  

До числа драматичних поем у творчості Лесі Українки можемо 

зараховувати «Осінню казку» (1905), «Кассандру» (1903-1907), «Руфіна і 

Прісціллу» (1906-1908), «У пущі» (1897-1909), «Бояриню» (1910), «Адвоката 

Мартіана» (1911), «Лісову пісню» (1911), «Камінного господаря» (1912), 

«Оргію» (1912-1913). Окремого дослідження потребує драма «Блакитна 

троянда» (1896) (див. підпункт 2.1.) як перший і прозовий драматичний твір, 

написаний згідно з європейськими жанровими тенденціями того часу, - так 

звана «класична» драма. «Камінний господар» як власне «драма!» [93, 858] та 

«Лісова пісня» як драма-феєрія, залишаючись під спільним знаменником 

драматичної поеми, потребують все ж окремої уваги з огляду на ряд додаткових 

жанрових елементів, більшою мірою це стосується «Лісової пісні». Щоправда, 

викликає деякі сумніви ще й «Руфін і Прісцілла» як однотипний твір у 

зазначеному ряду драматичних поем. Надто вже він по-епічному об’ємний у 

той час, коли інші драматичні поеми значно коротші. Так звані «малі» 
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драматичні жанри (етюди, діалоги, про які йшлося вище) концептуально 

підпадають під означення драматичної поеми, проте їхні лаконізм та ескізність 

сприяють використанню термінів «етюд» та «діалог» як жанрових домінант. 

За словами Б. Мельничука, «драматична поема підлягає тому ж закону, 

що й драма в широкому розумінні, – в її основу покладені конфлікт, боротьба 

протилежностей. Однак, на відміну від драми, вона завжди надає перевагу 

конфліктам ідейного порядку, точніше кажучи, в центрі її – ідейна боротьба, 

ідейні поєдинки антагоністів» [129, 59]. Ідейна боротьба існує і в драмі, і в 

трагедії, і навіть у комедії, та й загалом у багатьох жанрах, тому, на нашу 

думку, особливість цього жанру полягає у чомусь іншому. Очевидно, 

поетичний дискурс був більш природним для Лесі Українки, саме тому, 

можемо припустити, письменниця, бажаючи написати драму, все ж не 

втримується «розбавити» її лірикою, тобто долучає поему. О. Забужко, 

наприклад, роздумуючи над становленням Лесі Українки-драматурга, надає 

особливого значення впливу на письменницю аматорського «домашнього 

театру» (що мав місце і у Косачів, і у Старицьких, і у Лисенків) у якому 

письменниця активно брала участь: «Схоже, аматорський театр був для 

Лесі Українки головним каналом утилізації того “пакета” її мистецьких 

здібностей, який поза літературою лишався незапотребованим, і її перехід до 

драматургії зумовлено ще й потягом до пластично-музично-словесного синтезу, 

якого не годна забезпечити ні “чиста” лірика, ні “чиста” епіка» [70, 427]. Цим 

спостереженням дослідниця перегукується із М. Зеровим, який значно раніше 

розвивав думку про вплив аматорського театру на становлення Лесі Українки-

драматурга [76], і яку ми уже згадували в аспекті жанру драматичного діалогу. 

Вказавши на такий позитивний дитячий досвід, дослідники долучилися до 

вирішення досить давньої проблеми – яким чином сформувався жанр 

драматичної поеми у Лесі Українки. Чому так наголошуємо на позитивному 

досвіді під виглядом аматорського дитячого театру? Та тому, що був і 

негативний досвід, який не менше вплинув на характер драматичних жанрів. 

Тут маємо на увазі стосунки Лесі з батьками. Так, саме з батьками, а не лише з 
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матір’ю, як до сьогодні говорилося у різного роду наукових розвідках. Звісно ж, 

у порівнянні зі спокійним, врівноваженим, тихим Петром Косачем, 

Ольга Косач-Драгоманова виглядала аж надто яскраво, тому і «забрала» всю 

увагу на себе. Але, тим не менше, Леся завжди була «татовою дочкою», чим 

страшенно дратувала (саме дратувала!) свою матір: чого варте хоча б її 

загальновідоме в адресу дочки «дурна, недотепа, нерозвинена…» [94, 40].  

Якщо людей загалом можна поділяти за різними ознаками, наприклад, з 

огляду на інтенсивність взаємодії зі світом – екстраверти / інтроверти, залежно 

від психотипу – люди розуму / емоцій / інтуїції / сенсорних відчуттів (за 

Юнґом), то, мабуть, прозаїки і лірики у найзагальнішому значенні (тобто не 

лише у стосунку до письменників) теж мають право на існування. Приміром, 

розтлумачимо прозаїка як екстраверта, реаліста і людину раціональну, 

прагматичну, натомість, лірик, звісно ж, інтроверт, ірраціональний, емоційний, 

інтуїтивний або ж сенсуальний. Таким чином «лірик» П. Косач і «прозаїк» 

О. Косач ідеально поєдналися за принципом «протилежності притягуються». 

Це, в свою чергу, логічно пояснює вислів Лесі Українки щодо себе: «лірик par 

excellence» [94, 495], оскільки кому, як не їй самій найкраще відчувати і 

розуміти себе. Відомі факти з уже дорослого життя поетеси, коли їй бувало 

складно порозумітися з матір’ю і, здавалося б, Леся могла просто ізолюватися 

від неї, обмежити з нею своє спілкування, аби не наражатися на тиск, а 

подекуди і гнів експансивної Олени Пчілки. До речі, такий розвиток подій 

непоодинокий, коли «татова дочка», тікаючи від материних докорів, наприклад, 

одружується і таким чином обмежує своє з нею спілкування. Натомість Леся 

чинить зовсім по-косачівськи (недаремно ж дочка свого батька) і 

дипломатично, тонко, інтуїтивно відшукує ту точку дотику, яка залишиться 

базовою в комунікації з матір’ю. Ця точка – творчість. Для Лариси Петрівни 

важливим було мати об’єктивного, розумного, вимогливого критика, який 

тверезо оцінюватиме її творчі, реалізовані й нереалізовані, ідеї (чого, звісно ж, 

не варт було очікувати від батька, для якого дочка завжди була найкращою, 

найрозумнішою і т. д.). Попри те, що Леся Українка чудово розуміла той факт, 
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наскільки вони з матір’ю різні, яка нездоланна «прірва» (ця «прірва», мусимо 

визнати, залишалася між ними до кінця Лесиних днів) лежить між ними, вона 

все ж наполегливо шукала шляхів і способів контакту зі своїм духовним 

антагоністом. Можемо провести паралель із художньою творчістю і визнати, 

що боротьба двох начал, батьківського і материнського, ліричного та епічного, 

стала чи не основним психологічним фактором впливу на характер цієї 

творчості. Пишучи вірші і таким чином реалізуючи себе саму, Леся Українка 

зуміла «приміряти» на себе і роль матері, створивши прозові твори (які, між 

іншим, вирізняються яскравим психологізмом і є досить-таки вдалими), а от 

драматургія загалом і драматична поема зокрема – то вже результат 

«примирення» двох протиборчих начал, шлях до якого письменниця знайшла 

самотужки. Драматична поема – це спосіб самозцілення у гармонії. Таким 

чином, два базові роди літератури у Лесі Українки беруть початок із її 

підсвідомого уявлення про батьківське і материнське начала, а взаємодія цих 

базових родів (у драмі) дала можливість письменниці реалізувати своє давнє 

бажання «примирити», «поєднати» реаліста і романтика. Зрозуміло, що 

жанрова система творчості Лесі Українки має численні зв’язки, як 

парадигматичні, так і синтагматичні, зі світовою та українською літературами, 

однак глибинні психологічні принципи, яким ця система підпорядковується, - 

яскраво індивідуальні, власне Лесині. Цим і пояснюється спрямованість нашого 

дослідження у сферу когнітивної жанрології, тобто осмислення жанру як 

явища, повністю підпорядкованого автору, і як явища, яке відображає схему 

його мислення.  

Драматична поема – це, перш за все, відкритий жанр, тому мусимо 

підходити до його аналізу, керуючись оновленими принципами, які виходять за 

межі трьох родів літератури. На думку Ц. Тодорова, «старі системи вміли 

описувати тільки мертвий результат; треба вчитися уявляти жанри як динамічні 

системи творення, якщо ми хочемо колись виявити справжню систему поезії» 

[188, 31]. До того ж «не існує прірви між літературою і тим, що нею не є, <…> 

джерела літературних жанрів – і це так очевидно – у людському дискурсі» 
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[188, 39]. Таким чином ще раз впевнюємося у тому, що драматична поема як 

центральний жанр у творчості Лесі Українки комбінується з іншими патернами 

з огляду на тип мислення авторки, з огляду на її вміння, схильності, манеру 

спілкування.  

Спробуємо для початку розтлумачити сам термін «драматична поема», 

що він у себе вміщує. Найперше, що бачимо, так це два жанрові визначення - 

«драма» і «поема», поєднані за принципом узгодженого словосполучення. 

Спробуємо зобразити схему драматичної поеми (див. Таблиця 7). 

Драматична поема 

 

 

ЛІРИКА         ЕПОС  ЛІРИКА  +  ЕПОС 

 

Таблиця 7. Когнітивна модель драматичної поеми 

 

Унаочнивши складові компоненти досліджуваного явища, одразу 

розуміємо, яким чином утворився термін «драматична поема», а не, приміром, 

просто «драма». Таке уточнення пояснює твір «Камінний господар», точніше 

Лесин коментар до нього: «”Камінний господар” мені здавався першою 

справжньою драмою з-під мого пера, об’єктивною, сконцентрованою, не 

затопленою лірикою (курсив наш. – Ю. О.), зовсім новою супроти моєї 

звичайної манери…» [94, 858]. Звернімося знову до Таблиці 7. Драма як рід 

літератури (очевидно, і як жанр також) поєднує в собі ліричне і драматичне або, 

за судженням Геґеля, суб’єктивність лірики і об’єктивність епосу. Хоча знак, 

який стоїть між лірикою та епосом (у стосунку до драми), скоріш усього 

свідчить не так про «результат рівноваги двох протилежностей» [134, 261], як 

про їхню боротьбу. Власне, концептуально драма базується саме на конфлікті, 

інакше вона просто не буде драмою. Отже, «драматична поема» містить у собі 

певний дисбаланс ліричного та епічного, який виявляється головним чином у 

ДРАМА  ПОЕМА 
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понятті «поема», яку авторка скоріш за все співвідносила із ліричним началом. 

Така бінарна опозиція корелюється із характерами самої письменниці та її 

батьків (тобто із моральними якостями, що є абстрактними символами батька і 

матері – реаліст і романтик), звісно ж, сама письменниця навряд чи свідомо це 

осмислювала, тому не можна відкидати факт несвідомої комбінації жанрів. 

Драма у Лесі Українки, що і без того містить ліричне та епічне, доповнюється у 

більшості її драматичних творів факультативною ліричністю (поемою), яка є 

виявом природніх схильностей авторки.  

Тепер знову повернімося до Таблиці 7, щоб розтлумачити інший аспект 

або ж спосіб синтезу лірики та епосу. Цей шлях втілюється в поемі, де дві 

протилежності якраз органічно взаємодіють, латентно поєднуються (на відміну 

від драми, де вони «борються»). Поема загалом може мати низку різних 

наджанрових характеристик (лірична, епічна, сатирична тощо), однак нас у 

першу чергу цікавить первісний її стан, у якому вона «мала ознаки синкретизму 

ліро-епічних пісень» [118, ІІ, 232]. Таким чином, поема – це регульований 

компонент, який і виявляє дисбаланс між ліричним та епічним. Поема успішно 

існуватиме, маючи в собі нерівне співвідношення лірики та епосу (тобто 

можливе домінування якогось складника, тоді коли власне драма тяжіє до 

рівноправного розподілу). Означення «драматична» вказує на те, що характер 

взаємодії лірики та епосу в поемі перестав бути латентним, органічним, 

«мирним», а трансформувався до рівня загостреної боротьби, протистояння, 

змагання. Драматична поема «Руфін і Прісцілла» так різко «випадає» із 

загального ряду тому, що поема як жанрова складова характеризується в цьому 

творі зміщеними саме на епічність акцентами. До слова сказати, епічність тут 

не несе в собі того концептуального навантаження як розумове, об’єктивне, а 

скоріше є виявом масштабності, об’ємності, адже, як відомо, п’єса «Руфін і 

Прісцілла», за початковим задумом авторки, мала бути частиною дилогії 

«Великі роздоріжжя. Драматична поема в двох образах». Тепер зрозуміло, чому 

Леся Українка (яка загалом скрупульозно ставилася до критичних оцінок своїх 

творів) не заперечила і не відкинула визначення М. Євшана щодо «Руфіна і 
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Прісцілли», який назвав п’єсу «книжкова драма» [94, 858], тобто 

перефразувавши - «драма-книга», або ж, з огляду на сучасний стан науки - 

лезедрама. Можемо також означити цей твір за жанром як епічна драма 

(драматична поема). 

Така масштабність, на наш погляд, спричинена самою концепцією 

драматичної поеми «Руфін і Прісцілла» (як твору, а не як жанру), адже він є 

підсумком довготривалого дослідження історії християнства, висновком щодо 

тодішнього (кінця ХІХ – початку ХХ ст.) стану церковної ієрархії, діагнозом 

одній зі світових релігій, на жаль, невтішним. В. Панченко загалом вважає 

«Руфіна і Прісціллу» антиутопією [150], із чим ми схильні погодитись, адже 

застереження і незаперечна проекція на майбутнє теж є складовою концепції 

твору. Можемо навіть в образі Люція, одного з ключових героїв, який єдиний 

лишився в живих, роздивитися символ церкви-держави, підтвердженням цьому 

є слова раба Нартала на адресу свого господаря: «Я зрозумів тепер, що вас 

призводить, / вас, вояків жорстоких, переймати / релігію любові та покори, – / 

ви сковуєте тим ще не закутих, / без війська хочете весь світ зажерти, / всіх 

варварів в кормигу запрягти, / всі Карфагени зруйнувать без зброї» [198, 

IV, 205]. 

Потрібно також окремо звернути увагу на твір «Осіння казка», який 

авторка ідентифікує як «фантастична драма». Попри таку розбіжність, ми все ж 

долучили цю п’єсу до ряду інших драматичних творів, об’єднаних спільним 

знаменником «звичайної манери» Лесі Українки. Однак з’являється потреба 

довести наявність у цьому творі ознак жанру драматичної поеми або ж, 

можливо, встановити, що п’єса загалом є драматичною поемою, доповненою 

фантастичними елементами. Для початку звернімо увагу на сюжет, що 

базується, очевидно, на середньовічній лицарській культурі (про це явно 

свідчать персонажі Лицар і Принцеса), а відповідно, має стосунок до куртуазної 

(лицарської) лірики [118, І, 540-541] чи, точніше, поеми. Тобто жанр поеми, 

втілений у цьому творі на формально-змістовому рівні, посилений 

середньовічним лицарським дискурсом.  
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Про те, що Леся Українка була добре обізнана з середньовічною 

літературою, зокрема з куртуазними романами про Трістана та Ізольду, 

Персеваля, святий Грааль, свідчить її відома поема «Ізольда Білорука» (1912), 

та й загалом часті згадки про «лицарство» у листах. Зачин твору «Осіння казка» 

і справді наштовхує читача на думку про типовий жанр тих часів, де Лицар мріє 

про прекрасну Даму чи Принцесу. Проте насмішки Служебки, які читаємо 

невдовзі, її манера поведінки, фамільярне ставлення до Лицаря дещо збивають 

спантелику: «Цілую руці, пане, / І падаю до ніжок, красна дяка, / що ясний пан 

дозволили мені, / служебці подлій, витягнути пана / з гнилої ями за шляхетні 

вушка, / та ще й тепер волять з своєї ласки / приймати з рук від репаної хлопки 

/ мужицьку страву. Кланяюсь низенько! (Глумливо кланяється)» [198, ІІІ, 193-

194]. Ми розуміємо, що Лицар потрапив у ситуацію явно нетипову для його 

благородного походження, незручну, неприємну, де він змушений нехтувати 

своїми манерами і опускатись до побутового, мужичого рівня. Насамкінець 

герой твору загалом демонструє суцільне розчарування: – «Було колись… / Не 

вернеться… Я втомлений – навіки» [198, ІІІ, 213]. І, що найгірше, докоряє 

Принцесі, а цей факт загалом неприйнятний лицарському кодексу, де дама 

серця – це завжди досконалість, святість, ідеал: «А, ти, зрадлива! / Ти, 

безсоромна! Женихів міняєш, / мов рукавички! Був король, був лицар, – / раніше, 

певне, був пастух чи конюх, – / тепера хто? Той хлопець, кучерявий? / Віншую, 

пане майстре! не надовго!» [198, ІІІ, 215]. 

Таким чином, можемо стверджувати, що лицарський роман (поема), про 

який уже згадувано, використаний Лесею Українкою, однак має в собі явні 

ознаки пародії. Ці ознаки проявляються через іронію, що наскрізь проймає 

сцену розмови Лицаря і Служебки у свинарнику. Іронія, до речі, застосована і 

до Принцеси у момент, коли та читає другу записку, знайдену під крилом у 

голуба: «Моя принцесо, пишна босоніжко, / згадай той час, як ти гусята пасла, 

/ качалася з дівчатками з гори, / брела одважно через всі калюжі, / таж вилізь 

на свою блискучу хижку / і з кручі кришталевої скотися, / але не в той бік, що 

зовуть “лицарським”, / а тільки в той бік, що зовуть “свинарським”, / там не 
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розіб’єшся – м’яке болото. / Нехай тебе не лицарі там стрінуть, / а… все 

одно, зате ти будеш вільна, / хоч і брудненька трошки. / Вірний блазень» 

[198, ІІІ, 191-192]. Однак Принцеса, як виявилось, – особистість послідовна і у 

плані духовному незламна, чого не скажеш про Лицаря. Отже, пародія на 

лицарський роман як жанровий патерн драматичної поеми «Осіння казка», 

реалізована, зокрема, на рівні персонажів і не охоплює твір повністю, лише 

органічно доповнює ідею твору, вказуючи на крах лицарських ідеалів.  

Залишається з’ясувати фантастичні елементи, які спонукали авторку 

опріч того, що використати жанрове визначення «фантастична драма», ще й 

вмістити фантастику у назву – «Осіння казка». Власне, не викликає ніяких 

сумнівів, що елемент казки, а разом із нею і легенди (як жанру, що служив 

джерелом куртуазній ліриці) функціонують у творі на рівні інтер’єру / пейзажу. 

Для прикладу, образ «скляної гори» як об’єкта, що символізує неприступність 

високої мрії, або гротескне поєднання цієї ж фантастичної «скляної гори» із 

болотом. Крім того письменниця використала, щоправда дещо видозмінивши, 

мандрівний казковий сюжет про Попелюшку, тобто процес дивовижного 

перетворення простолюдинки, служниці, рабині в особу аристократичного 

класу. Однак, як виявилося, аристократизм – це органічна риса Принцеси, 

незалежна від її титулованого чи селянського статусу. Узагальнивши, скажемо 

лише, що наша думка підтвердилася, адже «Осіння казка», по суті, не 

відрізняється від «звичайної манери» Лесі Українки, тобто це драматична 

поема, доповнена на рівні персонажів пародією, зокрема на лицарський роман, 

а на рівні інтер’єру і в стосунку до головної героїні – патернами казки та 

легенди як вияву фантастичності. 

Для того, аби увиразнити наші спостереження, пропонуємо Таблицю 8, 

де показуємо, що так звана рівновага між ліричністю та епічністю з’являється 

лише у драмі «Камінний господар». Проте це не означає, що цей твір перестає 

бути драматичною поемою, просто тут письменниця поставила усіх персонажів 

у «рівні умови». Тому «рівновага» досягається у площині жанру поеми, а саме: 

ліричний компонент не доповнений індивідуальною авторською ліричністю. 
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Письменниця, очевидно, тому значно скоротила п’єсу про Дон Жуана, що 

вважала цю тему особливо претензійною, досить розробленою у світовій 

літературі, а значить і неприпустимим факт надмірної суб’єктивності-

ліричності. Принцип жанру – драматична боротьба ліричного та епічного – 

витриманий до кінця і досягнув у драмі «Камінний господар» свого ідеального 

втілення. 

ЛІРИЧНІСТЬ       ЕПІЧНІСТЬ 
драма, «не затоплена лірикою» 

(драма «Камінний господар») 
ЛІРИЧНІСТЬ < ЕПІЧНІСТЬ 

«книжкова драма» за М. Євшаном 
(драматична поема «Руфін і Прісцілла») 

ДРАМАТИЧНА 
ПОЕМА 

ЛІРИЧНІСТЬ > ЕПІЧНІСТЬ 
для Лесі Українки «звичайна манера» 
(драматичні поеми «У пущі», «Кассандра», 
«Адвокат Мартіан», «Оргія», «Бояриня», фантастична драма 
«Осіння казка», драма-феєрія «Лісова пісня») 

Таблиця 8. Порівняльний аналіз ліричності та епічності в драматичних поемах 

Лесі Українки 

 

 

2.4. Драма-феєрія»: мнемосхема жанру 

 

  

Відомо, що Леся Українка впродовж тривалого часу жила в Грузії, а її 

неперевершений твір – «Лісова пісня» (1911) – написаний у Кутаїсі, як не 

дивно. В основі «Лісової пісні» – міфи демонологічного характеру із Західного 

Полісся. Розповіді про мавок, лісовиків, русалок та інших персонажів 

Леся Українка чула ще в дитинстві. Усі ці образи знаходилися в пам’яті поетеси 

все життя і виринули назовні практично в його кінці, до того ж авторка 

знаходилася далеко від тих місць, про які писала. Механізми відтворення в 

пам’яті давно засвоєної інформації – одне із завдань мнемопоетики поруч із 

питаннями пам’яті і забування і т. д. Окрім цього, ми ведемо мову про 
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міфологему як універсальну модель пам’яті, або ж частину колективної пам’яті. 

Міфологема – це ще й універсальна сюжетна схема, яка, диференціюючись від 

міфу, легко розпізнається  у текстах оригінальної літератури, тобто може 

кваліфікуватися як патерн. Міфологема може також носити інтернаціональний 

характер, тобто ідентифікуватися і тлумачитися різними етносами приблизно 

однаково.  

Драма-феєрія «Лісова пісня» – це мікрокосмос, в якому все діє за іншими 

законами (мається на увазі світ міфічних істот). Міфологема – це універсальна 

схема, що знаходиться у свідомості людини поза її волею. Міфологеми одного 

етносу дуже часто мають схожість із міфологемами інших етносів. Відчуття 

такої схожості виникає на підсвідомому рівні, унаслідок чого у пам’яті 

починають актуалізуватися архаїчні образи.  

С. Кочерга стверджує, що Леся Українка активно цікавилася гностичними 

працями, що стосувалися віри як християнської, так й інших релігій. Саме тому 

поетеса, на думку дослідниці, це «особистість, яка завдяки своїй вірі здатна 

піднятися і піти всупереч загальноприйнятому, навіть якщо воно освячене 

клерикальними авторитетами <…> Не дивно, що пошуки таких особистостей 

логічно виводять Лесю Українку до неканонічних джерел, єресей та їх вчень. 

Не менш важливою для неї була загадка часу: чому маргінальні вірування, які 

століттями намагалось стерти канонічне християнство, не зникають, а 

зберігають свою потенцію до життя» [97, 194]. Леся Українка дійсно дуже 

активно цікавилася як християнськими вченнями, так і язичницькими. «Лісова 

пісня» базується в основному на язичницьких віруваннях, які існують 

паралельно з християнством, а, відповідно, не так вільно. Тобто віра у всіх цих 

лісових істот вважається єрессю та богохульством із точки зору панівної релігії.  

М. Кадубіна, досліджуючи жанрову природу «Лісової пісні», приходить 

до висновку, що в цьому творі з’єднались жанри казки як ідеального світу і 

трагедії як світу, наповненого злом [79, 76]. Не можна стверджувати, що 

«Лісова пісня» – це симбіоз лише двох названих вище жанрів, оскільки тут 

можна виокремити жанри власне драми, поеми, легенди, міфу та ін. Крім того, 
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феєрія – жанр, що, найімовірніше, не виник сам по собі, а є результатом 

взаємодії цілої палітри жанрів. І це не тільки у Лесі Українки, так само можна 

сказати і про «Marchendrama» у Ґ. Гауптмана. У цьому полягає особливість 

жанру драми-феєрії, оскільки «феєрія передбачає значно вищий ступінь 

універсалізованості ідейно-проблематичного рівня, невичерпність трактувань 

якого досягається саме завдяки максимальній умовності характерів, подій і 

хронотопу» [59, 57]. У свою чергу, ця глибина і невичерпність смислів виникає 

на рівні міфу, який представлений у жанрі драми-феєрії як міфологема, тобто 

«уламок» міфу, певна схема (образна, сюжетна), яка рухає події у творі. Іншими 

словами, міфологема складає основу досліджуваного жанру і містить у собі той 

об’єм інформації, який ми називаємо національною пам’яттю.  

Із приводу поняття колективної пам’яті, достатньо недавно розробленого, 

М. Лановик роздумує наступним чином: «Психічні структури кожної нації 

виробляють власні унікальні матриці колективної пам’яті, підсвідомі 

компоненти, які проникають у процес писання і читання, проявляються видимо, 

“матеріалізуючись” головним чином на рівні стилю. Уже на початку ХХ ст. 

проблема національного стилю пов’язувалася не тільки з відображенням у мові 

світоглядної системи народу, а й була поглиблена розумінням стилю епохи. 

Адже кожна епоха збагачує внутрішнє значення навіть окремого слова чи 

образу новими знаннями, відтінками значення, доповнює новими асоціаціями» 

[106, 177]. Тобто національна міфологема – це частина національної пам’яті 

(таких міфологем може бути дуже багато), і в певних умовах ця міфологема 

актуалізується. Крім того, первісне (міфологічне) мислення і дитяче мислення 

дуже близькі за своєю суттю, тому міфи Західного Полісся (а їх Леся Українка 

запам’ятала ще дитиною) так міцно закріпились у пам’яті поетеси. Це свідчить 

про наявність двох механізмів пригадування: перший стосується індивідуальної 

пам’яті, яка бере початки з дитячих (заснованих на емоціях) вражень, а другий 

спрацьовує на рівні колективної пам’яті, яка базується на архетипах і 

національному менталітеті.  
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О. Переходцева виділяє «три найбільш впливові концепції пам’яті в 

літературознавстві, які достатньо емпірично сформувалися до теперішнього 

моменту: пам’ять літератури, пам’ять у літературі і література в культурній 

пам’яті» [151, 158]. «”Пам’ять літератури” (memory of literature) – це 

концепція, яка надає символічній системі “література” властивість пам’яті, і 

згідно якій літературні твори та їх естетичні форми “пам’ятаються” авторами, 

читачами та інститутами» [151, 159]. Із цієї точки зору жанр драми-феєрії – це 

данина зарубіжній літературній традиції, адже Леся Українка читала Ібсена, 

Гауптмана та Метерлінка. Саме ці письменники заклали фундамент 

фантастичної драми, в якій діють міфічні персонажі. «Другий принциповий 

підхід до вивчення проблеми пам’яті в літературознавстві – концепція пам’яті 

в літературі (memory in literature) – займається вивченням репрезентацій 

механізмів пам’яті в літературному творі. Тут у центр ставляться стосунки між 

літературою і позахудожньою реальністю» [151, 161]. Цей підхід стосується 

механізму пам’яті конкретного письменника. Як уже зазначалося, 

Леся Українка саме в дитинстві дізналася про таємничий світ лісових істот. 

Також відомо, що діти дуже вразливі, їм подобається те, що по суті своїй є 

загадковим, таємним, забороненим, страшним і т. д. Загальновідомою є цитата з 

Лесиного листа до матері, де авторка пояснює той факт, чому наважилась 

написати «Лісову пісню»: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та 

затужила за ними. А то ще я й здавна тую мавку “в умі держала”, ще аж із того 

часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь 

лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в 

місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і тама ждала, щоб мені 

привиділася мавка. І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночували – 

пам’ятаєш? – у дядька Лева Скулинського… Видно, вже треба було мені її 

колись написати, а тепер чомусь прийшов “слушний час” – я й сама не збагну 

чому. Зчарував мене сей образ на весь вік» [198, ХІІ, 378-379].  

Ця цитата вказує на те, як дитячі спогади, підсилені відсутністю рідних 

поруч і перебуванням в іншій країні, дали позитивний результат. Цей факт 
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дуже схожий на приклад із життя Т. Шевченка, адже він теж, перебуваючи у 

Петропавлівській фортеці, написав один із найвідоміших шедеврів пейзажної 

лірики «Садок вишневий коло хати» (1847).  

У третій концепції інтерпретується роль літератури у передачі 

культурної пам’яті (literature in cultural memory). «У рамках цього підходу 

вчені ставлять питання, як саме функціонує література в якості засобу 

культурної пам’яті і яку функцію виконують літературні тексти в пам’яті 

культури» [151, 162]. Тут можемо стверджувати, що твір Лесі Українки є 

квінтесенцією культурної пам’яті українців, оскільки, відтворивши в «Лісовій 

пісні» картину життя лісових істот (а в їх існування вірив практично кожен 

поліщук), поетеса таким чином актуалізувала функцію для когось 

пригадування, а для когось запам’ятовування. Скоріш за все, Леся Українка не 

так хотіла написати твір про Волинь, як написати твір про добро і зло, любов і 

зраду, тобто твір, що торкався б глобальних, загальнолюдських проблем. 

Волинь – усього лише топос, на тлі якого розвивається дія драми. 

Сім’я Лариси Косач та К. Квітки жила у багатьох містах Грузії, але саме в 

Кутаїсі була написана драма-феєрія. Можливо, що міф про долину Колхіду, 

куди аргонавти ходили по золоте руно, якимось чином вплинув на те, що 

авторка згадала міфи та легенди свого краю. Хоча, можливо, ландшафтна 

схожість грузинської природи з українським Поліссям стимулювала до 

спогадів. Однак, це всього лише наші гіпотези, оскільки сама письменниця ніяк 

не прокоментувала (за винятком уже наведеної цитати з листа до матері) 

фактори впливу на творчий процес під час роботи над текстом. Зрозуміло лише 

одне, що був дуже потужний стимул, оскільки активізувався потік інформації, 

засвоєної ще в глибокому дитинстві на емоційній основі.  

Що стосується національної міфологеми, яка представлена у «Лісовій 

пісні», то вона навіть не загальнонаціональна, а регіональна. Та це не має 

великого значення, важливо те, що міфологема дуальна, тобто має два 

паралельних світи, межу між якими стирають Мавка і Лукаш. І навіть коли 

любов Лукаша до Мавки згасає, ці світи продовжують взаємодіяти. Є і медіум, 
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представлений в образі дядька Лева. Його місія полягає в тому, щоб 

балансувати між цими світами, жити і в одному, і в іншому. Лев не намагається 

поєднати ці світи, оскільки чудово розуміє, що вони занадто різні. Міфологема 

також є схемою первісного уявлення про світ. К. Леві-Строс, досліджуючи 

побут віддалених від цивілізації племен, стверджує, що свідомість первісної 

людини структурована, тобто обов’язково світ поділяється на земний і 

небесний, в якому існують добрі сили і злі. Відсутнє поняття умовності, тобто 

людина чітко визначає, що добре, а що погано, не враховуючи (на відміну від 

сучасної людини) вплив ситуації. К. Леві-Строс надає великого значення міфу 

як основі людського мислення: «…сутність міфу складає не стиль, не форма 

розповіді, не синтаксис, а розказана в ньому історія. Міф – це мова, але ця мова 

працює на найвищому рівні, де сутності вдається, якщо можна так висловитись, 

відокремитись від мовної основи, на якій вона склалася» [110, 218]. Ознаки 

міфічного світу однакові у різних етносів: наявність двох світів, центр світу, чіткі 

межі цього світу (мається на увазі уявлення про «край світу»), час – 

позаісторичний. Цей факт, найімовірніше, вплинув на процес пригадування 

поетесою свого краю. Саме схожість на рівні міфологій мав на увазі Ю. Лотман, 

коли висловив точку зору про взаємодію культур. Структура міфічного світу 

побудована ідентично у всіх етносів, і ця структура залишилася у свідомості 

людства незалежно від того, на якій стадії культурного розвитку знаходиться та чи 

інша етногрупа або народ. Ми не знаємо напевне, чи чула Леся Українка хоча б 

якісь уривки грузинського фольклору, але з огляду на те, що спілкувалася з 

місцевими жителями, можемо припустити такий факт. Хоча все ж найбільш 

правдивим буде явище інсайту, тобто творчого осяяння, яке виникає неочікувано, а 

найголовніше – поза волею творця.  

З. Фройд, роздумуючи над поетичним мистецтвом, зосереджує увагу на 

поетах, твори яких базуються на міфічних сюжетах: «…що стосується, наприклад, 

міфів, то вони відповідають викривленим залишкам бажань – фантазіям цілих 

народів, вони є віддаленими від божества мріями молодого людства» [209, 89]. 
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Тобто знову повертаємося до поняття культурної пам’яті, яке включає в себе і 

пам’ять про первісний стан людства.  

Звернувшись безпосередньо до тексту драми-феєрії, перш за все 

сконцентруємо увагу на багаторівневому смисловому навантаженні «Лісової 

пісні». Жанрова модель цього твору насичена давніми жанрами, під якими 

розуміємо поліські міфи. Завдання полягає в тому, щоб за допомогою 

матеріального тексту унаочнити процес трансформації древніх жанрів через 

текст у підтекст, тобто з’ясувати символізм кожного з них, а також механізми, 

які спрацювали у мисленні письменниці під час реміфологізації.  

Найяскравішим моментом у драмі, який демонструє актуалізацію пам’яті 

про ту чи іншу подію, є перша ремарка прологу, де дуже детально описаний 

волинський ліс. Очевидно і закономірно те, що, знаходячись далеко від тих 

місць, які дорогі, письменниця має змогу дуже яскраво і реалістично пригадати 

картини з минулого. Саме тоді пам’ять і уява загострюються до такої міри, що 

автор бачить практично наживо те, що хотів би. Наведемо приклад із тексту: 

«Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява 

з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява скраю переходить в 

куп’я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину – то береги лісового 

озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, 

впадає в озеро, потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. 

Саме озеро – тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом 

посередині» [198, V, 202]. Цей ліс і озеро існують донині, опис дуже точний. 

Можемо стверджувати також, що почуття ностальгії викликало такий яскравий 

мнемонічний спалах, і не помилимося. Адже неоднократно письменниця 

висловлювала у листах сум за Батьківщиною. 

У плані жанру текст «Лісової пісні» поєднує в собі (ми вже згадували про 

це вище) багато жанрів, у тому числі жанри колискової (репліка одного із 

Потерчат) – «Нас матуся положила / і м’якенько постелила, / бо на ріння, на 

каміння / настелила баговиння / і лататтям повкривала, / і тихенько заспівала: 

/ “Люлі-люлі-люлята, / засніть, мої малята!”» [198, V, 203], і веснянки 
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(Русалка): «Я марила всю ніченьку / про тебе, мій паниченку! / Ронила сльози 

дрібнії, / збирала в кінви срібнії, / без любої розмовоньки / сповнила вщерть 

коновоньки…» [198, V, 204]. 

Ці жанри, а також жанри пісні, заклинання, легенди, переказу і прокляття 

теж є свідченням мнемонічних спалахів, які базуються на концепції 

національної пам’яті. 

Персонаж під іменем дядька Лева демонструє нам симбіоз християнина і 

язичника. Не зважаючи на те, що події у драмі відбуваються поза історичним 

часом, нескладно здогадатися, що жителі Полісся уже давно християни, однак у 

їхній свідомості все ж залишилися давні язичницькі архетипи і знання. Саме 

такими знаннями дуже добре володіє Лев, тому його віднесемо до особливої 

касти людей, яких у народі називають знахарями, відьмаками, мольфарами, 

шаманами (у народів Сибіру) і т. д. Ці люди глибше розуміли світ, їх 

сторонились, але й поважали, із ними радились, але й ненавиділи. Ось як про 

свої знання говорить сам персонаж: «… Я, небоже, знаю, / як з чим і коло чого 

обійтися: / де хрест покласти, де осику вбити, / де просто тричі плюнути, та 

й годі. / Посієм коло хижки мак-відюк, / терлич посадимо коло порога, / та й не 

приступиться ніяка сила…» [198, V, 211]. 

В особі дядька Лева відбулася інтеграція язичницьких знань і 

християнських цінностей. 

Ще один архетипний образ, про який дуже часто говорила Леся Українка, 

– образ раба. У тексті драми рабський дух асоціюється із «солом’яним духом»: 

«(Русалка) / … / То се тут люди будуть? Ой ті люди / з-під стріх солом’яних! Я 

їх не зношу! / я не терплю солом’яного духу! / Я їх топлю, щоб вимити водою / 

той дух ненавидний. Залоскочу / тих натрутнів, як прийдуть!» [198, V, 212]. 

Русалка далі розвиває думку про рабство стосовно поняття кохання 

(говорить до Мавки): «…Кохання – як вода, – плавке та бистре, / Рве, грає, 

пестить, затягає й топить. / Де пал – воно кипить, а стріне холод – / Стає 

мов камінь. От моє кохання! / А те твоє – солом’яного духу / Дитина квола. 

Хилиться од вітру, / Під ноги стелеться. Зостріне іскру – / Згорить, не 
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борючись, а потім з нього / Лишиться чорний згар та сивий попіл. / Коли ж 

його зневажать, як покидьку, / Воно лежить і кисне, як солома, / В воді 

холодній марної досади, / Під пізніми дощами каяття» [198, V, 263]. 

Будь-яке обмеження не дозволяє почуттю кохання розвиватись 

повноцінно. У людському світі такими обмеженнями є стереотипи, суспільні 

закони, які в більшості своїй позбавляють людину власної волі і права вибору. 

Таку точку зору підтверджують й інші жителі лісу: «(Лісовик) / … / але минай 

людські стежки, дитино, / бо там не ходить воля, – там жура / тягар свій 

носить. Обминай їх, доню: / раз тільки ступиш – і пропала воля!» [198, V, 215]. 

Лісовим жителям складно зрозуміти людські закони, оскільки люди 

багато сил витрачають на те, аби накопичити матеріальні блага. Не дивлячись 

на те, що християнська релігія теж вчить у першу чергу турбуватися про 

духовне, люди все ж самі себе обмежують і ускладнюють життя непотрібними 

турботами: «(Мавка) / Ви – як птахи: / клопочетесь, будуєте кубельця, / щоб 

потім кинути» [198, V, 220]. 

Таким чином, язичницький і християнський дискурси накладаються, 

виштовхуючи людину за свої межі, даючи їй можливість діяти «самостійно», 

тобто обирати модель поведінки. За великим рахунком, Леся Українка довела 

той факт, що з огляду на духовні основи християнство і язичництво по суті не 

відрізняються. Проблема полягає в тому, що християни відійшли у свій час від 

архетипної схеми комунікації з природою, а отже, обірвався зв’язок із 

постійним джерелом духовності. Жанр, за принципом якого відбувалась 

взаємодія людини і природи, був забутий, а будь-яка віра у сили природи 

оголошена єрессю. Письменниця за допомогою алюзій і стилізації намагається 

реконструювати цю втрачену схему, забутий жанр, ввівши у текст чималу 

кількість патернів давніх жанрів, створивши таким чином феєрію жанрів. 

Власне, чому «драма-феєрія»? Очевидно, саме через велику кількість жанрових 

патернів, які відігріють концептуальну роль у міжособистісній комунікації 

твору і накладаються на більш масштабний патерн поеми, входять у його 

жанрове «тіло», деформуючи й урізноманітнюючи його. Можемо 
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стверджувати, що «Лісова пісня», написана у жанрі драми-феєрії, представляє 

яскравий приклад формування жанру за принципом гештальту (див. пункт 1.1., 

с. 23). 

Оскільки все-таки язичництво займає значну частину драми-феєрії, то не 

можна залишити без уваги магічні сюжети, ремінісценції, алюзії, без яких не 

обходиться жодна древня релігія. Віра в те, що людина може перетворитися в 

якогось звіра, – дуже архаїчне явище. Щоб перетворити когось у вовка, чи 

самому перетворитися у цього звіра, потрібно володіти сакральними знаннями. 

Жанр фантастичного переказу про вовкулаків і різного роду перевертнів, 

очевидно, теж був використаний поетесою в аналізованому творі. Тут такою 

могутньою силою володіє Лісовик, що перетворив Лукаша на вовка: «… / Хіба 

ж то не по правді, що дізнав він / самотнього несвітського одчаю, / блукаючи в 

подобі вовчій лісом? / Авжеж! Тепер він вовкулака дикий! / Хай скавучить, 

нехай голосить, виє / хай прагне крові людської, – не вгасить / своєї муки злої!» 

[198, V, 274]. 

Перетворитися на вовка вважалося найстрашнішою карою, оскільки 

перетворена людина починала ненавидіти собі подібних і боротися з 

інстинктами вовка. Лісовик через Лукаша помстився всьому людському світу, 

адже, бажаючи крові, Лукаш міг убивати людей. Це свого роду подвійна 

помста, задум якої інтерпретований Лесею Українкою як образ «мученика-

хижака». 

Леся Українка в «Лісовій пісні», взявши як потужне джерело пам’яті 

Біблію, використала дуже яскравий і найголовніший мотив християнства – 

мотив воскресіння з мертвих, а, відповідно, опрацювала сюжет з точки зору 

апокрифічного жанру. Приклад цьому – оживання Мавки: «(Мавка) / … / Я 

спала сном камінним у печері / глибокій, чорній, вогкій та холодній, / коли 

спотворений пробився голос / крізь неприступні скелі, і виття / протягле, дике 

сумно розіслалось / по темних, мертвих водах і збудило / між скелями луну 

давно померлу… / І я прокинулась. Вогнем підземним / мій жаль палкий зірвав 
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печерний склеп, / і вирвалась я знов на світ. І слово / уста мої німії оживило, / і 

я вчинила диво… Я збагнула, / що забуття не суджене мені» [198, V, 271-272]. 

Тут же бачимо акцент на ще одному християнському постулаті – 

«спочатку було слово…». Виділене у Лесі «і слово…» в клаузулі після цезури 

безсумнівно спрямовує нас до біблійного дискурсу, тлумачачи саме словесну 

комунікацію як джерело життя. Крім того, слід виокремити ще один досить 

дивний факт: християнство забороняє помсту, а Мавка воскресла завдяки 

помсті. Отже, письменниця використала в якості мнемонічного матеріалу два 

потужних, але різних концептуально, джерела колективної пам’яті. Перше – 

язичництво, друге – християнство. Мусимо визнати, що жодне вірування не 

взяло гору у творі. Власне, письменниця не ставила собі за ціль схилити читача 

до якогось табору чи переконати його у тому, що котресь із віровчень більш 

правильне. Ніхто із представників ворогуючих сторін не став ні переможцем, ні 

переможеним - перемогла любов. Відомо, що саме Ісус Христос проповідував 

любов як світову загальнолюдську цінність (любов до ближнього, до ворога і т. 

п.). Лукаш зрадив Мавку, перейшовши таким чином у розряд її ворогів, яким за 

язичницькими законами слід мститися. Але Мавка вибрала інший шлях і тим 

самим стала безсмертною. В останніх рядках драми (ці слова говорить Мавка) 

письменниця інтерпретує відомий біблійний мотив про тілесне і духовне, де, 

звісно ж, першість надається духовному: «О, не журися за тіло! / Ясним вогнем 

засвітилось воно, / чистим, палючим, як добре вино, / вільними іскрами вгору 

злетіло. / Легкий, пухкий попілець / ляже, вернувшися, в рідну землицю, / вкупі з 

водою там зростить вербицю, – / стане початком тоді мій кінець» 

[198, V, 292]. 

Мотив рідної землі знову з’являється у фіналі драми і, очевидно, 

неспроста. Саме бажання побачити рідні місця спричинило згадки про Мавку, а 

далі – цілий ряд мнемонічних процесів різного рівня і масштабу: від локальних 

язичницьких традицій і вірувань до світових, загальнолюдських, християнських 

цінностей.  
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Зрештою, можемо узагальнити, що побудова міфологеми за принципом 

бінарних опозицій характерна для Лесі Українки. Антиномія ірреального та 

реального світів, таємного і явного, темного і світлого, язичницького і 

християнського свідчить про наявність архетипної складової у мисленнєвому 

потенціалі автора. Критична складова дає поштовх до створення кризових 

ситуацій, в яких людина (персонаж, герой) має показати грань своїх 

можливостей, а в деяких випадках навіть переступити цю грань. Текст «Лісової 

пісні» – це приклад потужних мнемонічних зрушень, що пройшли ряд 

інтеграційних процесів. І, як не дивно, пам’ять починає успішніше 

(інтенсивніше) спрацьовувати в умовах іноземного топосу. Крім того, драма 

побудована на основі трьох концептів, які є основою людської культурної, 

моральної і релігійної пам’яті. Перший – «любов», яка виходить далеко за 

рамки стосунків між чоловіком та жінкою, другий – «свобода» як сприятливий 

грунт для розвитку людини, третій – це «слово» як першопричина всього життя 

людства. Напевно, Грузія із багатовіковою християнською історією (відомо, що 

грузини значно раніше за слов’ян стали християнами) значним чином 

надихнула Лесю Українку написати драму з таким поворотом подій: від 

язичницької вільної і дикої любові до християнської «світової» любові, якій не 

властива руйнівна сила. Звідси і яскрава притчевість твору «Лісова пісня». 

Жанрова модель драми-феєрії, інтерпретована через драматичну поему як жанр, 

яким «мислить» авторка, вміщує низку жанрових патернів, які в свою чергу 

відкривають шлях до тлумачення системи образів і ситуацій у творі: казка, 

легенда, переказ, пісня, колискова, веснянка, коломийка, прокляття, 

замовляння, міф, апокриф.  

 

Висновки до розділу 2 
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Драматична творчість Лесі Українки представлена широким спектром 

жанрів. Найцікавіше те, що письменниця спробувала себе у ролі екстравертного 

драматурга (драма «Блакитна троянда»), попри природну інровертність. 

Драматичний діалог, етюд та сцена, визначені нами як малі драматичні, є 

досить численною групою жанрів, що характеризуються схематичністю сюжету 

та лаконічним викладом. Вдалося розмежувати ці жанри, виокремивши їх 

основні риси: у діалозі – це агон, в етюді – ескізність зображення, сцена 

характерна найбільшою схожістю до античної трагедії.  

Центральним і найбільш органічним жанром у творчості Лесі Українки є 

драматична поема – явище, яке у творилося на межі епічного та ліричного. 

Поема є основою драматичних творів письменниці, у цьому жанрі ліричність та 

епічність балансують, утворюючи цілісну художню картину. Натомість Леся 

драматизувала цей жанр, зобразивши лірика та епіка як суперників.  

Особливий статус надаємо драмі-феєрії «Лісова пісня». Попри те, що ми 

вважаємо її драматичною поемою, тут є суттєві особливості: текстове полотно 

твору містить масу різних жанрових патернів, що мають фольклорне 

походження. Велика кількість жанрових патернів, які відіграють концептуальну 

роль у міжособистісній комунікації твору і накладаються на більш масштабний 

патерн поеми, входять у його жанрове «тіло», деформуючи і урізноманітнюючи 

його, створюють ефект феєричності. 

Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера вдало наклалася на 

інтелектуальну драматургію Лесі Українки. Зокрема на матеріалі драматичної 

поеми «Руфін і Прісцілла» вдалося диференціювати когнітивні типи, які 

сперечаючись між собою, створюють ефект інтелектуальної суперечки. 

Означення «інтелектуальна» як наджанрова ознака вдало характеризує 

драматургію Лесі Українки, до того ж, це дозволяє нам розглядати драматичні 

жанри авторки в контекті модерної європейської драми (Г. Ібсен, А. Чехов). 
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РОЗДІЛ 3 

ДРАМАТИЗМ ЛІРИКИ ТА ЕПОСУ 

 

 

Особливості поетичної та белетристичної творчості Лесі Українки 

неодноразово бралися до уваги науковцями. Проте драматизм як мисленнєве 

явище не входив до кола наукових зацікавлень стосовно лірики та епосу 

письменниці, здійснювалися лише певні зауваги щодо його наявності у ліриці 

та прозі. Так, Л. Кулінська вважає, що «у прозі, як і в поезії, теж відчувається 

потяг Лесі Українки до драматургічності» [101, 10]. Зрозуміло, що драматизм 

як настроєва домінанта характерний для всіх родів літератури. Проте 

драматизм у творчості Лесі Українки – це явище психологічного рівня, адже, як 

з’ясувалось у попередньому розділі, письменниця за когнітивним типом – 

драматург із тяжінням до ліричного. Відповідно, це пояснює, чому поетичні 

твори Лесі Українки наповнені емоційністю, в них план вираження почуттів 

домінує над враженням, спогляданням, роздумом, описом тощо, а у прозових 

текстах, особливо малих епічних жанрах, розповідь та опис редукуються, 

надаючи можливість превалювати емоційній напруженості та конфліктності 

ситуацій.  

Драматизм у жанровій системі Лесі Українки відіграє, на наш погляд, 

роль того чинника, який вводить у жанрову систему Лесі Українки атрактор 

(І. Пригожин), тобто зв’язкову ланку між простим та складним, і який визначає 

кінцевий стан або хід еволюції дисипативної системи. [163, 74]. Драматизм 
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супроводжує творчість письменниці практично від перших текстів, а 

розпочинала, як відомо, Леся саме з лірики та епосу, які, відповідно були двома 

основними напрямками її письменницької роботи. Хаотично взаємодіючи з 

ліричними та епічними жанрами, драматизм спричинявся до утворення різного 

роду синтезованих жанрів, наприклад драматизованої лірики («Грішниця», 

«Зимова ніч на чужині» тощо) чи драматизованого епосу («Така її доля», 

«Святий вечір!»). Коли ж еволюція жанрової системи досягла точки біфуркації 

(1901 р. – поява «Одержимої»), драматична лінія творчості (яка до цього 

моменту розвивалася пунктирно) набрала ознак магістральної, а ліричний та 

епічний струмені послабилися, однак не позбавились драматизму. Результатом 

атракції, тобто впливу атрактора (у нашому випадку – драматизму) на якість та 

еволюцію цілої системи, є поява жанру драматичної поеми. 

Лірика Лесі Українки, порівняно з прозою, частіше потрапляла у поле 

зору дослідників, хоч, можливо, жанровий аспект ліричних творів недостатньо 

глибоко опрацьований. Все ж лірика поруч із драматургією стала традиційним 

матеріалом дослідження. Проза у цьому плані стоїть дещо осторонь. Наше 

завдання – реабілітувати і актуалізувати її як об’єкт дослідження. О. Бабишкін, 

Н. Балабуха, О. Вісич, О. Головій, Н. Колошук, Л. Кулінська, В. Сірук, 

Т. Третяченко, Б. Якубський – чи не весь ряд дослідників, які зосереджувались 

конкретно на Лесиній белетристиці. Більшість літературознавців зверталася до 

прозових творів Лесі Українки крізь призму дослідження драматургії чи лірики. 

Проза, як і лірика, є перехідним явищем на шляху до формування 

драматичних жанрів, зокрема драматичної поеми. Так, О. Вісич впевнено 

стверджує, що «умовно прозовий доробок Лесі Українки можна назвати 

тренувальним майданчиком, де вона тільки почала розробляти образи, що 

увічнені в драматургії авторки. З певністю можна стверджувати, що саме з 

оповідань письменниці постали амбівалентні чоловічі характери Короля Брюса, 

Руфіна, Мохаммеда, Дон Жуана та інших» [36, 202].  

Прозові жанри в Лесі Українки чітко групуються на дві частини: перша 

містить у собі тексти суб’єктивного, ліричного характеру, де наратор 
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(оповідач / розповідач) водночас є ліричним героєм. Такі твори, як не дивно, 

значною мірою насичені драматизмом, деякі з них загалом побудовані за 

принципом драматичного діалогу («Розмова», 1908; «Враги», кін. 1900-х тощо), 

інші – суцільний монолог-сповідь, монолог-спогад, монолог-роздум («Весняні 

співи», 1889; «Помилка (Думки арештованого)», 1905 та ін.). Доречно, на наш 

погляд, асоціювати ці тексти з ліричною прозою, яка корелюється з модерною 

прозою поч. ХХ ст. В. Агеєва загалом вважає, що «проза Лесі Українки 

вписується в контекст настроєвої лірико-імпресіоністичної новелістики рубежу 

віків» [3, 187].  

Епічна проза Лесі Українки також має низку особливостей. Звісно, від 

ліричної вона відрізняється наявністю чіткого сюжету і загалом оповідністю. 

Очевидно, зважаючи саме на цю групу текстів, Л. Кулінська впевнено ставить 

прозу Лесі Українки «поряд з кращими творами Панаса Мирного, 

М. Коцюбинського, В. Стефаника та інших визначних класиків української 

прози» [101, 5], цим самим зрівнюючи всіх цих авторів у їхньому епічному типі 

письма. Однак П. Мирний випадає із названого ряду, з огляду на його 

реалістичний, побутографічний кут зору. Сама Леся висловлювалась на адресу 

побутографістів досить різко, про що свідчить її лист до дядька: «Бога ради не 

судіть нас по романах Нечуя, бо прийдеться засудить нас навіки безневинно. 

Принаймні не знаю ні одної розумної людини в Нечуєвих романах, якби вірити 

йому, то вся Україна здалась би дурною. <…> Мені тільки жаль, що наша 

бідна українська література отак поневіряється через різних Нечуїв, 

Кониських, Чайченків і т. п. “корифеїв”, а то, про мене, хоч би їхніми творами 

греблі гачено» [94, 156]. 

Лесю Українку-прозаїка визначати як носія реалістичної манери письма 

не доводиться, адже її декларації щодо призначення творчості, а також 

літературні зацікавлення спрямовані в русло модернізму. Н. Колошук зазначає, 

що «навіть у “найреалістичніших” Лесиних текстах не все реалістичне, за 

стилем вони далекі від тодішньої реалістичної прози, бо в них відчутний вплив 

імпресіоністської та символістської літератури свого часу» [88, 144]. Леся 
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досить критично ставилася до таких авторитетних і визнаних реалістів, як 

Е. Золя. Її не цікавило художнє осмислення «життя у формі життя» за 

позитивістським принципом. Жанр суспільно-побутового оповідання чи навіть 

новели, за твердженням Л. Кулінської, уже не буде актуальним щодо малої 

прози Лесі Українки. Крім того дослідники сучасності поступово сходяться на 

думці про застосовані Лесею модерні принципи прозового письма. Про це, 

зокрема, говорить О. Головій щодо жанру «Міста смутку (Силуети)» (1896), 

який визначає як «модерністське філософське оповідання-“силуети”, у 

стильовому плані – сплав символізму й імпресіонізму з домінуванням першого» 

[46, 34]. 

 

 

3.1. Драматизм лірики Лесі Українки: жанровий аспект 

 

 

Лірична творчість Лесі Українки представлена у вигляді ряду жанрів, 

серед яких – фабульні (апокриф, гумореска, легенда, казка), власне ліричні 

(елегія, сонет, ода, поема, балада), мемуарно-епістолярні (лист, спогад), 

народно-пісенні та музичні (пісня, романс, марш, гімн, колискова, веснянка, 

імпровізація).  

Очевидним є той факт, що лірична парадигма густо насичена саме 

музичними жанрами. У назвах віршованих творів і циклів є чимало вказівок на 

пісню, спів, пісенні мотиви тощо. Наприклад, «Пісня (Чи є кращі між 

квітками…)» (1888), «Остання пісня Марії Стюарт» (1888), цикли «Мелодії» 

(1895-1896), «Невільничі пісні» (1896), та «Осінні співи» (1902), поезії 

«Єврейська мелодія» (1896), «Східна мелодія» (1897), «Романс» (1897), 

«Жалібний марш» (1888), «Improptu» (1899), вірші, стилізовані під народні 

пісні – «Ой, здається – не журюся, таки ж я не рада» (1901) і «Ой піду я в бір 

темненький, там суха смерека» (1901) та ін. Така тенденція спричинена 
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тяжінням письменниці до музичного мистецтва, вимушений відхід від якого 

спричинився до компенсаторних процесів у художній творчості. Ці процеси 

актуалізувалися у вигляді численних патернів, реалізованих за допомогою 

слова, а не музики. 

Щодо фабульних жанрів, то Леся Українка, зумисне ліризуючи їх, 

демонструє приклад когнітивного типу лірика, адже генетично письменниця – 

вроджений лірик. Твори «Прокляття Рахілі» (1898), «Казка про Оха-чародія» 

(1906), «Казочка про край царя Гороха» (1906), «Легенда» (1906), «Legende des 

siecles» (1906), «Музині химери» (1909) – це уже інший рівень ліричних жанрів, 

де активно застосована іронія, алегорія, наявна притчевість. 

Мемуарно-епістолярні жанри представлені у вигляді спогаду та листа, 

очевидно, за своєю природою є глибоко ліричними, про що свідчить посилена 

рефлексія, послідовне звернення автора до свого власного «Я». Такими є 

Лесині «Спогад з Євпаторії» (1904), «Шлю до тебе малий сей листочок» (1890), 

«Уривки з листа» (1897). Вершиною ліричного епістолярного жанру можемо 

вважати прозовий вірш «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами» 

(1900), де письменниця дуже відверто і невимушено задекларувала свої 

найпотаємніші, найінтимніші переживання. Звісно, патерн листа у цьому творі 

втілений дещо непослідовно, але якщо врахувати жанрову форму – любовний 

лист, то загалом ніяких питань не виникає щодо жанрового визначення.  

Власне ліричні жанри, які традиційно присутні у творчості будь-якого 

поета, Леся Українка творила як у межах тодішньої літературної традиції, так і 

оновлюючи їх, виходячи за рамки традицій. Жанри елегії («До мого 

фортепіано», «Мій шлях», «Давня весна» та ін.), сонета («Сонет», «Дивлюся я 

на смерть натури»), оди («До натури», «До музи», «До товаришів», «До 

товариша»), балади («Любка», «Калина»), поеми («Граф фон Ейнзідель», 

«Грішниця») авторка втілює, використовуючи різноманітні ритмічні, формальні 

та змістові засоби. Приміром, жанр оди втрачає у письменниці своє первинне 

значення – панегіричність і пафосність, спрямовуючись у сферу соціальної та 

політичної проблематики, критики та закликів до змін («До товариша», «До 
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товаришів»). Залишається лише формальна складова, адже подібні твори 

Лесі Українки побудовані у вигляді звернення до певних осіб чи явищ з метою 

їх возвеличення. Власне, возвеличення як такого немає, але присутнє 

звернення, що робить можливим диференціювати патерн оди.  

Загалом ліричні твори Лесі Українки, на наш погляд, практично завжди 

містять патерн елегії. Це універсальний, або, за словами Н. Лейдермана, 

«старший жанр» [116], у сфері ліричних жанрів «медитативної лірики 

меланхолійного, почасти журливого змісту без чіткої композиції» [118, І, 326]. 

Таке визначення елегії можемо застосувати фактично до кожної поезії.  

Загальна картина ліричних жанрів Лесі Українки бачиться такою, що 

спрямована значною мірою у сферу музики та так званих неканонічних жанрів, 

тобто таких, що не мають чіткий формально-змістових параметрів. Відповідно, 

драматизм художнього мислення у віршах із явним тяжінням до діалогічності, 

сюжетності є очевидним. Доводити його немає сенсу. Інша справа із 

«канонічними жанрами». Наприклад, жанр сонету у світовій літературі – це 

досить стійке явище, хоча кожне наступне покоління письменників 

спричиняється до різного роду деформацій цього жанру. Однак загальні риси 

сонету все ж були виокремлені науковцями. Зокрема, Й.-Р. Бехер, наголошуючи 

на драматургійності сонета, вважав його найдіалектичнішим жанром, адже 

«перший вірш містить тезу, другий – антитезу, а триверси – синтез. <...> Така 

побудова утворює строгу композиційно-тематичну єдність, у якій перший 

катрен виконує функцію експозиції, другий присвячений розвитку дії, перший 

терцет завершує тему, а другий – весь сонет, що сприймається як ліричний 

жанр із напруженою композицією» [118, ІІ, 416]. Таким чином, сонет як жанр 

уже містить у собі драматичність за рахунок тези й антитези, не кажучи вже 

про творчість окремого автора. Тому актуально буде з’ясувати, яким чином 

крізь призму сонетного драматизму проектується драматизм авторського 

мислення, який не підпорядковується жанровим параметрам і стильовим 

особливостям.  
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Відомо, що один із віршів циклу «Сім струн» має два варіанти (сонет 

«Fa»). Власне, той, що публікується у дванадцятитомнику (у складі циклу) є 

виправленим варіантом, а перший надрукований у додатках. Проте ми 

розуміємо, що вже сам факт того, що Леся Українка замінила вірш іншою його 

редакцією, засвідчує свідоме втручання у підсвідомий потік думок. 

Порівнявши два тексти, переконуємося, що перший за часом створення 

вірш є і справді результатом несвідомого пориву почуттів і лише формально 

відповідає канонам жанру, чого не можна сказати про зміст. У цій поезії 

абсолютно відсутні такі поняття, як теза, антитеза та їх синтез, а натомість 

бачимо суцільні риторичні запитання. Обидва варіанти вірша подібні лише 

першими строфами (катренами), за винятком лише деякого перефразування, яке 

суттєво не змінює ні зміст, ні настрій. Проте далі побудова і настроєва гама цих 

творів рухаються у протилежних напрямках. Якщо перший варіант сонета 

говорить «Мету вказала буйній хвилі в морі…» [198, І, 383], то другий – 

«Життя даєш холодній хвилі в морі…» [198, І, 47]. Одразу стає зрозуміло, що 

поетеса чітко розрізняє поняття «життя» і «життєва мета». Чому саме друге із 

зазначених слів виринуло із глибин підсвідомості першим? Очевидно, тому, що 

є важливішим як для самої Лесі Українки, так і загалом для будь-якої людини. 

Адже, як відомо, те, що з’являється у свідомості найраніше, зазвичай є 

найбільш суттєвим та істинним. Не викликає сумніву той факт, що життя без 

чітко окреслених цілей -аморфне (хоч і первинне у порівнянні із метою), не має 

сенсу. Звичайно ж, Леся Українка це розуміла, тому що пошук життєвої мети 

був важливим для неї самої. У цьому неважко переконатися, прочитавши 

наступні рядки першої із редакцій вірша: «Скажи мені, фантазіє дивна / Як 

помогти в безмірнім людськім горі? / Як світ новий з старого збудувати? / Як 

научить байдужих почувати?..» [198, І, 383] 

Поезія побудована на суцільних запитаннях, важливість яких градаційно 

зростає. Останній терцет звучить особливо емоційно: «Як час вернуть, що 

марне проминув? / Як певную мету вказати розпачливим? / Фантазіє! Порадь, 

як жити нещасливим?» [198, І, 383]  
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Безперечно, лірична героїня лише формально використовує третю особу, 

щоб нібито відвести від себе всі ці питання, проте насправді у безвихідному 

становищі знаходиться вона сама, і всі ці численні питання задані для того, щоб 

самій знайти вихід із глухого кута. Перша редакція, без сумніву, набагато 

сильніша, емоційно наснаженіша за другу, бо тут Леся Українка дозволила собі 

«хвилинну слабкість», відпустивши емоції на волю. Тобто крізь призму жанру 

цей твір може існувати лише у тій сукупності жанрових патернів (як 

формальних, так і змістових), в якій створила його письменниця. Цей твір уже 

не може претендувати на визначення його як зразка канонічного сонета, тому 

містить у собі всього лише його патерн (архетип).  

Натомість другий варіант вірша на фоні першого художньо поступається, 

у деякій мірі виглядає навіть декларативно (мається на увазі ідеологія 

символістів): «Ти [фантазіє – Ю. Л.] світове з’єднала з таємним» [198, І, 47]. 

Усе це вказує на те, що другий вірш є породженням суто розумової діяльності, 

цей вірш якраз втілює бажання авторки (про яке вона говорила у листі до 

О. Маковея) заховати своє найбільш сокровенне від сторонніх поглядів.  

Сонет у жанровій системі лірики Лесі Українки трансформувався завдяки 

авторському мисленню, набувши статусу «драматизованої розмови» з уявним 

адресатом (у цьому випадку – фантазією). Окрім цього внутрішня боротьба в 

особі ліричної героїні присутня постійно, її розумове та емоційне начала не 

можуть примиритися. Цю думку підтверджує судження Г. Левченко, де 

дослідниця говорить: «Властиве Лесі Українці розуміння просвітлювального і 

вивільняючого значення художньої творчості постає на межі взаємодії двох 

центральних концептів її художнього метатексту – Логоса і Серця, де Світло 

виконує роль своєрідного метафізичного посередника» [111, 46]. 

Ще один приклад із лірики Лесі Українки демонструє нам особливості 

творчого процесу авторки. Твір «Сонет» (1890) і «Дивлюся я на смерть натури» 

(1890) здадуться читачеві на перший погляд не пов’язаними між собою. Це 

великою мірою спричинене тим, що в академічному виданні творів 

Лесі Українки ці вірші друкуються з великим сторінковим інтервалом один від 
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одного, тому складно встановити цей зв’язок. Твори складають собою певну 

жанрову цілісність, оскільки один із них є продовженням іншого або ж, якщо 

бути точнішими, вірш «Сонет» є тезою, а «Дивлюся я на смерть натури» – 

антитезою. Таким чином авторка розширила межі одного твору і з допомогою 

художнього паралелізму створила картину душевних переживань ліричної 

героїні.  

Перший вірш цілком можна вважати яскравим прикладом пейзажної 

лірики, яка містить у собі елементи медитації. Чітко витримані усі формальні 

елементи сонетного жанру (наявність двох катренів і терцетів, відповідне 

римування тощо). Варто зауважити один нюанс, суть якого зрозуміла на 

концептуальному рівні вірша. Ось фрагмент: «Натура гине – вся в оздобах, в 

злоті, – / Останній усміх ясний посила / І краскою непевною пала, / Немов 

конаюча вродливиця в сухоті» [198, І, 79]. Виділимо концептуальні образи та 

мотиви, на основі яких будується текст: природа, осінь і смерть. Мотив смерті 

виступає універсальним чинником життєвого круговороту, природу легко 

зіставити з людиною, а осінь – із періодом людської зрілості. Все ж вислів 

«натура гине – вся в оздобах, в злоті» викликає деяке здивування. Якщо 

розтлумачити цей вислів у поняттях загальнолюдських, то виявиться, що 

природа вмирає у час найбільшого розквіту. Більше того, чому зима 

потрактована автором як «снігова труна»? Адже за логікою речей, більш 

доречним було б порівняти білий колір снігу із сивиною – природною ознакою 

старості, адже після зрілості має настати старість. Цей момент поетеса чомусь 

упускає, цим самим явно драматизуючи обставини. Тим більше, що 

український (та і не тільки) фольклор тлумачить зиму як явище сну, завмирання 

(а не остаточної смерті), після чого настає відродження. Аналізований твір 

зовсім не містить таких натяків, а останній рядок, навпаки, підтверджує трагізм 

світовідчуття ліричного героя. «Вмирання» природи порівнюється із 

«конаючою вродливицею в сухоті» – ця фраза, крім того, що містить елемент 

біографізму, ще й яскраво негативно забарвлена. Ми знаємо, що слово 

«вмирати» нейтрального характеру, тоді як «конати» означає вмирати в муках, 
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терпіти фізичний біль. Виникає питання, чому закономірний процес осіннього 

(тимчасового) завмирання природи пояснюється письменницею так 

драматично? Ключем до всіх цих питань є другий сонет «Дивлюся я на смерть 

натури».  

Лірична героїня намагається свою смерть асоціювати зі смертю природи, 

використовуючи прийом паралелізму. Людина, на думку поетеси, має померти 

непомітно, так, ніби нічого незвичайного не трапилося: «Нехай ніхто не плаче 

по мені, / Нехай не засмучу нікого я собою. / Нехай побачу я в смутні для мене 

дні / Утіху щирую та усміхи ясні...» [198, І, 226]. 

Здавалося б, досить дивне бажання, проте згадавши «вродливицю», що 

помирає від сухот, ми розуміємо такий стан речей. Людина, що хворіє і розуміє 

свій безнадійний стан і що смерть прийде значно раніше, ніж у ровесників, 

гостріше відчуває трагізм забуття. Такі особи частіше аналізують своє життя і 

частіше згадують про смерть, бажаючи зрозуміти її суть. Звідси і загострено 

драматичне світосприйняття. Концепт смерті загалом у творчості Лесі Українки 

відіграє значну роль і пройшов тривалий шлях еволюції: від бажання 

знівелювати і таким чином уникнути цього факту до трансформації цього 

мотиву у явище «нового народження» (що бачимо у драматургії).  

Узагальнивши, можемо з певністю сказати, що драматизм лірики 

Лесі Українки – це особлива риса творчості письменниці, витоки якої 

знаходяться у царині психології. Головним рушієм такого загостреного 

відчуття дійсності є боротьба в особі самої письменниці двох діаметрально 

протилежних начал: розуму і серця, раціонального та ірраціонального. 

З’ясувалось, що у випадку домінування раціонального начала рівень 

драматичності твору значно зменшується (друга редакція сонету «Fa»). 

Новаторство письменниці у жанровому аспекті полягає в тому, що жанр 

виступає як когнітивна модель, яку складають жанрові патерни, наприклад, 

патерни сонета і драматичного діалогу. Поетеса розширила межі сонета, 

з’єднавши два вірші, що складають єдине ціле. Таким чином, можна говорити 

про наджанрову дефініцію – «драматизована лірика» Лесі Українки, адже 
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чимало віршів вирізняються оригінальністю жанрової структури, що великою 

мірою спричинене драматизмом художнього мислення авторки.  

 

 

 

3.2. Ліричний цикл: принципи побудови та змістове наповнення  

 

 

Очевидним є те, що Леся Українка тяжіє до об’єднання поезій у цикли. 

На це звернули увагу науковці ще радянської епохи. Зокрема, Л. Міщенко 

зауважила, що «ліричний цикл у творчості Лесі Українки виконує важливу 

структурну функцію і збагачує можливості ліричних жанрів. Предмет 

зображення подається у різних аспектах, лірична поезія переростає рамки 

одноразового спалаху почуття, думки, настрою і стає органічною частиною 

цілого. […] Вірші циклу в сукупності творять ніби рухливу панораму, значно 

ширшу сюжетну картину, аніж це може осягнути один тільки ліричний твір» 

[131, 102].  

Ліричний цикл – це не просто група творів, різних чи однакових за 

жанрами, це також жанр, унікальний тим, що він дає можливість проявитися у 

ліриці такому явищу, як сюжетність. Звичайно, подієвість як така у ліриці 

практично не виражена, але внутрішні колізії, зміни настрою, роздуми, 

переживання, емоційні сплески, все це складає основу ліричного сюжету, який 

найяскравіше виражений у ліричному циклі. Також тут глибше простежується 

характер ліричного героя (суб’єкта), якого ми маємо змогу бачити у динаміці, 

спостерігаємо зміну його настроїв, можемо навіть зробити висновок про 

особливості його характеру й уподобання.  
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Поезії, обʼєднані у цикли, займають більше п’ятдесяти відсотків всього 

поетичного доробку Лесі Українки. Загалом у її творчості вісімнадцять циклів, 

які авторка писала протягом усього життя (з 1888 р. по 1911 р.), тобто така 

тенденція свідчить про сталу особливість таланту письменниці. Вже саме 

об’єднання жанрів за принципом «зібрання», на думку Т. Бовсунівської, 

трансформує їх: «Створення із різних жанрів певної їх суми призводить до 

переродження жанрів» [23, 62-63]. 

У попередньому пункті було згадано про значний відсоток музично-

пісенних жанрів, адаптованих у поезію як словесне мистецтво. Таким чином 

Леся Українка компенсовувала втрату можливості грати і створювати музику. 

Найяскравіший приклад циклізації і водночас інтермедіальності – цикл «Сім 

струн» (1890), в якому письменниця вдало поєднала два види мистецтва, 

однаково важливі для неї. «Сім струн» є показовим явищем у ліричній 

творчості письменниці, оскільки цей цикл дає можливість простежити схему 

побудови ліричних циклів у Лесі Українки загалом. Власне, схема помітна 

одразу: нотна гама, в якій звуки-ноти розташовані за висхідною градацією. 

Відповідно, припускаємо, такий принцип «нанизувати» вірші, кожен наступний 

з яких більшою мірою розкриває суть тієї чи іншої ідеї, притаманний решті 

сімнадцятьом циклам. Циклізація – це певна творча закономірність, яка 

актуалізується згідно таланту творчої особистості. Леся, обравши музичний 

принцип організації для першого свого циклу, цим самим задала тон, або ж 

сформулювала принцип, для побудови наступних циклів. Насправді, усі її 

цикли мають музичну основу. Пояснимо, чому. «Сім струн» – утворення 

ліричних жанрів, яке можна скомпонувати таким чином, як бажає собі того 

читач, тобто можна читати цикл із середини, з кінця, загалом «переплутати» 

вірші і тоді, можливо, утвориться мелодія. У такий самий спосіб можна читати 

й інші цикли. Леся Українка таким чином дає можливість реципієнтові 

водночас бути творцем.  

Відомо, що авторка розмістила тексти «Семи струн» у послідовності 

нотної гами, тобто перед нами – музичний інструмент у стані спокою, власне, 
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сім струн. Сакральне число «сім», використане у назві, символічне і тлумачення 

його виходить далеко за межі музики і слова. Очевидно, Леся Українка 

намагалася таким чином, зробивши акцент на музиці, відтворити свого роду 

еволюцію у найзагальнішому сенсі цього слова: еволюцію світу, конкретної 

людини, держави, почуттів тощо. Усе в цьому світі розвивається до якоїсь 

певної точки, щоб згодом перейти на стадію ентропії. Цей цикл містить не 

просто набір віршів, об’єднаних назвами нот, кожна із цих поезій – це певний 

настрій, почуття, які, поєднуючись з іншими переживаннями утворюють 

яскраву палітру часто суперечливих, антиномічних емоцій.  

Назви поезій, безперечно, досить прості у трактуванні. Нота «до» як звук 

найнижчої тональності, але водночас найстійкіший і найгучніший, лежить в 

основі всього циклу, ставши тлом, на якому звучатимуть наступні ноти, кожна з 

яких на тон вища від попередньої. Нота «сі», відповідно, найвища за звучанням, 

але найтонша, найтендітніша з усіх інших. Таким чином, бачимо висхідну 

градацію звуків як нагнітання почуттів і настроїв, що, зрештою, досягають 

свого апогею.  

Новаторським є погляд на цикл «Сім струн» А. Криловця, адже дослідник 

вважає, що цей твір відображає у собі ієрархію ірреальних світів: «Світобудова 

складається із семи основних світів, кожен із яких має власні енергетичні 

характеристики, свій стан матерії і часу» [98, 12]. Наприклад, вчений говорить, 

що перша поезія циклу яскраво відображає земний рівень буття, а останній 

вірш втілює в собі зовсім інший світ – «нірванічний» [98, 15]. На думку того ж 

дослідника, кожна людина теж має в собі сім тіл (за принципом Всесвіту), які 

тісно пов’язані між собою, і відсутність хоча б одного спричиняє дисбаланс у 

внутрішньому світі, його руйнацію, а отже, тягне за собою невтішні наслідки 

для людини загалом. 

Жанрова структура циклу теж має свою ієрархію, адже окремий жанр є 

носієм певних особливостей, які, своєю чергою, впливають на ритм вірша, його 

настрій, належність поезії до якоїсь ідейно-тематичної групи (громадянська, 

філософська лірика тощо). Жанрове визначення поезії «Do» гімн – «урочистий 
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музичний твір на слова символічно-програмного змісту» [118, І, 157]. Цей жанр 

передбачає піднесений настрій, певну суспільну настанову, возвеличення тощо. 

Примітка Лесі Українки якраз і вказує на те, що вірш має виконуватись «grave» 

(урочисто). Безперечно, поезія справляє позитивне враження, створює 

піднесений настрій. Подібного роду вступ спрямований на привертання уваги, 

тому є досить функціональним. Власне, вірш навіть починається звертанням: 

«До тебе, Україно, наша бездольная мати…» [198, І, 45]. З цього стає 

зрозуміло, що Леся Українка створює свого роду діалог, щоправда, ми не 

чуємо, як відповідає Україна (тобто народ). Гімн за своєю специфікою 

спрямований на широку публіку, на масові дійства, відповідно, авторка 

сподівається, що її чує велика кількість людей. Проте майже відразу нам на очі 

потрапляє фраза «І буде струна урочисто і тихо (виділення наше – Ю. Л.) 

лунати» [198, І, 45], яка викликає деяке подивування. Як відомо, урочиста 

музика передбачає звучання широкого діапазону, потужне і багатоголосе, але 

авторка чомусь поєднує «урочисто» і «тихо». Очевидно, вона вже наперед 

розуміє, що її сили замалі, аби належно «заспівати гімн», що її далеко не всі 

почують. Жанрові риси гімну дещо деформовані, тому ми можемо говорити про 

патерн гімну - схему, а не канонічний жанр, адже не всі усталені риси гімну у 

цьому творі втілені послідовно. 

Образна система цього вірша досить насичена, використана 

персоніфікація: Україна-мати, струна, надія, доля, пісня. Образ пісні (яка на 

початку поезії була ще просто звучанням струни) проходить стражденний шлях 

пошуку щастя (у вірші – долі), проте, авторка в останній строфі лише 

припускає, що долю буде знайдено, і тому стражденний шлях набуває ще 

більшого трагізму (драматизму), бо не дає очікуваних результатів: «І, може 

[виділення наше – Ю. Л.], тоді завітає та доля жадана / До нашої рідної 

хати…» [198, І, 45]. Звичайно, лірична героїня надіється на кращу долю, але це 

вияв її палкого серця. Розум, натомість, говорить їй протилежне, тому і 

використане уточнювальне слово може, адже воно вказує на сумнів, а будь-які 

сумніви – це завжди прояв раціонального начала. Все це знову ж таки свідчить 
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про «жанрові відхилення» (які у когнітології, до речі, не прийнято виділяти). 

Ми знаємо, що гімн – це завжди мажорний твір, що має на меті підняти дух, а 

не посіяти сумніви. В Лесі Українки якраз-таки присутнє друге. 

Пісня – жанр наступного вірша циклу, «Re», основними 

характеристиками якої є «строфічна будова, повторюваність віршів строфи, 

розмежування заспіву та приспіву (рефрену), виразна ритмізація, музичність 

звучання, синтаксичний паралелізм, проста синтаксична будова» [118, І, 535]. 

Всі ці формальні елементи витримані у вірші Лесі Українки, використано також 

прийом художнього кільця, що теж характерно для народнопісенної творчості. 

Утворилась стилізація фольклорного жанру. Поетеса використовує зменшено-

пестливі слова (на зразок воріженьків) негодонька, пригодонька (у значенні 

біда, горе), хоч вони у своєму первісному сенсі негативно марковані. У цьому й 

полягає індивідуальна авторська манера: змальовуючи по суті кризову 

ситуацію, Леся Українка спеціально вказує, що твір має виконуватися «brioso» 

(весело). У народних піснях рідко можна натрапити на подібний парадокс. Не 

викликає сумніву те, що лірична героїня, мабуть, вирішила «вдарити лихом об 

землю» і «танцювати наперекір ворогам». Тільки так можна пояснити цю 

надмірну веселість. Чимало буває таких випадків, коли люди, не знаючи, як 

вгамувати душевний біль, намагаються веселитися і сміятись. Такий вияв 

почуттів можна назвати не інакше, як «сміх крізь сльози». Розум бере гору над 

емоціями, адже саме він «диктує» серцю: «Негодоньки не боюся, / Хоч на мене 

пригодонька, / Та я нею не журюся» [198, І, 46]. Відбувається захисна реакція 

на душевні переживання, які вже вкрай виснажили героїню. Вона розуміє, що 

надмірна меланхолійність згубна, тому треба «зібрати волю в кулак», тобто 

звеліти racio панувати над emocio. Інша справа, чи принесе такий спосіб 

«самолікування» бажане полегшення. Крім того, як ми уже сказали авторка 

використала давній фольклорний жанр і цим самим уже внесла зміни до його 

жанрової структури. Така жанрова трансформація патерну пісні називається 

зміною міметичних спрямувань. 
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Перші поезії продемонстрували піднесений, веселий настрій, їхня 

жанрова специфіка спрямована на масове сприйняття, присутнє активне 

спонукання до дії. Однак наступний вірш «Mi» різко спрямовує настроєву гаму 

в інше русло, адже це колискова. Після бурхливого сплеску емоцій контрастна 

зміна поведінки є виправданою, тому що лірична героїня виснажилась, 

перебуваючи у натовпі (гімн і пісня, як уже згадувалось, – суспільно 

спрямовані жанри). До того ж героїня змушена «грати» веселощі, радість і 

піднесеність, у той час, коли в душі вирують протилежні емоції. До третьої 

поезії авторка робить примітку «arpeggio» (акорди на арфі), вона уже не вказує, 

який настрій має супроводжувати твір. Безперечно, і так відомо, що колискова 

характеризується спокійною тональністю, ніжною мелодією, адже має на меті 

приспати дитину. «Визначальний у колисковій пісні не смисловий, а звуковий 

(ритмо-мелодійний) компонент» [118, І, 352]. Власне, цей компонент 

підкреслений у вірші ремаркою, оскільки арфа – дуже ніжний, мелодійний за 

звучанням інструмент. Не можна сказати, що ритм у цьому вірші є панівним. 

Зміст поезії, на нашу думку, стоїть таки на першому місці. Цю колискову 

можна назвати застереженням, бо лірична героїня постійно натякає дитині на 

майбутні життєві негаразди: «Любо ти спатимеш, / Поки не знатимеш, / Що 

то печаль…» [198, І, 46]. Складається враження, що Леся Українка написала 

глибоко песимістичний твір, адже як інакше можна пояснити постійну 

присутність смутку, передчуття біди, великого горя. Зрештою, чому вона 

настільки впевнена, що дитину спіткають одні лише неприємності в дорослому 

житті? Кожна мати бажає своїй дитині лише добра, тому навряд чи 

пророкуватиме щось недобре. А поезія натомість ілюструє нагнітання 

негативного передчуття, що передає трагічний тип сприйняття дійсності: 

«Тяжка годинонько! / Гірка хвилинонько! / Лихо не спить… / Леле, дитинонько! 

/ Жить – сльози лить [виділення наше – Ю. Л.]» [198, І, 46-47]. 

Такий настрій є результатом власного невтішного досвіду, до того ж, 

авторка під образом дитини уявляє себе саму, тобто відбулася ретроспекція у 

далеке дитинство, де турботи і негаразди її ще не торкнулися. Звичайно ж, 
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письменниця у цій поезії явно драматизує події, проектуючи їх на будь-якого 

малого читача чи слухача (крім того, що образ дитини – це вона сама), 

виділяючи лише негативні моменти у сфері дорослого життя. Проте 

передостання строфа дещо змінює ситуацію: «Сором хилитися / Долі коритися! 

/ Час твій прийде / З долею битися, – / Сон пропаде…» [198, І, 47].  

Колискова – жанр, здавалося б, суспільно незаангажований, у 

Лесі Українки звучить як соціальний маніфест із гострими, напруженими 

колізіями. Тут, очевидно, спостерігається зміна жанрової функції.  

Наступний вірш циклу «Сім струн» – «Fa» із жанровим означенням 

сонета, що вважається найбільш медитативним жанром. У Лесі Українки сонет 

і справді носить філософсько-медитативний характер, тому що об’єкт, над яким 

роздумує лірична героїня, стосується психології людини. Фантазія у цій поезії 

не просто сфера свідомості, за допомогою якої можна створювати нереальні 

картини, - це божественне натхнення, яке є невід’ємною частиною будь-якої 

творчості: «Фантазіє! ти сило чарівна, / Що збудувала світ в порожньому 

просторі…» [198, І, 47]. Два світи (земний і небесний), що зазвичай 

протистоять один одному, об’єднуються за допомогою посередництва фантазії, 

яка виступає точкою рівноваги: «Фантазіє, богине легкокрила, / Ти світ 

злотистих мрій для нас одкрила / І землю з ним веселкою з’єднала» [198, І, 47].  

Поезія «Fa» розміщена в центрі циклу, це може означати, що саме тут 

авторка нарешті знаходить відповіді на всі питання. Розмова із фантазією – це 

момент прозріння у циклі, і якщо до цього часу почуття розвивалися 

загострено, на межі зриву, досягнувши свого апогею саме у сонеті, то далі 

емоції заспокоюються і розвиваються урівноважено. Тобто раціональне начало 

остаточно взяло гору над почуттями, втихомиривши їх, примусивши серце 

заспокоїтись. Це неважко простежити на прикладі наступних трьох віршів, які 

уже не позначені внутрішнім конфліктом, є менш емоційними, містять в 

основному роздуми.  

Поезія під назвою «Sol» за жанром – рондо, тобто вірш з «відповідною 

жорсткістю форми – тринадцять рядків на дві рими, де перший двічі 
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повторюється на восьмому та тринадцятому. <…> Повторювані слова 

витворюють своєрідний лейтмотив» [118, ІІ, 603]. Канонічна форма цього 

жанру у Лесі Українки витримана, твір завдяки чотиристопному анапесту має 

повільний темп, тому створюється відповідний спокійний настрій. Вірш є 

медитацією, адже авторка роздумує над невтішною долею рідного краю: «Чую 

скрізь голосіння сумні!» [198, І, 48]. Спочатку бачимо, як лірична героїня 

влаштовує «тихий бунт» проти навколишньої дійсності, говорячи «Я не бачу 

весняного раю» [198, І, 48], – що означає небажання втішатися красою природи, 

коли навколо страждають люди. Почуття солідарності зі своїми 

співвітчизниками не дозволяє героїні вповні віддатися почуттям, насолодитися 

весняним пейзажем, тобто задовольнити потребу своєї душі. Розумове начало 

бере гору, стримуючи сердечні пориви і наголошуючи: «Вільні співи, гучні, 

голосні, / В ріднім краю я чути бажаю…» [198, І, 48]. Це легко можна 

розтлумачити як бажання ліричної героїні досягти гармонії у всьому: якщо 

природа може вільно розвиватися, то так само вільно повинна розвиватися і 

розквітати нація.  

Єдиним прикладом пейзажної лірики без жодних соціальних вкраплень є 

поезія «La». Це підтверджується навіть вибором жанру, в якому написаний твір 

– ноктюрн. Словник характеризує такий жанровий різновид як «невеликий 

художній, переважно поетичний твір ліричного, мрійливого характеру, ніби 

навіяний нічними настроями» [118, ІІ, 499]. Леся Українка і справді змальовує 

нічний пейзаж, доповнюючи його любовними мотивами. Поезія наскрізь 

просякнута світлими емоціями, весняна ніч викликає у ліричної героїні 

асоціацію із найбільш інтимними переживаннями: «І квіти, і зорі, й зеленії віти 

/ Провадять розмови кохані / Про вічную силу весни на сім світі, / Про чари 

потужні весняні» [198, І, 49]. Лірична героїня нарешті дозволила собі повністю 

поринути у вир емоцій, не контролюючи їх, вільно насолоджуватись красою 

природи, не відволікаючись на суспільні проблеми. Тобто вірш «La» можна 

віднести до сфери серця. 
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Завершальним акордом циклу є поезія «Si», виражена у формі семивірша 

(септими). Щодо ідейно-змістового наповнення, то цей твір є відголосом 

першого вірша «Семи струн» – «Do». З огляду на ритмізацію та художні засоби, 

розуміємо, що це – пісня. Крім того, у цьому творі дещо схематично втілений 

патерн народної думи, про що свідчить образ кобзаря і нерівноскладові 

віршорядки, що створюють ефект речитативності. Мабуть, неспроста авторка 

створила не одну, а дві септими, об’єднавши їх в один вірш. Ця поезії 

символізують два музичних інструменти, перший з яких, можливо, не є власне 

інструментом, а скоріше струнами душі. Інший інструмент – кобза, відомий як 

народний, тобто він вказує на ту людину, яка зможе повести за собою народ, 

бо, за словами Лесі Українки, «може, заграє та кобза вільніше, / Ніж тихії 

струни мої» [198, І, 49]. Остання поезія циклу уже не містить тієї невпевненості 

в собі (через те, що струна лунає тихо), яку ми бачили у першому вірші циклу, 

але все ж сумніви щодо народного лідера, представленого кобзою, присутні: «І 

буде та кобза – гучна, / Та тільки не може вона / Лунати від струн моїх тихих 

щиріше» [198, І, 49]. Відчувається, що до авторки прийшло розуміння того, що 

її слово варте великої ціни, що правдивість полягає не у гучних і пафосних 

висловах (які зазвичай призначені впливати на масову свідомість), майстерність 

у тому, щоб достукатися до сердець найбільш свідомих громадян, які насправді 

можуть суттєво змінити ситуацію в країні. Такі люди, безперечно, відчують 

фальш, тому слово, на думку Лесі Українки, має бути добірним і виваженим, 

аби досягти бажаного результату.  

Ліричний цикл – це когнітивна жанрова модель, не трафаретна чи 

канонічна, а нова, що містить у своїй структурі жанрові патерни, тісно 

пов’язані між собою формально-змістовими чинниками. Цикл «Сім струн» - 

зразок побудови ліричних циклів у творчості Лесі Українки, на основі якого 

зародився і розвивався драматизм як основа драматичної поеми і драматургії 

загалом. Це жанрове утворення відрізняється динамічністю і можливістю 

видозмінюватись завдяки читацькій співтворчості та оригінальному підходу до 

прочитання.  
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3.3. Книга віршів як метажанр 

 

 

Книга віршів як метажанр – питання майже не досліджене у вітчизняному 

літературознавстві. Проте за кордоном, зокрема у Росії, цей жанр був 

розглянутий М. Богомоловим, на праці якого спирається українська дослідниця 

Н. Колтакова, а також Н. Лейдераманом. За словами Н. Колтакової, «книга 

віршів постає цілком самодостатнім жанром, відмінним від збірки поезій та 

генетично повʼязаним із ліричним циклом за принципом символічного 

породження художнього цілого як нарощування смислів першообразу» [90, 7]. 

Крім того, дослідниця стверджує, що книга віршів – жанр, який був лише 

актуалізований символістами, тобто має значно давніші витоки. Н. Лейдерман 

визначає головним інтеграційним елементом у книзі віршів метасюжет. На 

прикладі книги О. Мандельштама «Камінь» дослідник визначає «кульмінаційні 

центри із одного-трьох віршів, які стягують у вузол основні мотиви всієї книги» 

[116, 423]. «Є у книгах Мандельштама деякі “зав’язкові” вірші, вірші-увертюри, 

і є вірші-розв’язки, що закривають ліричну тему. Є цілі віршовані “блоки”, що 

відповідають відносно завершеним фазам ліричного переживання, які сам поет 

називав “поривами”» [116, 423]. Ми спробуємо довести наявність подібних 

явищ на прикладі лірики Лесі Українки, зокрема спираючись на її книгу «Думи 

і мрії» (1899). Поява цієї збірки припадає на середину творчості письменниці, 

відповідно, припускаємо, що вияв драматизму у ліричних жанрах є найбільш 

відчутним саме тут. До так званої біфуркаційної точки (межі) залишалося 

буквально два роки, Леся Українка уже активно працювала над створенням 

драматичного жанру, однак все ж драматична поема ще не з’явилася, тому 

драматизм густо насичує лірику і прозу. 
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Суб’єкт і сюжет є, безумовно, жанровими домінантами книги віршів у 

будь-якого автора. Збірка «Думи і мрії» Лесі Українки тут не виняток. Цитуючи 

М. Колтакову, можна було зауважити, що книга віршів і збірка – поняття 

відмінні. Однак у нашому випадку можна говорити, що ці поняття 

накладаються, адже відчутна сюжетна цілісність, підкріплена цілісністю 

характеру ліричного субʼєкта, який від поезії до поезії глибше розкриває грані 

свого характеру.  

Ліричний суб’єкт книги «Думи і мрії» досить специфічний. Це 

пояснюється тим, що збірка, крім власне поетичних творів, містить такі, що 

знаходяться на стику усіх трьох родів літератури («Грішниця») або належать 

драмі («Іфігенія в Тавриді»). У такий спосіб авторці вдалося неординарно 

розкрити характер ліричного героя, помістивши його у конфліктну ситуацію, де 

йому потрібно було відстоювати свої погляди, які різко суперечили поглядам 

загалу: «Чернице, спогадай: стоїть у вашій книзі: / “Ніхто не має більшої 

любові, / Як той, хто душу покладе за друзів”. / Ну, годі, я скінчила, ти вже 

знаєш, / І як осудиш, то вже знаєш за що» [198, І, 138]. 

Переживання ліричної героїні у книзі віршів не можна назвати відверто 

суб’єктивними. Чимало питань викликає той факт, чому Леся Українка 

вмістила у збірку «Думи і мрії» драматичний твір, за авторським визначенням – 

драматичну сцену «Іфігенія в Тавріді». Крім того, цей твір входить до 

поетичного циклу «Кримські відгуки». Очевидно, що для письменниці не було 

принципово важливим родове розмежування творів. Тут відіграє важливу роль 

емоційна єдність творів або їхня ідейна цілісність, що дає змогу говорити про 

принцип зібрання, який використовується у когнітивній жанрології на 

позначення жанрових трансформацій. Тобто, не дивлячись на різнорідність 

творів у збірці, вони складають цілісну картину внутрішнього світу ліричного 

суб’єкта, ілюструють зміну настроїв і переживань. 

Як уже згадувано, одним із двох жанрових ідентифікаторів книги віршів є 

сюжет. Проблема сюжету у ліричних творах загалом складна і багато 

дослідників говорять про безсюжетний характер поезії. Однак, Ю. Лотман 
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заявляв про те, що «поетичний сюжет претендує бути не розповіддю про одну 

подію, звичайну в числі інших, а оповіддю про Подію – головну і єдину, про 

природу ліричного світу. У цьому сенсі поезія ближча до міфу, ніж до роману. 

<...> Факти життя можуть стати сюжетом поезії, тільки певним чином 

трансформувавшись» [121, 17].  

В аспекті сюжетної єдності книга віршів «Думи і мрії»  виглядає 

перспективним матеріалом дослідження. Найперше, можна виділити чотири 

магістральні теми, які, взаємопереплітаючись, створюють об’ємну картину 

життя людини (поета): 1) антиномія дитинства і дорослого життя; 

2) національна свобода і гордість; 3) особиста свобода; 4) призначення поета. 

Для прикладу, здавалося б, такий простий вірш «Як дитиною бувало» із 

яскравими дитячими мотивами (чомусь у школі всі ми вчили напам’ять тільки 

перші дві строфи), насправді наділений глибоким філософським підтекстом: 

«Безпощадній зброї сміху / Я боюся піддаватись, / І, забувши давню гордість, / 

Плачу я, щоб не сміятись» [198, І, 154]. 

Щодо природи ліричного світу в аналізованій книзі віршів, то постійною 

порою року є «весна», але цій порі лірична героїня більшою мірою не довіряє, 

боячись, що її надії знову будуть зламані (один із віршів навіть має назву 

«Весна зимова»). Домінує «ніч» або «вечір», «сильний вітер» і, обов’язково, 

«зорі» чи хоча б одна «зірниця». Картина досить специфічна – дещо похмура, 

холодна, хоча й не позбавлена якихось надій. Серед абстрактних понять 

найбільш частотними є «муза», «слово», «пісня» або «співи», що 

супроводжуються «лірою» або «арфою». Серед матеріальних речей ліричний 

субʼєкт найчастіше береться за «меч» чи загалом якусь «зброю», або ж є 

закутим у «кайдани». Якщо звернути увагу на поняття особистісні, то найбільш 

вразливим у ліричної героїні, є, звичайно ж, «серце», і все негативне, що 

тривожить його викликає «сльози». Варто згадати про ще один важливий 

момент – співрозмовника, яким часто є невидимий і незнаний нами «товариш» 

чи «товаришка», такий прийом надає наджанровому утворенню діалогічності і 

риторичного звучання.  
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Особливості книги віршів як метажанру і її можливості набагато 

масштабніші, ніж у вірша чи циклу, адже читачі здатні сприймати певну 

сукупність ліричних творів як художньо цілісний повноцінний твір, що має 

ліричного героя та інших персонажів, що протистоять йому, тобто чіткіше 

окреслений конфлікт, а, відповідно, і твір є динамічнішим. Крім того, книга 

«Думи і мрії» Лесі Українки – це приклад філософського метажанру, оскільки 

кожен вірш книги є частиною роздумів над сенсом життя, складністю 

існування, проблемою волі і свободи вибору. Аналізована збірка демонструє 

складну динаміку думок – від меланхолійних і кволих до неоднозначних, 

суперечливих, із яскравим відтінком історіософічності.  

3.4. «Сюжетна лірика» як прояв ліричного типу мислення через 

епічний тип письма  

 

 

Досить висока частотність використання Лесею Українкою жанрів поеми 

та легенди походить, мабуть, від її зацікавлення епохою середньовічного 

лицарства. Власне, тут більшою мірою слід говорити саме про поему, яка, як 

відомо, входить до жанрового ядра практично усіх драматичних творів 

письменниці. І. Качуровський говорив про переклад М. Славінським поеми 

Вольфрама «Парціваль» як про один із найкращих. Очевидно, що у цей 

контекст мусимо вписати і Лесю Українку, яка, звісно ж, читала той переклад, 

оскільки деякий час тісно співпрацювала із М. Славінським на грунті 

поетичних перекладів Г. Гайне. Крім того, улюбленим Лесиним композитором 

був Р. Ваґнер, чию, для прикладу, оперу «Лоенґрін» вона добре знала. Таке 

зацікавлення середньовіччям скоріш за все є наслідком, який походить від 

психологічного типу поетеси, сформованого як природним шляхом, так і 

шляхом потужного батьківського впливу. «Некрасивій» дівчинці ХІХ ст. нічого 

іншого не лишалося, як зануритися з головою у світ напівфантастичних лицарів 

і їхніх прекрасних дам, уявляти і мріяти про ідеальне кохання, часто фатальне, 
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нерозділене, без початку і кінця. До того ж автори лицарських поем і романів 

приваблювали Лесю оригінальністю своїх суджень і символів. Наприклад, 

І. Качуровський стверджує, що «побіч із “Комедією” Данте, Вольфрамів 

“Парціфаль” – це найконсеквентніший витвір західного християнства. <…> 

Звернімо увагу, що ні Вольфрам, ні Данте за найвищий символ не беруть 

роп’яття, а воліють один – св. Ґраль (і то у формі не миски, а каменю), другий – 

містичну розу. Це робить їхні твори живими, а не офіційно-декляративними» 

[80, 310]. «Містична роза» Данте стала символістською основою «Блакитної 

троянди», а подібні сюжети та ідеї Леся Українка втілювала протягом усього 

життя саме в жанрі поеми. Тобто поема як жанр супроводжувала авторку 

впродовж усієї творчості, починаючи із 1885 року поемою «Русалка» і 

завершуючи «Ізольдою Білорукою» (1912). Дослідники загалом визначають 

поему «як вищий ступінь у розвитку поезії» [44, 5] або як «праматір сучасних 

літературних жанрів, начало начал писемного художнього слова» [83, 3]. Отже, 

звернення митця до жанру поеми – це ще й занурення у першооснови 

людського буття і творчості.  

Чимало літературознавців звертали увагу на еволюцію Лесі Українки-

поета, зокрема, на той факт, що у 1890-х роках її лірика якісно змінилася. Так, 

В. Агеєва зауважила, що «у другій половині 1890-х в її (Лесі Українки. – Ю. Л.) 

поезії виразнішають традиційно романтичні ноти. Прагматичне жадання 

безпосереднього діла, мотиви слова-зброї, слова-криці розвиваються 

паралельно з мотивами служіння музі-винозірці, влада якої могутніша за всі 

інші спонуки й пориви» [3, 51]. М. Моклиця загалом вважає, що «в другій 

половині 90-х років поезія Лесі Українки відчутно епізується, всупереч прозі і 

драмі, які тяжіють до ліризації. <…> Леся Українка починає надавати перевагу 

сюжетним поезіям, виробляючи власний жанр ліро-епосу, який балансує між 

поемою і баладою або притчею» [133, 129-130].  

Яскравим прикладом такої «сюжетної поезії» є «Грішниця» (1896) (збірка 

«Думи і мрії»). Власне, віршем цей твір назвати складно, тут, очевидно, 

використано значно місткіший патерн поеми. З перших рядків перед читачами 
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постає панорамна картина війни, що нищить усе на своєму шляху: «Колись 

давно в далекій стороні / Була війна страшна і незвичайна» [198, І, 131]. 

Складається враження, що письменниця зображує батальну картину на зразок 

історичних романів. Проте сама ж уточнює: «На поєдинки там виходили вночі / 

Ховаючи під пахву короговку» [198, І, 131]. Відразу виникає питання, чому 

воювали вночі, адже всім відомо, що ніч на війні – це час продумування нових 

стратегічних ходів, час відпочинку змученого війська, зрештою, вночі могли 

хіба що здійснювати розвідки. Чому ховали корогви, тоді коли вони 

символізують честь війська, його належність до певного табору. Мабуть, 

неспроста такі деталі обирає письменниця для свого опису, адже далі 

натрапляємо на ще більш дивний факт – на цій війні в бій ідуть навіть жінки і 

діти. В історії людства годі відшукати такі війни, де б воювали жінки, якщо не 

враховувати, звичайно, амазонок та Жанну д’Арк, а про дітей годі й говорити. 

Проте, у цій поезії немає жодного натяку на цих персонажів. Очевидно, що 

обраний Лесею сюжет (що свідчить про епічний характер твору) є лише 

фікцією, вигаданою історією, яка послужила одним з інструментів для 

здійснення якогось іншого творчого задуму. Тобто зовсім не війну мала на меті 

зобразити поетеса, а щось інше, заховане у підтексті.  

Аналізуючи вказані мотиви з вірша, неважко зрозуміти, що війна у 

темряві – це той рівень стосунків у суспільстві, який спостерігала навколо себе 

Леся Українка. «Встромити ніж у спину» – така сентенція буде найбільш 

адекватним поясненням слів авторки. У бій ідуть, ховаючи «короговки», тобто 

приховують своє справжнє обличчя, ідеї і переконання з метою ввійти в довіру, 

щоб знищити ворога зсередини. Прочитуючи наступні строфи, спостерігаємо 

ще більш обурливий факт: «А зрада гаслом військовим була» [198, І, 132]. Тут 

явно зображені не часи козацької звитяги (а отже, не історичне минуле мається 

на увазі), адже козаки зрадників карали на смерть як найганебніших злочинців. 

Отож, остаточно переконуємося, що широка, епічна за своїм характером 

картина є лише зовнішньою оболонкою тих глибоких філософських ідей, що 
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заховані під нею. Всі ці ідеї «випливуть» назовні безпосередньо в діалозі, що є 

другою частиною поезії. 

Діалог є центральним елементом твору, бо саме тут відбувається 

зіткнення протилежних ідей, що переходить у напружений драматичний сюжет. 

Ідеї, висловлені Хворою та Черницею, – є ідеями, гострий конфлікт яких 

протікає у свідомості самої письменниці. Конфлікт полягає в тому, що ідейна 

концепція, висловлена під іменем Черниці, зупинилася на певному етапі 

розвитку, не зумівши переступити постулатів християнської моралі. Ми 

бачимо, що монахиня щиро дотримується заповідей Господніх, а саме – кається 

у власних гріхах, любить своїх ворогів, вірить у всесильність Бога: «Ніхто 

даремне в господа не гине / Без волі божої і волос не спаде» [198, І, 134]. Тобто 

цей персонаж втілює в собі риси глибоко релігійної людини, яка загалом 

викликає симпатію.  

На противагу ідеям Черниці концепція Хворої пройшла певний 

переломний етап, що спричинив кардинальні зміни у світогляді героїні. 

Авторка спеціально різко протиставляє погляди жінок, аби напруга зростала, 

досягши свого апогею у сповіді Хворої (пряма вказівка на ліричність), де вона 

пояснює, що стало причиною змін у її свідомості: «Мене любов ненависті 

навчила» [198, І, 135]. Саме в цих словах виявляється весь драматизм ситуації, 

переосмисленої у вірші. Абсолютно полярні поняття «любов» і «ненависть» 

стоять поруч, при чому перше є причиною наступного. У цьому й полягає 

майстерність Лесі Українки – шукати точки дотику протилежностей, 

осмислювати діалектику буття. Письменниця чудово розуміє, що життя загалом 

дуже суперечливе, тому послідовно дотримується способу, яким формулюється 

один із законів діалектики – єдність і боротьба протилежностей.  

Наступний момент комунікації, що демонструє психологічні зміни в 

особистості Хворої, настає тоді, коли після тривалого періоду «тихого 

страждання», що супроводжувався депресією, у героїні раптово прокинулась 

ненависть: «Тоді в мені спалахнула ненависть / До тих, що нищили мою любов. / 

Ненависть розгоралась більше й більше, / Та я не знала, де її подіти…» 
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[198, І, 136]. Із психологічної точки зору ненависть – це дуже сильна емоція, 

наділена руйнівною силою. Бачимо, як один із товаришів допоміг дівчині 

скерувати свої переживання у правильне русло. Звісно, що з релігійної точки 

зору такий вихід не можна назвати правильним, адже війна загалом і заподіяння 

смерті своєму ворогові зокрема гостро засуджуються у Біблії. Але у випадку із 

Хворою це був єдиний спосіб залишитися живою або не збожеволіти. Тобто 

відбулася своєрідна сублімація внутрішньої негативної енергії на зовнішній 

прояв агресії (у цьому випадку – помсти ворогам).  

Ідейний конфлікт між героїнями суттєвий у плані пізнання особливостей 

мислення самої письменниці. Очевидно, що цей конфлікт відбувається у 

свідомості Лесі, тобто вона змагається сама з собою, шукаючи істину; 

відповідно, такий внутрішній психологічний конфлікт екстраполюється 

практично на всіх героїв так званої сюжетної лірики Лесі Українки. Звичайно, 

за характером, ідейними пориваннями авторці більше імпонує Хвора. Не буде 

зайвим порівняти цього персонажа із героїнею ранньої драматургії 

Лесі Українки Одержимою. Між ними є багато спільного, а, можливо, поезія 

«Грішниця» – це одна із першооснов ідеї написання «Одержимої». 

Жанрова природа аналізованого твору, який водночас є прикладом 

міжродової дифузії та «рольової» лірики спонукає визначати центральним 

патерном у ньому поему. Органічно поєднувати ліричне та епічне здатен саме 

цей жанр, трансформуючи крізь призму епічного ліричні, особистісні, інтимні 

переживання героя. Епічне начало (що проявилось як зображення батальної 

сцени) послужило свого роду інструментом для втілення основної мети твору – 

виведення двох персонажів, які б могли втілювати конкретні ідеї. Тому можна 

припустити, що авторка здійснила стилізацію героїчного епосу, адже саме цей 

жанр мав об’єктом зображення сцени війни, звитяжні вчинки героїв тощо. 

Оповідь ведеться від першої особи, у минулому часі, проте оповідача складно 

назвати очевидцем, оскільки обрані обставини і герої, як з’ясувалось, 

придумані, тому сюжет є скоріше умовністю. У ньому, звичайно ж, є авторське 

мовлення і мовлення персонажів, хоча персонажі показані побіжно, а їхній 
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діалог досить схематичний: “Чи мертва, чи зомліла?” / – Питали вояки. 

“Несіть її в шпиталь!” – / Сказав старший. “Нехай її черниці / Там 

одволодають, а потім буде суд”» [198, І, 132]. Власне, персонажів не так і 

багато, а точніше, два: вояки і дівчина, що намагалася підірвати ворожі мури. 

Очевидно, що саме тут розпочинається наростання конфлікту. Улюблена 

антиномія Лесі Українки – герой і натовп – яскраво постала саме в так званій 

«епічній» частині поезії. Відтак бачимо не що інше, як втілення неоромантичної 

ідеї, яка, в свою чергу, тягне за собою обов’язковий гострий драматизм. За 

літературознавчою енциклопедією, «визначальною рисою неоромантизму, на 

противагу романтизму з його концептуальним розривом між ідеалом і 

дійсністю, виявилася конструктивна спроба подолати протистояння цих 

конфліктно непереборних опозицій, завдяки могутній силі волі зробити 

сподіване, можливе дійсним, не опускаючи цього можливого до рівня інертного 

животіння» [118, ІІ, 492] Слабка дівчина насмілилась самотужки кинути виклик 

цілій ворожій армії – такий факт є ідеальною демонстрацією неоромантичного 

конфлікту і глибоко розкриває гостроту і серйозність поставлених 

письменницею проблем, які уже, очевидно, неможливо вирішити мирним 

шляхом. 

Поетична форма є органічною для самої поетеси, яка вважала себе перш 

за все ліриком. Емоційність, сердечність, схвильованість, спроектовані у творі 

за допомогою сповіді Грішниці, підтверджують той факт, що у поемах 

Лесі Українки виразником усіх цих рис є головний персонаж, відповідно, всі 

переживання і внутрішні суперечності розкриваються лише з його точки зору, 

тобто суб’єктивно. У творі «Грішниця» інтерпретована так звана «рольова 

лірика». Поезія завжди виражає інтимні переживання автора, що втілені в 

суб’єкті, який інколи ототожнюється з ліричним героєм, а в деяких випадках 

може виконувати роль адресата і адресанта. Це свідчить про те, що ліричний 

суб’єкт, на відміну від ліричного героя, здатний до «роздвоєння» з метою 

глибшого занурення у власний внутрішній світ. У випадку з аналізованим 

твором, ліричного героя, безперечно, немає, бо експозиційна частина поезії 
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містить наратора, а він, як відомо, нетотожний ліричному героєві. Що 

стосується суб’єкта поезії, то можна стверджувати, що він ніби «розчинився» у 

двох персонажах (Хвора і Черниця).  

Діалог між Хворою та Черницею зовсім позбавлений будь-яких вчинків 

чи подій. Тому драмою у повному розумінні цього слова твір назвати не можна, 

йдеться лише про патерн діалогу. Ми маємо право говорити лише про 

драматизм як композиційний елемент. У конфлікті між героїнями твору така 

настроєва домінанта присутня. Взаємини між Хворою та Черницею дуже 

просто накласти на схему «людина – соціум», тому що так, як думає Черниця, 

думає більшість, тобто цей персонаж втілює думки суспільства та й загалом 

виглядає дещо аморфно, пасивно і невиразно. Той, хто протестує проти 

тривіальних думок і висуває свої непересічні погляди (Хвора), часто викликає 

до себе неприязнь, нерозуміння і спротив. З’ясувавши це, не буде складно 

охарактеризувати головну героїню, Хвору, як романтичного персонажа, а для 

творчості Лесі Українки точніше буде сказати неоромантичного. Таке судження 

знову повертає нас до ліричного начала, адже бачимо, як нетиповий герой 

потрапляє у надзвичайну ситуацію, що є яскравою рисою романтизму. Інша 

справа, як поводить себе персонаж у такій ситуації з огляду на те, що він є 

героєм уже неоромантичним. Мабуть, саме для цього Леся Українка 

використовує діалог. За допомогою такого елемента сюжету можна яскравіше 

зобразити протистояння неординарної особистості з суспільством, за 

допомогою діалогу авторка наводить переконливі аргументи на захист поглядів 

Хворої, що дає змогу їй отримати перемогу в словесному двобої: «Умовкла 

хвора, і черниця тихо / Сиділа, очі в землю опустивши… [198, І, 138]. 

Неоромантична героїня частково досягла своєї мети. Отже, конфлікт 

реалізований у діалозі – це оптимальна форма зіткнення двох протилежних 

поглядів. Драматизм досягає свого апогею саме під час розмови персонажів. 

Загалом усі наведені вище ознаки трьох родів літератури, а отже, і трьох 

когнітивних типів художнього письма, стали засобами для втілення головної 

ідеї автора – показати боротьбу, напружене протистояння гранично 
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протилежних поглядів, що існує поки на рівні внутрішнього психологічного 

конфлікту. Зовнішній конфлікт із протиборством самодостатніх, чітко 

сформованих персонажів-ідей бачимо у Лесиних драматичних поемах, етюдах, 

діалогах. З огляду на це, можна вибудувати своєрідну ієрархію літературних 

родів, елементи яких втілені у поемі «Грішниця». Останнє місце займатиме 

епічне начало, оскільки, по-перше, для Лесі Українки епічність не була 

характерною. По-друге, наратор і подієвість представлені у творі лише з метою 

виведення двох персонажів. По-третє, розповідь про війну скоріше наділена 

романтичними рисами, а це вже тяжіння до лірики. Друге місце займає 

драматизм, тому що саме він насичує гостротою сцену битви у поезії, і, 

найголовніше, сприяє досягненню високої напруги у дискусії між героїнями. 

Безперечно, перше місце, належить ліризму, оскільки головна героїня твору зі 

своїми інтимними, суперечливими поглядами на життєві істини перебирає на 

себе функцію ліричного суб’єкта.  

Леся Українка робить спробу опосередковано, через розлогий епічний 

сюжет, закодувати свої особисті переживання. Головні герої поем письменниці 

- зазвичай яскраві романтики, нонконформісти. Можемо визначити жанрову 

природу поезії «Грішниця» як ліро-драматична поема, керуючись тим, що 

ліричне і драматичне – це все-таки домінантні елементи, а поема – жанр, 

максимально зручний для розлогої думки.  

Подібного типу твори письменниці визначаються, з одного боку, 

тяжінням до стилізації народнопісенної творчості – української, німецької, 

англійської, сербської («Русалка», «Ізольда Білорука», «Роберт Брюс, король 

шотландський», «Віла-посестра») чи інтерпретації античних / біблійних 

сюжетів («Самсон», «Що дасть нам силу», «Орфеєве чудо»); з іншого боку, 

менш частотним, проте оригінальним використанням власних сюжетів 

(«Місячна легенда», «Давня казка», «Одно слово», «Се ви питаєте за тих…», 

«Про велета»).  

Цикл «Триптих», до складу якого входять апокриф «Що дасть нам силу?» 

(1903), легенда «Орфеєве чудо» (1913) та казка «Про велета» (1913) на перший 
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погляд випадає з загального ряду поем. Але цей твір якраз є показовим в 

аспекті жанру поеми. Апокриф, легенда, казка дивним чином об’єднані 

авторкою, здавалося б, без будь-якого принципу, довільно. До того ж, на наш 

погляд, легенда «Орфеєве чудо» структурована як драматична сцена, патерни 

легенди і міфу входять до жанрової моделі твору з огляду на специфіку сюжету 

(фантастичний античний сюжет про Орфея). Казка «Про велета» якраз здається 

швидше легендою, хоч і не позбавленою казковості. Виникає питання, що 

об’єднує ці твори? Християнський мотив періоду життя Ісуса Христа, античний 

мотив та мотив локального характеру, тобто місцеві (можливо, навіть 

волинські) легенди та перекази, об’єднані Лесею Українкою в один цикл, 

імовірно, з тієї причини, що авторка бачила зв’язок між цими творами. 

Видається найбільш вірогідним поєднувати ці твори за допомогою жанру 

поеми, адже за великим рахунком усі три тексти містять у собі патерн поеми, а 

означення «легенда» чи «апокриф» слугують диференційними елементами з 

огляду на специфіку сюжету. Поема – «старший» жанр в аспекті сюжетної 

лірики, так само, як елегія серед так званих «класичних» ліричних жанрів. 

Відповідно, будь-який сюжетний об’ємний ліричний твір є перш за все поемою, 

а вже потім можна говорити про інші патерни, реалізовані у ньому. За таким 

самим принципом можемо, приміром, визначити поему «Самсон» як апокриф, 

поему «Русалка» – як легенду чи фантастичний переказ, «Роберт Брюс, король 

шотландський» – як історичний переказ тощо.  

Збірка «Відгуки» (1902) містить у собі цикл «сюжетної» лірики під 

загальною назвою «Легенди». Ці твори об’єднані спільним роком написання, 

1900-м, за винятком «Трагедії», що датується 1901-м. Власне, саме «Трагедія», 

написана уже після смерті С. Мержинського, у Кімполунзі, демонструє значно 

вищий рівень опосередковування біографічного матеріалу, аніж це ми бачили у 

циклах так званої «подорожньої» лірики. Метафоричність образів аж до 

глибокого їх символізму свідчать про початок нового етапу у ліричній 

творчості Лесі Українки. Поранений лицар, закутий у панцир, є символом 

сильної людини, яка будь-що намагається приховати свої страждання від 



151 

 

загалу: «Бо й такі бувають рани, / що нема на них бальзаму, / що нема на них 

завоїв, / окрім панцира твердого» [198, І, 216]. Таким чином, поєдинок, у якому 

отримує поранення Лицар, теж стає символічним, та й загалом весь 

середньовічний антураж використаний лише з метою закодування певної 

особистісної інформації.  

Жанр легенди, як і низка інших сюжетних жанрів таких, як поема, 

апокриф, казка, оповідання, трансформується Лесею Українкою крізь призму 

ліричного світобачення. А використаний патерн монологу у творі «Саул» 

загалом зосереджується на ліризації, оскільки ліричний герой у певній мірі 

сповідається. Насичена риторичність монологу дозволяє нам говорити про 

зародки драматичного діалогу як жанрової моделі у творчості письменниці у 

тому ліризованому вияві, який ми спостерігали у «Трьох хвилинах», «В дому 

роботи, в караїні неволі», «Айші та Мохаммеді». 

 

 

3.4.1. Жанр апокрифу крізь призму теорії «колективної пам’яті» 

П. Рікера 

 

 

Станом на сьогодні відсутні праці, які б, опираючись на творчість 

Лесі Українки, студіювали жанр як прояв «колективної пам’яті» (П. Рікер). 

Мнемотехніка жанру та й, зрештою, будь-якого іншого літературного явища 

має давні традиції, що тягнуться від Платона та Аристотеля, але донині з 

певних причин ця техніка вважалася такою, що вичерпала себе. В умовах 

стрімкого розвитку когнітивного підходу до вивчення літератури мнемотехніка 

постала у новому світлі – перспективному і результативному.  

Словник когнітивних термінів широко тлумачить поняття пам’яті як одне 

із центральних у когнітивній науці, традиційно поділяючи його на пам’ять 

епізодичну і семантичну. Семантичний тип пам’яті включає в себе «аналіз 

проблем знання і його репрезентації, а активно обговорюване питання про 
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одиниці цього знання пов’язує дослідження з проблемами фреймів, скриптів, 

сценаріїв і пропозицій» [100, 117]. Іншими словами, пам’ять тісно пов’язана 

першочергово з мовою, адже будь-яке висловлювання було б неможливим без 

наявності функції відтворення слів. Для письменника, а особливо для лірика, 

важливим є образ, який з’являється у пам’яті, а вже згодом реалізується в 

художньому тексті з допомогою словесних конструкцій. 

П. Рікер у праці «Пам’ять, історія, забуття» (2000) ідентифікує пам’ять як 

ключову ланку в мові, культурі, історії тощо. «Колективна пам’ять» та 

«індивідуальна пам’ять», на думку філософа, не можуть перетинатися. Проте 

одразу дослідник зауважує наступне: «Чи не існує між двома полюсами – 

індивідуальною та колективною пам’яттю – проміжного плану референції, де 

конкретно втілюється взаємодія між живою пам’яттю індивідуальних 

особистостей і публічною пам’яттю спільнот, до яких ми належимо? Це – план 

стосунків із близькими, яким ми вправі певним чином означувати пам’ять. 

Близькі люди, на яких ми покладаємося і які покладаються на нас, знаходяться 

на різних відстанях у стосунку між “я” та “іншими”» [169, 184]. Чи не буде 

проекцією на цю думку П. Рікера ситуація у житті Лесі Українки, тісне 

спілкування з дядьком М. Драгомановим, який заклав фундамент Лесиних 

поглядів, зокрема релігійних. Лист до М. Павлика з Владаї, де поетеса 

перебувала у дядька, яскраво демонструє факт такої взаємодії: «Говорили ми з 

ним [дядьком. – Ю. Л.] чимало і про всякі інші ветхо- і новозавітні релігійні 

речі; єсть, бачте, у мене великий план... “Впрочем, ничего, ничего, молчание...” 

Мені ще для сього треба читати й читати, вчитись та вчитись, а там – 

побачимо» [198, Х, 254]. Розмови на релігійні теми, очевидно, не пройшли 

даремно, а посприяли формуванню потужного обсягу знань, які згодом 

письменниця використовувала як основу для художніх образів та сюжетів.  

Щодо жанру як такого у творчості будь-якого автора, то тут доречним 

буде судження М. Бахтіна про те, що «жанр володіє своєю органічною логікою, 

яку можна в деякій мірі зрозуміти і творчо освоїти за небагатьма жанровими 

зразками, навіть за фрагментами. Проте логіка жанру – це не абстрактна логіка. 
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Кожен новий різновид, кожне нове творіння у цьому жанрі чимось її збагачує. 

Тому важливо знати можливі жанрові джерела того чи іншого автора, ту 

літературно-жанрову атмосферу, в якій відбувалася його творчість. Чим 

повніше і конкретніше ми знаємо жанрові зв’язки художника, тим глибше 

можемо проникнути в особливості його жанрової форми і більш правильно 

зрозуміти взаємозв’язок традиції і новаторства в ній» [18, 211]. М. Бахтін, крім 

цього, стверджує, що будь-яке висловлювання здійснюється у певному жанрі, 

який, у свою чергу, має традиції і давність. Безперечно, жанр мусить 

змінюватись та оновлюватись, інакше не відбуватиметься розвиток, а 

мистецтво застигне у рамках канону.  

Мнемонічні властивості жанру, за Т. Бовсунівською, перш за все 

виявляються у двох аспектах: «1) як тяглість схеми втілення певних елементів, 

структурна властивість відтворювати попередньо заявлені у світовій літературі 

жанрові характеристики – “пам’ять” жанру, про яку писав М. Бахтін і 

Ю. Лотман, та 2) як схильність змістовно відтворювати події минулого, адже 

основою окремих жанрів є саме підсилена орієнтація на пригадування, пам’ять 

про щось, як то маємо у щоденнику, мемуарах, біографії, автобіографії, 

травелога тощо» [23, 77]. Перший аспект буде актуальним у нашому 

дослідженні, оскільки апокрифічні жанри досить архаїчні і мають тривалу 

традицію, що розвивалася паралельно канонічним текстам Святого Письма.  

Твір «Прокляття Рахілі» датується 1898 роком і згідно визначення 

Лесі Українки є апокрифом За літературознавчою енциклопедією, апокриф – 

«текст невідомого походження, призначений для втаємничених» [118, І, 84]. 

Крім того, апокрифами називали зіпсовані переписувачами біблійні тексти, а 

також тексти, що втратили давньоєврейські відповідники і не визнані 

церковними канонами. Очевидно, що зміна жанру відбулася логічно, адже 

біблійна героїня і біблійний сюжет (у неординарній авторській обробці) цілком 

заслужено відповідають законам апокрифічного письма. Жанр легенди, яким 

авторка спочатку означила свій твір, теж має релігійні витоки, адже на його 

формування вплинув світогляд католицизму, окрім того, легенда могла згодом 
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використовуватись як елемент того ж таки апокрифу [118, І, 546-547]. Імовірно, 

тут ключову роль зіграла саме біблійна тематика, оскільки апокриф завжди 

стосується біблійних сюжетів, у той час як легенда може бути спрямована на 

речі більш побутові. 

Апокриф «Прокляття Рахілі» мало досліджений, проте поодинокі 

розвідки все ж дають визначення окремим його аспектам. Зокрема, за словами 

І. Захарчук, «апокрифічні моделі в драматургії Лесі Українки оприявлюють 

складний процес взаємодії різних типів культури, що базуються на відмінних 

естетичних та онтологічних засадах. Враховуючи семантичний рівень поняття 

(від грецьк. “таємний, секретний”) можемо припустити, що саме увага до 

прихованих, підсвідомих, на перший погляд, вторинних проявів буття визначає 

функціональну наповненість апокрифів у творчому доробку Лесі Українки» 

[72, 69]. Т. Панасенко стверджує, що цей апокриф «Леся Українка створила, 

спираючись на біблійну тематику, але нічого не використавши з біблійних 

відомостей про життя Рахілі. Не згадується ні історія шлюбу героїні, ні її 

чоловік, ні рідні діти, які пережили свою матір» [149, 74]. Це справді так, і, що 

найбільш цікаво, Леся Українка уже через п’ять років згадувала знову і 

героїню, і біблійну цитату про неї в листі до І. Франка: «Я пишу сеє все, а в 

думці все одбивається: “Рахіль плаче і не хоче потішитись по дітях своїх, бо їх 

немає...” Хто була та Рахіль? Може, якась невідома жінка часів Ірода? А може, 

“будівниця дому Ізраїля”? Які були її діти? Які були б вони, коли б виросли 

здорові? Чи пам’ятали б їх люди досі, їх і матір? І чим би їх пом’янули 

нащадки? Хто знає... Але тепер вони безсмертні, бо туга їх матері безсмертна, а 

вони живуть в її тузі. Що було б з їх безсмертя, якби вона схотіла потішитись, 

власне, тим, що їх все-одно “вже не вернеш”, що їх немає? – скільки матерів 

потішаються тим! Але ж “Рахіль плаче і не хоче потішитись по дітях своїх, бо 

їх немає...”» [198, ХІІ, 16]. Очевидно, цей образ «не давав спокою» поетесі, з 

огляду на те, що вона знову до нього повертається. У цьому випадку маємо 

справу із «пам’яттю про образ», який дає поштовх до написання тексту певного 

жанру. Але тут знову ж таки має місце деякий анахронізм, адже текст уже був 
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написаний, а письменниця все ще періодично пригадувала образ Рахілі, при 

чому продовжувала роздумувати над можливими способами його інтерпретації, 

а не повторювала сюжет «Прокляття Рахілі». Це може свідчити лише про одне: 

Леся Українка, постійно шукаючи істину, залишає свої тексти відкритими для 

тлумачення, дає можливість читачеві заперечити ту чи іншу думку. Таким 

чином яскрава риторичність творів поетеси переростає у явище модерне – 

діалогізм. 

Оскільки у Книзі Нового Завіту міститься лише одне речення про Рахіль, 

то логічним є те, що авторка створила абсолютно новий сюжет, а з огляду на 

викривальність і навіть деяку саркастичність твору, обрала за жанрову 

дефініцію саме «апокриф». Т. Панасенко стверджує, що «письменниця обрала 

як вихідні дані саме ті мінімальні відомості, що були подані нею в епіграфі, 

оскільки в них закодовано квінтесенцію твору – минуле і майбутнє, ненависть і 

любов, зло і добро, які втілюються, відповідно, в проклятті та прощенні: чи 

здатна людина простити й переступити через гординю» [149, 74]. Мабуть, все-

таки не гординю мала на увазі авторка, а скоріше глибокий непереборний біль 

від несправедливості. 

«Прокляття Рахілі» – твір, що втілює в собі синтез літературних родів, 

власне лірики і драми, а точніше, ліричності і драматизму. Це характерно для 

Лесі Українки як драматурга-лірика. За словами Т. Гундорової, «здається 

невипадковим і її [Лесі Українки. – Ю. Л.] звернення до драматичної форми як 

металітературного жанру. Драматична форма у цьому сенсі – такий вид 

дискурсу, який діялогічно, атонально підриває абсолютний раціоналізм 

універсального, унітарного типу висловлювання, скажімо, переданого у вірші. 

Слово при цьому не називає, не перетворює на картину, як це властиво 

класичному дискурсу; воно пронизане варіятивністю, грою мови, що її несе в 

собі діялог хору, який уособлює неминуче й повне знання, та минуще, часткове 

знання, виражене індивідуальною мовленнєвою практикою героя на сцені» 

[50, 384]. Дифузія родів літератури дозволяє письменниці створити об’ємну 
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картину, живу, рухливу, при чому акцент робиться на динаміці характерів, ідей, 

емоцій.  

Перша частина твору – це свого роду епічна розповідь, власне, 

характерна риса апокрифу як жанру оповідної літератури. Авторка, всупереч 

канонам Біблії, називає Марію, матір Ісуса, не «пречистою», не «дівою», а 

«вбогою», чим зумовлює профанацію цього образу. Далі у тексті міститься ще 

один тому доказ: «Втішалася обрана богом мати, / Сповнялась материнської 

пихи, / Святої гордості, що кожна мати має, / Як на руках своє дитя тримає, / 

Бо кожній матері дитя її месія, Давно сподівана і справджена надія [виділ. 

наше. – Ю. Л.]» [198, І, 246]. 

Письменниця явно применшує значення Діви Марії та Ісуса, зрівнюючи 

їх із будь-якою пересічною породіллею з новонародженим. Зроблено акцент на 

тому, що Божа Матір наділена абсолютно земними почуттями і, відповідно, 

тілесно та духовно нічим не відрізняється від звичайної жінки. Таким чином 

роль Марії у християнському світі зменшується, а її відповідальність за 

загибель стількох тисяч немовлят збільшується.  

Далі у тексті бачимо риторичний оклик від імені, очевидно, авторки: «О 

матері! щасливі тричі ви, / Коли про вашу любую дитину / Не дбають ні царі, 

ні мудрії волхви» [198, І, 246]. 

Це звертання вказує на вкрай велику відповідальність, покладену на плечі 

Марії та її сина, і, мабуть, було б краще, коли б вони і справді були звичайними 

людьми. Складається враження, що Марія зовсім не пишається тим, що 

народила боголюдину, а лише тим, що народила звичайну дитину. 

Переплетення авторського апокрифу та канонічного тексту на цьому етапі 

простежується послідовно, відчувається занурення в архаїчне, інстинктивне 

людське начало (материнський інстинкт), що поєднане із християнською ідеєю 

Ісуса як Сина Божого у першу чергу, а не сина, якого народила жінка. 

Протилежний Марії образ, образ Рахілі, змальовано Лесею Українкою 

досить категорично і емоційно. Ненависть і роздратування праматері Ізраїлю 

досягають такої високої точки, що вона здатна кинути виклик самому Господу: 
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«Нехай заплатить сей, Марії син! / Бо коли ні, то в день страшного суду / На 

Йосафатові долині стану я / І перед зборищем мерців волати буду: / Себе суди, 

неправий судія!» [198, І, 248]. 

Не дивлячись на такий великий контраст між образами жінок, можемо 

сказати також, що Леся Українка намагається будь-що зменшити його за 

рахунок уже згадуваної профанації образу Діви Марії з Дитям. Таким чином, 

ненависть Рахілі спрямовується більшою мірою до Господа як Творця, який 

управляє ділами людськими, але тим не менше не зміг відвернути 

кровопролиття. Більше того, Рахіль у цьому творі виступає свого роду 

причиною розп’яття Ісуса Христа, адже саме з її вуст лунає: «Маріє, радуйся! 

Твій син, твоя любов, / Живий, у захисті, та прийде та година, / Даремне згине 

так твоя дитина, / Як сі мої нащадки. Кров за кров!» [198, І, 248]. 

Образ Рахілі трактується як пусковий механізм, що тягне за собою смерть 

Месії, Рахіль як маленька проекція всього ізраїльського народу, який не 

зрозумів вчення Ісуса і розіпнув його на хресті, чекаючи свого Пророка донині.  

Основна бінарна опозиція – смерть і народження (смерть взамін за життя) 

спрямовує твір Лесі Українки у царину філософсько-психологічного 

тлумачення. Такі концепти, як «ненависть», «прощення», «жертва» (кровна), 

«прокляття», «спокута», «провина», «справедливість» накладаються на 

жанровий патерн апокрифу, оновлюючи його, і виводять цей твір на новий, 

модерний рівень мистецтва. 

Ще один момент, який видається важливим і навіть стрижневим, – 

концепт «прокляття» як центральний у творі Лесі Українки. Чому саме цю 

лексему письменниця використала, адже у Біблії немає жодної згадки про те, 

що Рахіль когось проклинає? Якщо потлумачити концепт як згусток культури, 

то стає зрозумілим, чому саме «прокляття» виходить на перший план. 

Прокльони – давнє явище, магічне і сакральне, їх завжди боялися, а 

християнське віровчення загалом забороняє проклинати. Прокляття – це той 

чинник, який може запустити механізм смерті, разом із тим це й вияв 

емоційного стану людини, надмірно експресивного і знервованого. Сильні 
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емоції викликають не менш сильні думки, що в свою чергу призводить до 

матеріалізації цих думок як на словесному рівні, так і на духовному. Прокляття 

– це крайній вияв ненависті, що переростає у побажання смерті. Тому назва 

твору – «Прокляття Рахілі» – автоматично стає концептуальною метафорою, 

яка несе в собі елементи пророцтва. 

Н. Фрай стверджує, що всі біблійні тексти побудовані за принципом міфу 

[203]. У випадку із твором Лесі Українки відбулась деміфологізація, яка, за 

словами того ж вченого, «рівнозначна знищенню» будь-якої із книг Біблії. 

Скоріше всього тут слід вести мову про знищення заради перебудови 

(перепрочитання). 

Отже, проведений аналіз твору Лесі Українки дозволяє встановити 

основні мнемонічні властивості жанру апокрифу як сталої моделі побудови 

сюжету зі значним нашаруванням авторського стилю письма: 

1) невідповідність конфесійній догмі (письменниця не просто з деякими 

змінами переповіла відомий біблійний сюжет, а створила новий, авторський); 

2) наративний синкретизм, що зумовлений синтезом родів літератури; 

3) фрагментарний дискурс, який у цьому випадку полягає у певній 

недомовленості (читач, з огляду на свою обізнаність із Біблією, повинен 

самостійно співставити факти, які не вказані у творі); 

4) патерн легенди, втілений на початку твору (власне, тому Леся Українка 

спочатку визначила цей твір як легенду). 

Що ж до авторських рис апокрифу, то варто зазначити такі: 

1) профанація образів Діви Марії та Ісуса Христа, зведення їхньої ролі до 

загальнолюдського рівня; 

2) філософська насиченість; 

3) спроба кардинально нового тлумачення Святого Письма через «зміну ролей» 

(не Господь визначив долю для Ісуса Христа, а – прокляття Рахілі). 

 

 

3.5. Епічна проза 
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Проза для Лесі Українки знаходилася у площині експерименту, де можна 

довільно використовувати свої дослідницькі схильності, де є певна міра 

достовірності, фактографічності, об’єктивності і разом з тим – безмежний 

простір для творчості. За словами М. Моклиці, «головна мотивація до прози – 

уважний і проникливий погляд довкіл» [136, 135], тобто митець, як і дослідник, 

обирає собі об’єкт дослідження, методи, ставить завдання і таким чином 

досягає цілі. «В прозі є найбільше можливостей узгодити раціональні та 

ірраціональні фрагменти процесу творчості, віддати в твір стільки власного і 

пережитого, скільки потрібно для того, щоб твір не перейшов межу і не став 

автобіографічною прозою» [136, 132]. На нашу думку, найкращим способом 

для закодування біографічного матеріалу є драматургія з її дійовими особами, у 

кожній з яких може бути «розпорошена» особистість автора. Проза якраз 

містить у собі найбільш хистку грань між біографічним і небіографічним, інша 

справа у дослідницьких здібностях і установках автора: якщо йому вдасться 

віднайти потрібний ракурс тієї чи іншої проблеми, визначити спосіб опису цієї 

проблеми без будь-яких натяків на особистісне, то твір, звісно, міститиме 

мінімум біографічного матеріалу, а точніше, цей матеріал знаходитиметься у 

підтексті.  

Сім’я Косачів відома своїм послідовним піїтетом до мистецтва. 

Літературні вечори, конкурси, вистави – явища абсолютно нормальні у 

аристократичних колах того часу. На один із таких конкурсів, що мав назву 

«Канапка» чи «Кушетка», Леся Українка розпочала роботу над «улітою». Як 

виявилося згодом, твір настільки «затягнув» письменницю, що вона працювала 

над ним (розширювала, редагувала) тривалий час, з 1889 по 1893 роки. У 

результаті ми маємо «Жаль» – текст, який складно вмістити в рамки 

оповідання, масштаби зображення не дозволяють погодитися з авторським 

жанровим визначенням. Така сама ситуація склалася з твором «Приязнь» 

(1905), поштовхом до написання якого теж став конкурс, щоправда в журналі 
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«Киевская старина». У цьому випадку також посперечаємося з Лесиним 

визначенням «оповідання з життя волинського Полісся» і наполягатимемо на 

іншому – повісті.  

Жанр повісті, як і будь-яке інше явище перехідного характеру, завжди 

викликає масу суперечливих тлумачень. Складно усвідомити, де закінчується 

оповідання і починається повість, і де закінчується повість і починається роман. 

Очевидний той факт, що повість вбирає у себе патерн оповідання, доповнюючи 

його додатковими рисами, а саме: «поглибленим змалюванням персонажів», 

«описами, загостреною проблематикою, авторськими відступами» [118, ІІ, 225]. 

Іншими словами, автор має більше місця для того, аби заглибитися у щось: у 

характери і психологію персонажів, у конфлікти, у власні роздуми, у природу 

тощо.  

У жанрі соціально-психологічної повісті працювали відомі сучасники і 

близькі Лесі Українці люди: І. Франко («Перехресні стежки») та 

О. Кобилянська («Земля»). Проте це не означає, що стильові параметри 

Лесиних «Жалю» та «Приязні» ідентичні творам її сучасників. Наприклад, 

І. Франко проявив себе у цьому жанрі як класичний реаліст, манера 

Лесі Українки значно відрізняється в аспекті літературного стилю, 

продиктованого мистецькими тенденціями. З точки зору змісту сюжетні тексти 

містять у собі психологічність як наджанрову характеристику, тоді як тексти 

медитативного характеру позначені філософічністю, спрямовані у сферу 

модерністської поетики. Психологізм творів тісно взаємодіє із суспільними 

факторами, тобто герої не знаходяться поза суспільством, а, навпаки, є 

повноцінними та активними його членами. Таким чином, і «Жаль», і «Приязнь» 

заслуговують на визначення неореалістичних соціально-психологічних 

повістей.  

«Жаль» – перший об’ємний прозовий художній твір Лесі Українки, 

зосереджений на жіночій долі, зокрема головною героїнею є Софія Турковська, 

дівчина з провінції, що згодом вийшла заміж за родовитого аристократа. 

Аристократ, або князь, як його називають у творі Софія і її батьки, потрапляє у 
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поле авторського зору досить принагідно. Авторці не цікава особистість цього 

чоловіка, адже не він є об’єктом її художнього інтересу, а Софія як носій 

типової жіночої психології. Ця героїня зовсім не виняткова особа, властива для 

поетики романтизму і неоромантизму, а, навпаки, цілком типова для свого часу 

панночка, зі звичайними мріями і бажаннями гарно виглядати, вдало вийти 

заміж і жити заможно: «не розміркувала ж іще однієї дуже пильної справи: досі 

не зважила, яку сукню має надіти увечері – чи блакитну, чи кремову?» [198, 

VII, 40]; «О, добре бути багатим!..» [198, VII, 44]. Крім того відчувається якась 

маніакальна прив’язаність героїні до матеріальних речей, маємо на увазі 

звичайний предмет інтер’єру – канапку, з виготовленням якої барилися місцеві 

майстри. Ця, здавалося б, дрібничка доводила Софію просто-таки до розпачу. 

Канапка виконує роль художньої деталі у тексті, присутня у різних сценах 

упродовж сюжету: «Від того дня, коли відбувся вечір, Софія стала дуже 

прихильна до канапки. Навіть щодня стирала порох із неї, ще й надто 

старанно, такою роботою вона перше ніколи не займалась» [198, VII, 47]. 

«Стосунки» головної героїні з неживим предметом зображені в іронічному 

світлі, Леся Українка тонко натякає на абсурдність ситуації. Натомість інші 

стосунки, сестер Софії та Наді, помітно погіршуються: «Взагалі від тої пори, як 

канапка стала в хаті, сестри зробились якось менше прихильні одна до другої» 

[198, VII, 47]. Парадоксальність стосунків Софії з матеріальним, неживим 

предметом абсолютно нівелює стосунки з рідною людиною. Відсутність 

діалогу між персонажами свідчить про втрату Софією життєвих орієнтирів, 

тотальне спрямування її у сферу матеріального світу, світу багатства, розкоші і 

грошей. Кушетка – це всього лише елемент інтер’єру, виготовлений, як можемо 

припустити, за останніми тенденціями моди, і цей предмет із дерева і тканини 

«допоміг» Софії Турковській стати княгинею. Поривання до аристократичного 

світу, який здається ідеальним, виключно безтурботним, багатим і пишним, 

заполонило свідомість дівчини-провінціалки. Однак, відсутність істинного 

розуміння аристократизму, його глибинних особливостей, духовного 

наповнення стане для Софії фатальною помилкою.  
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Сюжет експозиційної частини повісті розвивається досить динамічно, 

маємо на увазі знайомство Софії і князя, їхнє одруження і нетривале подружжя 

аж до смерті чоловіка. Образ головної героїні авторка впродовж цього 

сюжетного відрізку виписує пунктирно, натяками, зокрема князь мимохіть 

замислюється, «як прийме світ його Sophie? Все ж на неї трохи скрива 

дивляться в товаристві. Sophie вродлива, зграбна, навіть едукована не гірш від 

інших пань, але все ж… ніби чогось бракує» [198, VII, 52]. Баронеса зауважує, 

що «вона [Софія. – Ю. Л.] дуже мила особа… дуже мила… Тільки… Вам слід 

зайнятись нею… Так, так, – слід зайнятись… Така моя думка» [198, VII, 53]. 

Дружба Софії з княгинею Карабазі викликає осуд князя, проте, зрозуміло, що 

цих жінок поєднує якраз неаристократичне походження, очевидно тому Софії 

легко бути у товаристві Карабазі, натомість нестерпно важко відвідувати салон 

баронеси, «”справжньої аристократки”, яких тепер і поміж правдивим 

панством небагато» [198, VII, 52].  

Смерть князя у структурі твору є, найімовірніше, переломним етапом, але 

не кульмінаційним. Саме з цього моменту головна героїня постає перед нами у 

всьому різноманітті думок, емоцій, переживань. Увага автора фокусується 

виключно на особі дівчини. З’ясувалось, що вона абсолютно безпомічна у 

кризовій ситуації, «дитяча безпорадність» опанувала нею, не дозволяючи 

прийняти будь-яке рішення. Такий стан викликаний зовсім не тугою за 

чоловіком, а жалем за втраченим безтурботним життям: «Софія сиділа на 

канапці в чорній жалобній сукні. Вираз її обличчя не зовсім відповідав 

смутковому убранню, – на лиці скоріш дивування видко було, аніж смуток» 

[198, VII, 60]. Героїня намагається просити про допомогу баронесу, проте роль 

гувернантки або компаньйонки, які та пропонує, неспівмірні з рожевою мрією 

про багатство і розкіш. Тривалі метання все ж приводять Софію знову в дім до 

баронеси і примушують стати компаньйонкою старої аристократки. Зауважимо, 

що перший портрет баронеси, вміщений як авторський відступ, є найбільш 

об’єктивним, адже далі жінка постає виключно у світлі суб’єктивного 

сприйняття Софії.  
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Образ канапки знову з’являється у тексті, змінивши своє 

місцезнаходження і господаря, тепер ця річ – у будуарі баронеси. Такі зміни 

вражають Софію: «Софія стала і з жалем дивилась на тую канапку» 

[198, VII, 68]. Поняття жалю виникає у тексті саме під час від’їзду головної 

героїні у статусі компаньйонки з того міста, де здійснилися її мрії: «”Богу 

дякувати! Хоч далі від сього міста! – думала Софія. – Хоч мене жаль той 

гризти не буде!” Шкода, жаль не зостався у рідному місті» [198, VII, 68]. 

Новий, тепер уже абстрактний, образ жалю на противагу канапці як 

матеріальному його втіленню супроводжуватиме жінку аж до фіналу, 

спричинивши велику кількість психологічних змін у її свідомості. Проте на 

етапі від’їзду жодна обставина не свідчить про те, що Софія стане вбивцею. 

Власне, така думка не виникне у читача аж до самого факту вбивства. Від’їзд 

баронеси на води разом зі своєю новою компаньйонкою – це початок висхідної 

градації негативних емоцій у характері Софії. Доповнюючи текст твору 

епістолярним жанром (Софія пише листи до матері), Леся Українка намагається 

глибше проникнути у внутрішній світ героїні, адже лист близькій людині 

передбачає високий відсоток щирості. Ми бачимо, що ця жінка замість жити 

теперішнім і боротись за краще майбутнє, поринає у спогади, живе минулим, 

жаліє за ним: «Цілий день я рвала собі серце тими спогадами» [198, VII, 71]. 

Відповідно, Софія перестає розвиватися у висхідному напрямку, її пригнічений 

стан, відсутність будь-який надій і перспектив сприяють тому, що вона 

самостійно зачиняє себе в емоційному вакуумі, де все погано, навколо – лише 

негатив і перспектива безрадісного майбутнього. Так, портрет старої 

компаньйонки, яку Софія побачила в курзалі, свідчить, що психіка дівчини 

починає працювати проти неї, драматизуючи все навколо: «То була особа 

немолода і якась “лихом прибита”, так подумав би кожний, хто б глянув на 

неї. Вона ходила по залі з кутка в куток автоматичною, розбитою походою, 

похитувалась наперед при кожному ступні, голова її, схилена набік, теж 

похитувалась журливо, на лиці був розлитий глибокий, безнадійний смуток, 

тонкі губи стулені скорбно, очі з тремтячими віями спущені в землю…» 
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[198, VII, 74]. Софія не намагається заговорити до цієї особи, з’ясувати 

обставини її життя, задовольняючись власними висновками, цілком можливо – 

хибними.  

Тему жіночої долі і психології, зокрема хворобливої психології, 

порушеної різного роду негативними переживаннями, Леся Українка розробляє 

у цьому творі дуже детально. Текст не схожий на твори О. Кобилянської із 

сильними, неординарними жіночими особистостями, а цікавий тим, що 

торкається, здавалося б, абсолютно тривіального характеру. Л. Кулінська 

вважає, що у повісті «Жаль» Леся Українка «звернулась до питання емансипації 

жінки» [101, 29], чого там загалом немає. Точніше, в центрі твору, звісно ж, 

жінка, але кут зору на неї зовсім не збігається з питанням емансипації, хоча б 

тому, що Софія не прагне самостійності, свободи чи рівноправ’я у повному 

розумінні цих слів, а, навпаки, шукає фіктивної свободи у багатстві, званнях і 

титулах. Ближчим до питання емансипації був, на нашу думку, А. Чехов у 

своєму оповіданні «Наречена» (1903), головна героїня якого звільняється від 

обтяжливого для неї звання нареченої і «перевертає своє життя» [224, 297]. 

Спільним у Лесі Українки й А. Чехова є те, що обоє вибрали об’єктом свого 

дослідження жіночу (дівочу) долю і психологію. Інша справа, що Софія і Надя - 

особистості різні, об’єднує їх лише прагнення вийти заміж, однак Надя на 

певному етапі «перегорає», з огляду на те, що читач застає її у віці двадцяти 

трьох років, а не шістнадцяти, як Софію. Відповідно, ракурс досліджуваної 

проблеми сприяє вибору різних жанрових моделей: у Лесі Українки бачимо 

неореалістичну соціально-психологічну повість, А. Чехов створив суспільно-

психологічне оповідання.  

У повісті «Жаль» авторка повністю занурилась у психологію головної 

героїні, роздуми якої займають значну частину твору. Саме крізь призму 

світобачення Софії ми більшою мірою дізнаємося про характер баронеси та 

інших персонажів, однак ця точка зору є суб’єктивною і, як слід здогадуватись, 

викривленою та оманливою. Леся Українка мала на меті розглянути 

психологічний тип людини, що надмірно прив’язана до матеріальних 
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цінностей, символом яких у творі стала рожева канапка. Цей образ як 

матеріально-чуттєвий предмет виконує водночас функцію художньої деталі 

(про що вже йшлося), яка є основним рушієм сюжету повісті. Це дуже 

показово, оскільки саме канапка спричинилася до трагічної для баронеси 

розв’язки, а драматична і невтішна перспектива для головної героїні очевидна і 

невідворотна. Використання «промовистої деталі» цілком у дусі неореалістів, 

для яких цей художній засіб є важливішим, ніж «розлогий опис, сюжет, 

розгорнутий за правилами реалістичного письма» [118, ІІ, 117].  

Щодо психологізму, то в А. Чехова він дещо інший, має більш 

універсальний, всеохопний характер, відмінний від локального 

(індивідуального) психологізму в Лесі Українки. Лейтмотив твору «Наречена» 

– «перевернути своє життя» - стосується всіх персонажів. Ми достеменно так і 

не дізнаємося, якою була Надя, мається на увазі її характер, окрім того, що 

можемо зробити висновок про спокійний, вдумливий тип. Чехов не намагається 

заглибитись у психологію героїні, а зосереджується на процесі життєвих змін, 

які людина мусить зробити, аби не повторити помилок своїх близьких. Фінал 

оповідання звучить досить оптимістично, тому, можемо припустити, Надя 

зробила правильний вибір. Порівняно з Лесею Українкою, А. Чехова цікавлять 

ситуації більш універсальні, відповідно, і характери типові та впізнавані. 

Звісно, не можемо сказати, що Леся обрала характер винятковий, навпаки, 

таких, як Софія, є чимало. Проте динаміка цього характеру розвинулася у 

спосіб, який ніхто не міг передбачити. У те, що Софія стане в результаті 

вбивцею, навряд чи можна було повірити на початку твору. Б. Якубський 

назвав убивство у фіналі невмотивованим з точки зору реалізму, а от для 

романтичних творів такий кінець цілком властивий [240, ХVI].  

Безперечно, романтична складова у прозових текстах Лесі Українки 

присутня і виражається вона у схильності до ліризованої нарації, медитативних 

відступів, філософсько-психологіного осмислення людських характерів і 

дійсності. Ці риси цілком підпадають під особливості неореалістичного письма, 

основні постулати якого сформувалися лише у 20-30-х роках ХХ ст. У цьому 
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плані Леся Українка знаходиться дещо попереду А. Чехова, який більшою 

мірою все ж лишається реалістом. Таким чином, обидва автори були чудовими 

психологами, проте на прикладі аналізованих творів ми бачимо, що вектор руху 

психологізму спрямований у Лесі Українки від загального (суспільного) до 

індивідуального, а в А. Чехова – від індивідуального до суспільного. 

Дівочі характери, щоправда, зовсім іншого типу стали основою повісті 

«Приязнь». Тут також відсутнє питання емансипації чи, тим більше, фемінізму. 

Леся Українка намагається осягнути природу, психологію дівчаток, Юзі – 

панночки, дочки багатих, родовитих батьків, і Дарки – простої селянської 

дитини. 

Соціально-психологічні повісті «Жаль» і «Приязнь» демонструють 

вміння Лесі Українки як психоаналітика, який тонко і проникливо, за 

допомогою натяків і символізації ситуацій аналізує особливості людської душі. 

Прозова творчість письменниці загалом заслуговує більшої уваги дослідників, 

адже тут знаходиться друга точка сили, епічність, яка впродовж усього життя 

протистоїть природній Лесиній ліричності. Її філософська і психологічна проза 

цілком суголосна часові, в дечому навіть випереджає тодішні літературні 

тенденції, у ній зовсім немає побутографізму чи класичного реалістичного 

зображення, відчувається неповторна манера проникливого психолога. 

 

 

3.6. Лірична проза 

 

 

Так звані безсюжетні тексти Лесі Українки називають по-різному: 

лірична проза, філософсько-імпресіоністична, власне безсюжетна тощо. За 

словами В. Сірук, щодо прози Лесі Українки «наративність можна вважати 

вихідним пунктом у процесі пошуку своєрідності художньо-естетичної 

реальності» [177, 126]. Ця позиція суголосна з диференціацією прозових текстів 

письменниці з огляду на сюжетність / безсюжетність (епічна / лірична проза). 
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Власне безсюжетність як така відсутня у Лесиних прозових творах, тут скоріше 

приходиться мати справу з нечітким сюжетом – фрагментарним, пунктирним. 

Такий сюжет є всього лише інструментом для медитацій, ліричних відступів, 

діалогів тощо. Наприклад, в оповіданні «Над морем» (1898), за словами 

М. Моклиці, «є два подієві плани: один ліричний, який непомітно розгортає 

цілий сюжет взаємин ліричної героїні з морем, а інший типово епічний: 

невдалий флірт Алли Михайлівни зі світським “левом” Анатолем» [136, 132].  

За таким самим принципом розгортається «сюжет» і у творі «Пізно» 

(1893), де головна героїня, пані професорка, рефлексує, що виливається у 

ліризовані роздуми над своїм життям. Жанр цього тексту можемо означити як 

образок (часто використовуваний письменницею), етюд, ескіз чи шкіц. Весь 

сюжет – це мнемонічні спалахи у свідомості жінки, імені якої ми не знаємо, як і 

її чоловіка-професора. Люди-маски або персонажі без облич, у яких 

письменницю цікавлять лише їхні симптоматичні психологічні риси, стали 

об’єктом дослідження у творі. Ми розуміємо, що характер жінки під час 

другого заміжжя різко змінився на гірше, з огляду на байдужо-іронічне 

ставлення до неї чоловіка: він «немов хотів добрати усіх способів, щоб вона не 

була гарною, йому хотілось, щоб вона укупі з ним сиділа над політичною 

економією, робила переклади для нього…» [198, VII, 103]. Водночас ставлення 

жінки до свого першого чоловіка збалансовує позиції персонажів, адже у свій 

час вона виконувала роль нинішнього партнера, коли «позволяла» першому 

чоловікові «любити себе і вважала се за велику ласку» [198, VII, 103]. 

Мимоволі проявляється основна суть твору: байдужість завжди буде 

відплаченою.  

Екзистенційна проблема часу, розроблена у творі спрямовує його у сферу 

філософії, що дозволяє визначати його жанр як філософський етюд. Мінімальні 

текстові і художньо-зображальні засоби, влучно розставлені письменницею 

акценти і вдало підібрані ретроспективні сцени, що постають як спогади 

героїні, дозволяють розширити поле інтерпретацій значно масштабніше, ніж 

сам текст твору. Увага автора зосереджена на деталях (зовнішності, міміці, 
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жестах, інтер’єрі тощо), що підтверджує факт ескізності твору. «Дзигар ударив 

раз і замовк…» [198, VII, 102] – таке формулювання авторка обрала замість 

пояснення, чому героїня твору у таку пізню годину (перша ночі) сидить за 

книгою. Власне, пояснення як такого не бачимо, розуміння ситуації у читача 

з’явиться згодом. Нагнітання чорного кольору у портреті жінки-персонажа 

справляє гнітюче враження – «чорне убрання», «чорне, з чималою сивизною, 

волосся», «чернечий вигляд», і водночас контрастує з портретом на стіні, де та ж 

таки жінка – «пишна красуня в бальовій сукні, з погордливим усміхом на 

коралових устах, з буйними кучерями над мармуровим чолом» [198, VII, 102]. 

Метаморфоза, що відбулася з героїнею, сигналізує про одвічний життєвий 

закон: час змінюється, і ми разом із ним, ніщо не вічне. Символічність ситуації, 

в якій опинилась жінка, знаходиться у площині філософських понять життя і 

смерті, вічного і швидкоплинного, матеріального і духовного. Парадоксальна 

зміна ролей під час першого і другого заміжжя – не що інше, як художнє 

втілення екзистенційного питання часу. Саме тому письменниця розпочинає 

цей твір архаїзмом «дзигар», який символізує незворотність змін і життєвих 

процесів.  

Леся Українка, крім усього іншого, активно розробляла архетипні образи 

у своїх прозових творах. Поняття «в’язень», «ув’язнення», «неволя» активно 

впливають на психіку людини. Концепт в’язня тягне за собою цілу низку 

асоціацій, які проявляються у ситуаціях та вчинках. Головний герой твору 

«Помилка (Думки арештованого)» (1905) Лесі Українки перебуває у складній 

життєвій ситуації, у в’язниці. Механізм мислення в’язня значною мірою 

архетипний, а тому і спрацьовують цілком прогнозовані психологічні імпульси 

– рефлексія, пригадування, розкаяння і т. д.  

О. Кобилянська, звісно, була авторитетом для Лесі Українки у площині 

прози. Нарис Лесі «Сліпець» з’явився як відповідь на однойменний твір 

О. Кобилянської. Зовсім не зайвим є більш детальне вивчення зв’язків цих 

авторок на ґрунті прозової творчості, а не лише їхнього листовного чи 

безпосереднього спілкування. «Лист засудженого вояка до своєї жінки» (1916) 
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О. Кобилянської складає по суті другу «жанрову пару», яка пов’язує обох 

письменниць. Жанрові моделі творів складають майже ідентичні комбінації 

патернів, оскільки об’єктом художнього осмислення є в обох випадках в’язень.  

Центральним жанровим патерном у вказаних творах є лист. Не дивлячись 

на те, що Леся Українка визначає жанр свого твору як «думки арештованого», 

все ж саме лист стає центральним і у її творі: «Я таки буду писати до тебе, 

якось інакше не вмію, не думається» [198, VII, 313]. В О. Кобилянської, власне, 

весь твір – листовне звернення до дружини. Однак жанрове втілення листа у 

письменниць має різні функції: засуджений солдат точно впевнений, що його 

лист дружина прочитає, а от герой Лесі Українки пише головним чином, «щоб 

не зійти з ума» [198, VII, 313], і не збирається відсилати листа адресатові. 

Листи обох героїв (вояка і письменника) характеризуються високим рівнем 

відвертості, проте мотивацією до такого одкровення послужили різні фактори: 

герой Лесі Українки, знову ж таки, знає, що його листа не читатимуть, а тому 

може собі дозволити «писати, як мені хочеться» [198, VII, 313], а вояк 

О. Кобилянської знає, що через дві години його розстріляють, тому його 

мотивує страх і передчуття смерті.  

З іншого боку, відвертість ув’язнених героїв зумовлена присутністю у 

творах жанру сповіді. Наприклад, у Лесі Українки письменник, арештований за 

суспільну пропаганду, воліє сповідатися письмово: «Буду писати, бо інакше, 

здається, не витримаю і збожеволію, а я не хочу сього “стилю” – він уже 

робиться “банальним” серед арештантів від певного часу. Я хочу нарешті 

бути свідомим [виділ. наше. – Ю. Л.], зовсім свідомим і вияснити собі все як 

слід, а там – що буде, те буде. Як вийде, що треба напр[иклад], повіситись, ну 

що ж, знайдемо спосіб і повісимось, а як вийде, що й сього не досить, ну, тоді 

подумаємо, що його далі робити. Там видно буде» [198, VII, 312]. Засуджений 

до розстрілу за зраду батьківщині герой О. Кобилянської не просто 

сповідається дружині (і Богові одночасно), а ще й виголошує свого роду заповіт 

(ще один патерн у жанровій структурі твору): «… я мушу тобі щиру правду 

сказати. Се хоче і господь. І бог, і я сам один свідок того, що я маю в своїй 
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душі, що тобі пишу, і який я по правді є» [82, ІV, 370]; «Не вбивай ніколи 

цвіркунів, Маріє, хоч би вони тобі лізли і на груди, і на губи» [82, ІV, 371]; 

«Думай на ту землю, котру тобі записую» [82, ІV, 374]; «Пам’ятай про діти, 

котрі тобі лишаю. Пам’ятай про старого батька, котрий мене тратить 

<…> Не згуби розум, як деякий вояк у війні» [82, ІV, 375]. Заповіт як жанр 

характеризується дидактичною функцією і містить у собі особливу 

комунікативну модель: людина, що складає заповіт, просить (вимагає, наказує, 

настановляє) своїх рідних і близьких виконати якісь прохання уже після її 

смерті. Тобто цей жанр має яскраво футурологічний характер, спрямований 

завжди на перспективу.  

Варто окремо зазначити про жанр медитації, яскраво представлений у 

творі Лесі Українки, адже за її власним визначенням цей твір є «думками 

арештованого». Власне, медитативний характер зумовлений ще й умовами, в 

яких перебуває герой. Потрапивши до в’язниці, письменник активно рефлексує. 

В ув’язненні людина починає аналізувати своє попереднє життя, свої вчинки, 

зокрема, той вчинок, через який покарана. До того ж Леся Українка виводить 

таке абстрактне явище, як мислення, на рівень майже алегоричного 

зображення: «Одвик я вже думати вдень, і, певне, через те мої денні думки 

такі важкі, сірі, незграбні, немов шорсткі, як нетесане каміння…» 

[198, VII, 309].  

Твори Лесі Українки та О. Кобилянської дають змогу з’ясувати їхню 

жанрову природу з точки зору осмислення центрального концепту. Виявилося, 

що ракурс бачення одного і того ж морально-етичного поняття у письменниць 

не ідентичний, що природно. Є деякі розбіжності в ідейному тлумаченні 

концепту «в’язня», що спричиняє розбіжності у жанрових моделях 

проаналізованих творів. Результати проведеного дослідження можемо 

систематизувати у Таблиці 9. 

Твори 

Жанрові  
патерни 

Леся Українка «Помилка 
(Думки арештованого)» 

О. Кобилянська «Лист 
засудженого вояка до своєї 

жінки» 
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Лист + + 

Медитація + - 

Сповідь + + 

Заповіт - + 

Таблиця 9. Порівняльний аналіз жанрових моделей листа у творах 

Лесі Українки та О. Кобилянської 

Доречною у цьому аспекті буде теза О. Забужко, в якій дослідниця 

зауважує, що проза Лесі Українки «в дійсності далеко попереду 

О. Кобилянської, чиє новаторство в цьому сенсі вимірюється все-таки 

насамперед домашньою, українською міркою, і могло вражати хіба що 

загумінкову галицьку публіку» [70, 513]. Щоправда, О. Забужко більшою 

мірою зосереджує свою увагу саме на «жіночому питанні», оминаючи так звані 

суспільно-побутові проблеми. 

Нарис-pendant «Сліпець» (1903), який Леся Українка, обставини 

написання якого зазначені вище, за жанровою характеристикою радше можна 

назвати імпресіоністичним етюдом, через його яскраву ліризацію. Аби бути 

точнішими, скажемо, що ядро жанрової моделі твору складає саме етюд, з 

огляду на суб’єктивованість і медитативність оповіді. Звісно, патерн нарису 

виправданий тематикою: побут сліпих людей, їхні потреби, турботи і спосіб 

життя. Проте, Леся Українка спрямувала розвиток «сюжету» у сферу 

метафізичних понять, вічних цінностей. Епіграф до твору звучить як вказівка на 

напрямок пошуку істинного сенсу тексту: «Душі ніхто не бачить, а чує – не 

кожний» [198, VII, 195]. Проблема моральної і фізичної сліпоти розробляється 

в етюді детально і різноаспектно. По-перше, авторка демонструє особливості 

стосунків фізичного каліки (сліпого) з фізично здоровим суспільством: «Мені 

схотілось товариства таких, як я, в одинокому закутку мені було страшно, а 

між здоровими людьми сумно, та й їм, може, було сумно зо мною» 

[198, VII, 196]. По-друге, читач спостерігає, які моральні переваги має сліпий 
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каліка над здоровими людьми: він здатен побачити і почути душу, особливо 

якщо ця душа відкрита і щира.  

Образ сліпої дитини (навіть без вказівки на стать), яка, до того ж, 

наділена музичним талантом, тобто має тонкий слух, сприяє символізації 

етюду, адже діти загалом здатні глибше і точніше відчувати цей світ 

(інтуїтивно), а у тексті бачимо сліпу з народження дитину, яка сприймає світ 

виключно на слух. Вміння слухати і чути, яке заступає собою відсутність 

зорового рецептора, подвоюється, відповідно, стає потужнішим. Леся Українка 

використала архетипний образ сліпця, який в українській культурі відіграє роль 

провідника, носія історії нації, носія духовних цінностей. Сліпі співці або 

кобзарі на українських теренах завжди користувалися високим авторитетом: їх 

поважали, їм допомагали, до них прислухалися. Ще більш древній образ-

архетип Сліпого Мудреця, мабуть, – один із найпотужніших і найбільш 

інформаційно містких у світовій культурі. Що найцікавіше, колективна 

свідомість не запам’ятала жодного глухого мудреця, це нонсенс. Каліцтво, що 

пов’язане з глухотою, тягне за собою інше каліцтво – мовлення. А це спричиняє 

порушення комунікації: глухонімі не чують і не говорять, вони не здатні 

пізнати цей світ, через відсутність знань і загалом будь-якої інформації, 

зорового рецептора у цьому випадку недостатньо. Таким чином, Леся Українка 

у тексті «Сліпець» за допомогою різного роду архетипних образів і натяків 

спроектувала цілу низку асоціацій, що дає змогу нам визначати цей твір ще й як 

символістський етюд. 

«Примара» (1905) – один із найбільш закодованих творів Лесі Українки, 

тематично пов’язаний, як можемо припустити, з революційними подіями в 

Російській імперії 1905 року. Центральний образ змія-полоза, крім того, що 

інтертекстуально пов’язаний із твором І. Франка «Boa constrictor» (1878), 

містить у собі виключно негативну семантику. Цей образ, як бачимо, 

синкретичний, адже вбирає у себе величезну кількість інших образів, безликих і 

безмовних, що рухаються вперед «довгою зграєю»: «Вони всі йдуть однаковим 

кроком, і з першого погляду здається, що то змій-полоз правічний, подоланий, 
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але не поконаний, виліз і тихо в’ється навколо землі, помалу стискає її, хотячи 

задушити» [198, VII, 201]. Зрозуміло, що за допомогою розлогої метафори (а 

весь текст, мусимо визнати, є наскрізь метафоричним) письменниця показує 

революційні явища, масові суспільні зрушення, бунти, сутички. Образ змія-

полоза втілює особливості натовпу як явища стихійного і безжального. Образ 

змія – біблійний, негативно маркований, пов’язаний із гріхопадінням людей. 

Письменниця майстерно закодувала по суті ланцюгову реакцію: змій спокусив 

жінку, жінка спокусила чоловіка – процес завершений, ціль досягнута. У 

випадку із соціалістичними революціями, фактором спокуси є можливість 

відмовитись від будь-яких законів, повністю їх порушити (власне, як і в сюжеті 

про перших людей). Ставши ланкою суспільного ланцюга подібної революції, 

людина не може вираватися із нього, аж поки такий суспільний процес не 

досягне свого апогею – тотальної руйнації.  

Жодного разу у тексті не натрапляємо на слово «народ», схоже на те, що 

оповідач ставиться до таких суспільних процесів негативно, осуджує їх: 

«Стати не можна, треба йти, йти, йти. Бо скільки людей, стільки погоничів. 

Кожний чує за плечима зброю товариша свого, і в’язи його тремтять, бо він 

знає, що жало зброї от-от має вжалити його в шию, як тільки він спиниться, і 

зараз очі його погаснуть і світ його згине навіки вкупі з ними» [198, VII, 202]. 

«Зброєю» у цьому випадку є не так матеріально виражена річ, що здатна вбити, 

як неможливість повернутись, вийти з натовпу, просто спинитись, оскільки 

така людина одразу загине під ногами тисяч інших. Як бачимо, авторка навіть 

не використовує поняття лідера чи провідника, зупинившись на лексемі 

«погонич», точніше, проводир у тексті трансформувався у погонича, тобто 

відбулась явна профанація ідей революції і загалом революційного руху. 

Невідомо, хто запустив цей механізм, але чітко зрозуміло, що зупинити його 

вже неможливо, про що свідчить оксиморонне формулювання «верніться 

вперед». У цій фразі слова нівелюють одне одного, відповідно, людина в 

натовпі і загалом натовп позбавлений будь-якого вибору і власної волі. Поряд із 

таким трактуванням Леся Українка зауважує один дуже важливий факт – «Але 
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зблизька видно, що то йдуть усе люди, і хоч вони йдуть безкраїм гуртом і всі 

немов однаковим пилом припали, однаковим маревом повились, однаковим 

колоритом пойнялись, мов безліч фігур на одній картині, але кожен з тих 

людей один і нема другого такого в цілім світі, нема, не було і не буде з правіку 

й до віку» [198, VII, 201], який вказує на те, що натовп все ж складається з 

особистостей, які, на жаль, втратили власну індивідуальність, ставши часткою 

цілого. Така суспільна єдність не здатна нічого продукувати, адже носить 

деструктивний характер.  

Отже, «Примара» Лесі Українки цілком може кваліфікуватися як 

філософський етюд, крім того, максимальна узагальненість образів, 

апокаліптичність, глобальність проблематики, суспільна заангажованість 

спрямовують твір у царину експресіоністської поетики. Відповідно, перед нами 

зразок модерної прози, наскрізь метафоричної, з несподіваними тлумаченнями 

проблеми, заглибленням у сферу масової та індивідуальної свідомості.  

Лірична проза письменниці, густо насичена промовистими деталями, 

символами, архетипами, філософськими інтенціями, спрямована у сферу 

індивідуальних переживань героя, заслуговує стояти поруч творів Л. Анреєва, 

Х.-Л. Борхеса та ін. авторів із нахилом до герметизації текстів. О. Забужко 

загалом вважає Х. Л. Борхеса найближчим до української письменниці «за 

способом “реверифікації” ідей» [70, 181]. Леся Українка порівняно менше 

проявила себе як прозаїк, однак її манера досліджувати певний об’єкт чи явище 

крізь призму ліричного «Я» дозволяє визначати її прозу, зокрема ліричну, як 

зразки філософської прози в українській літературі.  

 

 

3.7. Малі прозові жанри 

 

 

Більшість Лесиних текстів, написаних прозою, – малі прозові жанри. 

Виняток складають повісті, аналізовані у пункті 3.6. «Епічна проза» («Жаль» і 
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«Приязнь»). Короткі жанри, як можемо спостерегти, є закономірністю 

творчості письменниці. Афористичність, лаконічність, глибокий підтекст і 

драматизм – це ті риси, які дозволяють за допомогою максимально стислого 

обсягу спроектувати масштабну думку чи ситуацію.  

Малі прозові жанри втілюються і як лірична проза, і як епічна. В аспекті 

малих ліричних прозових жанрів слід виділити образок, що корелюється із 

модерним жанром етюду: цикл «Святий вечір!» (1888), «Пізно» (1893), 

«Мгновение» (кін. 1890-х), «Примара» (1905), «Сліпець» (1902), «Враги» (кін. 

1900-х), «”От вона, тая жадана рівність…”» (сер. 1890-х), «”А все-таки 

прийди!”» (1906). Жанр етюду спрямовується у цих творах у двох напрямках – 

філософському і психологічному. Приміром, «Примара», «Сліпець», «”От вона, 

тая жадана рівність…”», «”А все-таки прийди!”» – філософські етюди, де на 

перший план виходить афористичність та притчевість. Психологічний характер 

циклу етюдів «Святий вечір!» та етюду «Враги» пояснюється тим, що авторка 

тут намагається заглибитись (і їй це вдається) у сферу психіки та простежити 

розвиток конфлікту між героями або встановити причину внутрішнього 

конфлікту. Власне, конфлікт наявний в обох випадках і проявляється через 

явище драматизму, яке письменниця створює шляхом змалювання загостреного 

сприйняття дійсності героями або, зображуючи надскладні, кризові, межові 

ситуації. 

Серед ліричних оповідних жанрів ще слід виділити спогад і лист. Патерни 

цих жанрів спрямовані у русло лірики, тому вимагають подібних жанрових 

моделей. Наприклад, спогад «Весняні співи» (1889), який є по суті єдиним 

завершеним твором у цьому жанрі (незавершеним є твір «Спогади тітки Люсі»), 

насичений народно-пісенними жанровими патернами, що створює ефект 

полісюжетності, адже кожна пісня – це окремий світ із неповторними героями і 

сюжетом. Листи «Ein Brief ins Weite» («Лист у далечінь», 1890) та «Помилка 

(Думки арештованого)» (1905) як епістолярні жанри інтерпретовані 

Лесею Українкою досить близько до жанру спогаду. Маємо на увазі той факт, 

що мнемонічна схема пригадування втілена у цих творах послідовно і 
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вмотивовано. Очевидно, цей жанр був зручним для письменниці з огляду на той 

факт, що вона багато часу проводила наодинці, багато листувалася, відповідно, 

така схема мислення була для неї звичною.  

Особливим і винятковим жанром у ліричній прозі Лесі Українки є жанр 

«силуети», яким означено «”Місто смутку”» (1896). На наш погляд, не варто 

спростовувати авторське жанрове визначення і використовувати, наприклад, 

жанр етюду чи спогаду, хоч за великим рахунком ці патерни реалізовані у 

творі. Силует – слово, що має досить промовисту семантику в аспекті цього 

твору, адже означає постать, в якої не видно обличчя, тобто це людина, але 

«видимо-невидима». Об’єктом художнього дослідження у силуетах є 

божевільні, душевно хворі люди, існування яких теж досить двозначне, адже 

їхні фізичні тіла перебувають у реальному світі, однак душі знаходяться в 

іншій, незнаній для здорової людини, сфері. Тому, важливим є той, факт, що 

Леся Українка успішно продукувала нові жанри, про що свідчать, окрім 

силуетів, жанри «утопічна фантазія» та «думки арештованого». Обидва вони, 

щоправда, спростовані на користь відповідно етюду та листа. Однак, це не 

означає, що, наприклад, патерни утопії та фантазії у творі «”А все-таки 

прийди!”» відсутні. Така зміна пояснюється тим, що патерн етюду є 

центральним, інші ж патерни лише доповнюють жанрову модель твору. 

Епічні прозові жанри малої форми у Лесі Українки спрямовані значною 

мірою у побут та психологію героїв, тобто проблематика уже не стосується 

філософських, метафізичних ідей, а виглядає так, наче Леся намагалася 

зобразити життя таким, як воно є. Однак, як уже було сказано, це 

«псевдореалізм», насправді письменниця втілює особливий різновид реалізму, 

де реальне переплітається з фантазіями і роздумами, де романтизм і реалізм 

тісно взаємодіють. У цьому аспекті Леся також використовувала образок («Така 

її доля», 1888) – жанр дуже поширений у письменницьких колах того часу. 

Однак тут ми схиляємося до жанрового визначення новели. Якщо у випадку із 

ліричними прозовими жанрами образок виявився етюдом, з огляду на 

схематичність чи відсутність сюжету, то епічний жанр образка логічно 
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накладається на патерн новели, де чітко, хоч і з численними «відхиленнями» 

простежується сюжет.  

Загалом жанр новели Леся Українка не використовувала, схиляючись до 

оповідання, а в більшості загалом упускаючи жанрове визначення. Так, на наш 

погляд, втіленням жанру новели є твори «Чашка» (кін. 1880-х), «Одинак» 

(1894), «Школа» (1895), «Голосні струни» (1897), «З людської намови» (друга 

пол. 1900-х), «Екбаль-ганем» (1913). Стиль цих творів однотипний, 

відчувається манера автора, сюжети послідовні, почасти уривчасті, присутній 

властивий новелі анахронізм та прийом замовчування.  

На противагу драматичному діалогу письменниця створила жанр 

прозового діалогу, втіленням якого є «Розмова» (1908). Твір перегукується з 

драматичним текстом «Прощання», при чому як у плані жанру, так і у плані 

проблематики. Розмова двох закоханих, які не можуть порозумітися з огляду на 

світоглядний конфлікт. Такий конфлікт практично неможливо здолати, звідси – 

потужний драматизм твору «Розмова», який найлегше з усіх інших епічних 

творів письменниці трансформувати у драматичний текст. Поетикальний 

прийом ретардації, художнього кільця, насиченість промовистими деталями – 

це ті визначальні риси, які характеризують порівняно об’ємний твір «Розмова». 

Припускаємо, що патерни оповідання і новели зреалізовані у тексті приблизно 

на однаковому рівні, тобто письменниця використала їх як схеми для оповіді. 

Проте центральним патерном все ж є діалог, драматичний діалог з усіма його 

особливостями (підпункт 2.2.2.).  

Афористичними і символічними в Лесі Українки є жанри казки та 

легенди. Письменниця створила три авторські казки – «Метелик» (1890), «Біда 

навчить» (1891) і «Лелія» (1890) , в яких відчутний вплив європейської традиції 

жанру [12; 13] та активне застосування регіональних фольклорних жанрів 

(переказів та легенд). У пункті 3.4. обговорювалося питання жанрів сюжетної 

лірики, серед яких – лірична легенда. Єдиним зразком втілення прозової 

легенди є «Щастя» (1895) – твір, що однаковою мірою містить у собі патерн 

казки. Легенда і казка, як відомо, жанри значною мірою фантастичні, тому, на 
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наш погляд, спричиняються до ліризації. Відповідно, фантастичні жанри у 

Лесі Українки не є винятком: фантастика спрямовує ці твори у сферу 

суб’єктивного, що заховане під химерними образами і не менш химерною 

оповіддю.  

Леся Українка загалом у своїй прозовій спадщині торкалася проблем 

різнотипних, які часто містяться у зовсім протилежних суспільних площинах. 

Як свідчать очевидці, зокрема, О. Косач-Кривинюк, поштовхом до написання 

оповідання «Одинак» (1894) було «сусідство» сім’ї Косачів, що жила у 1890-

1891 рр. у Луцьку, із «воїнським присутсвієм» [93, 50], тобто Леся Українка 

мала, так би мовити, безпосередній досвід знайомства із таким суспільним 

явищем, як рекрутство. В українській літературі загалом добре розроблена тема 

солдатчини, тож письменниця була далеко не першою у цій справі. Свій вклад 

зробили Т. Шевченко як романтик із його солдатом-москалем як втраченою 

особистістю, В. Стефаник як експресіоніст із заглибленням у сферу емоцій 

персонажа, письменники-реалісти і їх типовий герой, повністю залежний від 

суспільних процесів. Тим цікавіше буде осягнути жанрову природу твору на 

подібну тематику в Лесі Українки – письменниці, яку загалом практично не 

розглядають як прозаїка. Тим не менше, як видно з оглядової частини, авторка 

проявила себе як белетрист досить сильно, представивши цілу низку епічних 

жанрів. 

Звернувши увагу на текст, щодо жанру «оповідання» у нас виникають 

деякі сумніви, оскільки прийом non finito цілком може бути вказівкою на 

домінування саме новели. Оповідання як досить універсальний жанр і навіть 

манера нарації, звісно ж, цілком може доповнювати жанрову модель твору. 

Питання полягає, крім того, ще й у наджанрових характеристиках. Тому слід 

додатково з’ясувати стильові особливості твору «Одинак» із тим, щоб 

увиразнити жанрову складову. 

Розпочинається твір нетрадиційно (а, точніше, невластиво для реалістів), 

авторка несподівано ставить читача перед фактом, що син Іванихи «завтра на 

призви стає» [198, VII, 105]. Несподіванка для нас полягає ще й у тому, що 
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назва твору явно не містить в собі ніяких натяків на тему, використана 

діалектна лексема «одинак» всього лиш означає єдиного сина у батьків. Скоріш 

за все один із композиційних елементів пропущено, і автор починає одразу з 

зав’язки. Відсутність експозиції свідчить про певну деформацію жанру 

оповідання як найбільш послідовного у композиційному плані і дає змогу 

підтвердити наявність тут жанру новели, у всякому разі відкритий фінал і 

відсутність експозиції явно цьому сприяють. Наступною «несподіванкою» для 

читача стає репліка матері у відповідь синові на його втішання, мовляв, одинак, 

то, може, не візьмуть до війська: «– Доле ж моя нещаслива! Одинак! А Петро? 

А Грицько?» [198, VII, 105]. Читач, звісно, здивований, хто ці люди, яких 

назвала Іваниха. І навіть синові слова – «То що? то не рідні…» [198, VII, 105] – 

остаточно ситуацію не проясняють, ми можемо лише здогадуватися, 

припускати. Зрештою, ставши свідком небагатослівних розмов між 

персонажами, читач нарешті все розуміє. А оповідач лише згодом, аж у 

четвертому розділі (загалом твір складається із шести розділів), всього кількома 

фразами окреслює долю Іванихи, яка, виявляється, овдовіла, коли синові 

Корнієві було сім років, потім тривалий час ростила його сама і тільки чотири 

роки тому знову вийшла заміж за чоловіка, у якого було своїх двоє синів (ті ж 

таки Грицько та Степан). Такий сюжетний анахронізм є досить промовистим у 

тому плані, щоб зовсім не акцентувати увагу на Іванові і його синах, оскільки, 

як ми розуміємо за ходом розвитку сюжету, стосунки з другим чоловіком в 

Іванихи не склалися.  

Про складні стосунки жінки і її сина з Іваном і його синами свідчать 

нечисленні факти, правильніше сказати, репліки, жести, міміка, поведінка. 

Наприклад, Іван «глянув суворо на жінку, потім на Корнія…» [198, VII, 105], 

«Петро та Грицько їли помалу та скоса поглядали на мачуху» [198, VII,  106], 

Корній «подивився пильно вітчимові в очі, а той їх додолу спустив» 

[198, VII, 106], «Корній глянув на Грицька та Петра, вони сиділи все там за 

столом, розмовляли між собою і не дивилися на нього; він же, либонь, хотів їм 

щось сказати, але махнув рукою і вийшов слідом за матір’ю» [198, VII, 108].  
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Ми не знаємо передісторії цих стосунків, однак із певністю можемо 

сказати, що конфлікт між зведеними сім’ями триває уже довго і натяків на його 

позитивне розв’язання немає. Емоційний зрив Іванихи, коли «вона уперше 

насмілилась так озватись до чоловіка гостро та з прокльонами» 

[198, VII, 108], непрямий тому доказ. Архетипні поняття батька, матері, дітей, 

братів у творі Лесі Українки неначе перелицьовані, тобто використані негативні 

сторони цих прадавніх образів – вітчима (нерідного батька), мачухи (нерідної 

матері), пасинків (нерідних синів), зведених братів (нерідних, некровних 

братів). Символічно у цьому плані звучать слова Іванихи щодо Корнія: «А таки 

він мене ліпше пожєлує, як оті два. Відомо, що то, як нерідні діти, хоч ти їм 

що хоч, а таки вони серця до мене не мають!..» [198, VII, 106]. Не можна 

сказати, що такі сім’ї у сільському побуті ніколи не трапляються, звісно ж, 

трапляються, однак рідше. Частіше можна натрапити на родини, де є або 

вітчим, або мачуха. Власне, це не так важливо, як важливо те, що авторка 

обрала саме таку сім’ю, нетипову, де порушені зв’язки, де відсутність спільних 

дітей вказує на відсутність духовного зв’язку між подружжям. Таким чином на 

рівні Корнієвої сім’ї склалася система амбівалентних образів, які одночасно 

символізують кровний і некровний зв’язок, адже Іваниха одночасно і матір, і 

мачуха, Іван – батько / вітчим, Корній, Грицько та Петро – сини / пасинки, 

однак Корнієві не вистачає однієї риси, яку натомість мають його зведені брати: 

він не має кровних братів / сестер, він одинак, а за концепцією твору 

Лесі Українки ще й індивідуаліст, тобто особлива людина, неординарний тип. 

Зрештою, на образі Корнія варто зупинитися окремо. 

Корній як центральний персонаж твору є нетиповою особистістю, 

наділеною оригінальним набором рис. Зокрема, той-таки епізод, де оповідач 

принагідно розповідає про долю Іванихи, хоч і схематично, але влучно і 

симптоматично характеризує особу хлопця: «Правда, що Корній зріс на волі: 

відколи батько вмер, – Корній мав тоді сім літ, – не було над ним старшого, 

мати ж пестила свого одинака, і скоріш вона корилась йому, ніж він їй. Тільки 

за останні чотири роки, як у хату прибув новий господар, Корнієві прийшлось 
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не раз обставати за свою волю. Він свого не вступав, – не сварився, але й не 

корився, тільки що власна хата здавалась йому часто чужою…» 

[198, VII, 120]. Фраза «відколи батько вмер, не було над ним старшого» 

демонструє одразу кілька аспектів характеру особистості. По-перше, вказівка 

на волелюбність, тлумачення волі як способу життя, як можливості належати 

самому собі й вільно розпоряджатися своїм життям. По-друге, «мати волю» тут 

означає ще й бути господарем, адже, скоріш за все, те що мати «корилась йому» 

вказує не на свавільну маніпуляцію матір’ю з огляду на її «сліпу» любов, а 

якраз на те, що Корній уже в такому юному віці взяв (замість батька) на себе 

обов’язок бути господарем в домі. Крім цього, материне порівняння Корнія із 

батьком (а її першим і, очевидно, коханим чоловіком), яке рефреном звучить у 

тексті – «Геть як батько» – свідчить про непідробний, глибинний, духовний 

зв’язок матері і сина, при чому цей зв’язок двосторонній, тобто Корній так само 

думає, «як то мати тепера сама з немилими пасинками зостанеться, хто її, 

бідну, тепер порятує від напасного вітчима» [198, VII, 114]. Тобто ситуація 

Корнія і його матері, насправді далеко складніша і драматичніша, аніж у його 

ровесників, яких теж виряджають у військо. Ситуація, яку сама Іваниха 

пояснила ще на початку твору (знову спостерігаємо анахронізм): «Ой, нащо ж 

я за той заміж пішла. Ліпше ж би мені бути вік удовою, як тепер без мого 

синойка, без мого сокілойка…» [198, VII, 105].  

Прийом умовчання або ж, у цьому випадку, недомовленості (бо син не 

дозволив договорити) виконує функцію натяку, вказівки, що стосунки 

надскладні, матір і справді в небезпеці, можливо, навіть більшій, ніж сам син. 

Епізод у корчмі як символічне протиставлення Корнія натовпу («там співи, 

там плач, там сварка, а в іншому кутку вже й до бійки береться» 

[198, VII, 115]) найбільш вдало характеризує його як неоромантичного героя, 

який, замість того, щоб пити з горя, як усі, чи плакати, як Семен, «тремтячим 

здавленим голосом» заявляє – «Хоч би мене різали, я б не плакав!..» 

[198, VII, 116]. І навіть у парі з коханою Варкою Корній виявляється куди 

більше духовно сильним, стійким до суспільного тиску, тому Варчині слова – 
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«моя мати не така, як твоя. Вони все на свій стрій обертають. А ти такий 

гордий, – ти таки якось не вмієш з ними ліпше заходити, а може, якби 

старався, то воно б якось іначе було» [198, VII, 122] – звучать як пряма 

вказівка на кінець їхніх стосунків: зрозуміло, що дівчина не дочекається 

коханого з війська і підкориться материній волі, вийшовши заміж за багатого. 

Аналіз прозового твору Лесі Українки «Одинак» жанру малої прози 

дозволяє зробити низку висновків в аспекті жанрово-стильової його 

характеристики: 

1) можемо стверджувати, що на рівні сюжету, а точніше, композиційної 

послідовності, присутній жанр новели, який явно домінує у 

генологічній моделі аналізованого твору, по суті заступаючи собою 

оповідання; 

2) суб’єктивний тип нарації, що виявляється у неординарному погляді на 

типову суспільну проблему, спрямовує новелу «Одинак» у царину 

неореалістичної прози; тема рекрутства стає всього лише тлом або ж 

використовується як кризова, неординарна ситуація, крізь призму якої 

авторка ставить за мету дослідити характери і стосунки героїв, тобто 

мається на увазі психологічна складова модерністської прози;  

3) на рівні художніх деталей (міміка, жести, погляди тощо) та архетипних 

образів (матері/мачухи, батька/вітчима, нерідних дітей) виявляється 

символізм як одна із наджанрових характеристик новели; 

4) на рівні персонажів вбачаємо ознаки неоромантизму, зокрема, Корній 

як індивідуаліст із низкою характерних для такого героя рис (духовна 

стійкість, гордість, волелюбність) протистоїть спочатку вітчимові і 

зведеним братам, згодом – п’яному натовпу у шинкові, а далі, як 

свідчить план наступних шести розділів, розроблений авторкою, 

намагається навіть протистояти законам солдатського життя, що, 

очевидно, призводить його до розстрілу. 

Таким чином, перед нами неореалістична психологічна новела з 

яскравими символістськими і неоромантичними рисами. Такий принцип 
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побудови сюжету, який демонструє «Одинак» є закономірною і показовою 

рисою манери Лесі Українки-прозаїка, зокрема в епічних малих прозових 

жанрах.  

Драматизм малих епічних форм спричинений перш за все когнітивним 

типом драматурга, який є результатом співдії лірики та епосу, а ліричність 

проявляється з огляду на природні схильності Лесі-поета, музиканта. Ліризм – 

це те, що йшло від серця, а драматизм – фактор, сформований життєвими 

обставинами. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Зрозуміло, що ліричні жанри і загалом лірична творчість Лесі Українки 

характеризується висхідною динамікою розвитку, оскільки, розпочавши із 

декларативної, по суті, народницької поезії, часто описової і прямолінійної, 

Леся Українка виходить на значно вищий рівень медитативних жанрів у ліриці, 

«лінивого» або вільного вірша, що дозволяє їй застосувати досконаліші методи 

опосередковування біографічного матеріалу.  

Встановлено, що лірика Лесі Українки позначена драматизмом, тобто у 

ній починає проступати когнітивний тип драматурга. Це явище утворюється 

через напружені колізії на рівні «розум – серце», які вдалося простежити на 

прикладі циклу «Сім струн». Новаторство письменниці у аспекті ліричних 

жанрів полягає в тому, що жанр виступає як когнітивна модель, яку складають 

жанрові патерни, наприклад, патерни сонета і драматичного діалогу. Поетеса 

розширила межі сонета, з’єднавши два вірші, що складають єдине ціле, що 

дозволяє говорити про наджанрову дефініцію – «драматизована лірика».  

Працюючи над жанром апокрифу (на матеріалі «Прокляття Рахілі»), який 

письменниця інтерпретувала як ліричний, переконалися у тому, що основою 

жанрових пошуків може бути сфера «колективної пам’яті» (за П. Рікером). 

Неординарно осмислені біблійні образи Рахілі та Діви Марії наштовхнули на 
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низку висновків про філософічність сюжету, профанацію образів та 

альтернативний авторськийпогляд на релігію. 

Цикл і книга віршів як метажанрові утворення містять у собі інтегровані 

жанри, які взаємодіючи, складають цілісну картину дійсності. Для прикладу, у 

збірці «Думи і мрії» зображено ліричного суб’єкта, зануреного у сферу 

екзистенційних роздумів. Динаміка характеру ліричного героя рухається по 

висхідній, цим самим наближено схематизуючи розвиток сюжету. 

Прозова спадщина Лесі Українки –потужне літературне явище. Умовно 

можемо виділити дві групи прозових жанрів: психологічні та філософські, або 

сюжетні та безсюжетні. 

Тексти першої групи, позначені психологізмом («Одинак», «Жаль», 

«Приязнь» та ін.), визначаються як такі, що виходять за рамки класичного 

реалізму. Припускаємо, що Леся Українка у цих творах проявила себе як 

неореаліст, про що свідчить суб’єктивована нарація та схильність до 

філософських відступів. Герої психологічних повістей та новел авторки з 

одного боку типові та впізнавані (Софія з «Жалю» та Юзя з «Приязні»), з 

іншого – яскраві індивідуалісти (Дарка з «Приязні» чи Корній з «Одинака»). 

Цей факт підтверджує тезу про Лесю Українку-дослідника, вченого-

психоаналітика, адже вона дуже тонко і послідовно з’ясовує особливості 

психології того чи іншого персонажа. 

Так звана медитативна проза Лесі цілком спрямована у русло модернізму. 

Відчутні риси поетики символізму («Сліпець», «Пізно» та ін.) та експресіонізму 

(«Примара»). У цих творах дуже чітко проступає тип Лесі Українки-лірика. 

Активна рефлексія, імпресіоністичні відступи, суб’єктивована точка зору дають 

змогу кваліфікувати ці твори як філософську прозу.  
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ВИСНОВКИ 

Жанрова система творчості Лесі Українки – це багаторівневе утворення, 

де кожен твір концептуально пов’язаний з попередніми. Згідно синергетичного 

вчення про дисипативні системи, значну частину якого сформовано 

І. Пригожиним, визначення жанрової системи як нелінійної, відкритої, власне 

дисипативної є виправданим. Атракцією цієї системи є жанр драматичної 

поеми, за допомогою якого авторці найзручніше висловлюватися. Це зумовлено 

особливостями мислення письменниці, які формуються на межі ліричного та 

епічного начал. Боротьба цих двох базових когнітивних типів спричиняє собою 

драматизм. Це природне явище в умовах конфлікту поколінь, адже ми знаємо, 

наскільки складними і водночас глибинними були стосунки Лесі Українки з 

батьками, зокрема з матір’ю. Письменниця належить до вроджених ліричних 

натур, що мислять суб’єктивно, неординарно, зосереджені на власному 

внутрішньому світі. Драматизм є фактором, що спричинився до атракції усієї 

жанрової системи Лесі Українки перетворивши письменницю на драматурга. 

Жанр драматичної поеми – точка атракції, кінцева точка розвитку жанрової 

системи письменниці, по суті вершина творчості.  

Система жанрів письменниці характеризується бінарністю зв’язків. Ми не 

можемо чітко вказати, що, для прикладу, перший період творчості позначений 

виключно ліричними жанрами, адже паралельно з лірикою, Леся активно 
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працювала над прозою. Паралельно відбувався процес пошуку драматичного 

жанру, тобто жанру, який знаходиться на межі ліричного та епічного, втілюючи 

боротьбу цих начал. Драматична поема перебуває у центрі жанрової ієрархії, 

ввібравши у себе ознаки лірики та епосу. Тісна взаємодія ліричних, епічних і 

драматичних жанрів, наявність драматизму в ліриці і прозі, а ліризму – у 

драматургії і прозі - свідчить про значний рівень синкретизму і відкритості 

жанрів. Крім того, жанрова система розвивалася досить хаотично, доки не 

досягнула точки біфуркації, якою є ніч написання «Одержимої». Саме цей факт 

є тим кризовим переломним моментом у житті авторки, який спричинився до 

переходу жанрової системи на вищий рівень розвитку.  

Систематизуючи результати нашого дослідження, зазначимо, що: 

1. Дослідження жанру в аспекті когнітивної жанрології дало позитивний 

результат, оскільки жанр як мисленнєве утворення, що складається із жанрових 

патернів, фреймів і прототипів, характеризується синкретичною будовою, в 

основі якого знаходиться жанрове ядро, тобто центральний або домінантний 

патерн, який визначає жанрову природу цілого тексту. З точки зору когнітивної 

генології, текст художнього твору завжди накладається на когнітивну жанрову 

модель, яка за великим рахунком є неповторною, винятковою вже тому, що 

містить хоча б один диференційний патерн.  

2. Теорії М. Тернера, Дж. Лакофа, Л. Фестінгера, Ц. Тодорова, М. Бахтіна, 

Н. Лейдерамана Ж.-М. Шеффера щодо жанрів, родів і їхньої природи лягли в 

основу нашої концепції когнітивних типів драматурга, лірика та епіка, які 

існують відповідно драматизмові, ліричності та епічності. Два останні явища є 

базовими і первинними за своєю суттю, драматизм виник згодом як результат 

протидії двох протилежних начал. Крім того, тип драматурга може виражатися 

у два способи: ліризований та епізований. Іншими словами, драматург-

інтроверт і драматург-екстраверт рухатимуться у різних напрямках, 

відштовхуючись від різних точок відліку. Перший рухатиметься від 

суб’єктивного, другий – від об’єктивного.  
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3. Біографізм як чинник жанротворення – питання, що вперше порушено 

нами у цьому дослідженні. Раніше вчені не пов’язували особливості життя і 

побуту письменника із природою жанрів, найбільш оптимальних для його 

творчості. Думка Н. Лейдермана про «мислення жанром» наштовхнула нас на 

розробку теорії біографізму у жанрі. Близькими у цьому плані були і              

Ж.-М. Шеффер із комунікативною теорією жанру, і М. Бахтін, який вважав, що 

будь-яке висловлювання відбувається у певному жанрі.  

Жанри вибудовуються в результаті тривалої міжособистісної комунікації, 

відповідно містять у собі «пам’ять» (М. Бахтін) про всі попередні свої втілення. 

Як літературне явище вони змінюються завдяки діяльності конкретних 

письменників. Проте автор обирає жанр з огляду на власні особливості 

характеру, психології і менталітету. Так, письменник, який має на меті 

глибинно дослідити певне явище або цілу низку взаємопов’язаних явищ чи 

проблем, заглибитися у природу людини, її характер, особливості мислення, 

обирає позицію спостерігача-дослідника і жанр роману (можливо, повісті). 

Водночас цей жанр буде винятковим порівняно з іншими, адже на це 

впливатиме стиль письменника. Особа, виключно заглиблена у себе, що прагне 

з’ясувати свої внутрішні проблеми, звісно ж, обиратиме ліричні жанри, проте 

їхні когнітивні моделі не будуть ідентичними моделям попередників. Таким 

чином, біографія – це потужний фактор впливу на особливості жанрової 

системи того чи іншого автора. Наприклад, драматична поема Лесі Українки – 

це унікальне утворення, що містить деякий відсоток традиційних рис, проте 

більшою мірою вирізняється оригінальним поєднанням жанрових патернів. 

4. Драматичні твори Лесі Українки – це найбільша складова її 

художнього доробку і заразом вершина її творчості. Пошук у царині 

драматичного жанру, який розпочався з ліричних творів, згодом втілився у 

«Блакитній троянді», «Іфігенії в Тавріді» та «Прощанні», а зрештою призвів до 

появи першої драматичної поеми «Одержима», яка, до речі, з огляду на 

таксонометричні дані віднесена нами до жанру драматичного етюду. Проте 

концептуально – це, звісно ж, драматична поема, адже тут уже повністю 
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сформувалася манера художнього викладу думки, найбільш зручна і природна 

для письменниці.  

«Блакитна троянда» тлумачиться нами як зразок так званого 

«екстравертного драматизму», у принципі не властивого стилю Лесі Українки. 

Крім того в аспекті європейської драми рубежу ХІХ-ХХ століть, зокрема у 

порівнянні із драмами Г. Ібсена «Ляльковий дім» та «Привиди», а також 

«Чайкою» А. Чехова, драма Лесі Українки виглядає органічно, сильно, на 

одному рівні з норвезьким та російським колегами. «Блакитна троянда» 

відрізняється лише тим, що містить у собі значний акцент на психології героїв, 

тому, на відміну від суспільних драм Г. Ібсена та А. Чехова, Лесина драма – 

суспільно-психологічна. 

5. Значний відсоток у Лесиній драматургії складають малі драматичні 

жанри – етюди, діалоги та сцени. Очевидно, мінімальний текстовий обсяг 

виявився зручним для письменниці способом кодування інформації, оскільки 

філософський зміст цих творів заслуговує на цілі трактати. Ескізність, 

пунктирність, насиченість натяками – це характерна риса драматичних етюдів 

(«Йоганна, жінка Хусова», «Вавілонський полон», «Одержима», «На руїнах», 

«В катакомбах», «На полі крові»). «Іфігенія в Тавріді» означена як драматична 

сцена, жанрова модель якої вбирає патерни міфу, сцени, трагедії, драми, 

монодрами, сповіді, а над жанровою характеристикою є лезедрама. 

Наголосимо на особливому значенні жанру діалогу, з яким Леся, 

очевидно, була знайома через творчість Платона та інших античних авторів. 

Діалог – це не просто жанр у творчому просторі письменниці, а концептуальна 

риса, що означає суперечку, пошук істини, інтелектуальний конфлікт або ж 

конфлікт когніцій, тобто такий, що ґрунтується на особливостях знання про 

щось. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера, згідно з якою індивіди не 

можуть повністю зрозуміти, а отже, почути один одного, ідеально накладається 

на жанр драматичного діалогу Лесі Українки («Прощання», «Три хвилини», «В 

дому роботи, в країні неволі», «Айша і Мохаммед»). Конфлікт як мисленнєве 
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явище лежить в основі характеру самої авторки, маємо на увазі конфлікт 

поколінь і конфлікт епічного та ліричного.  

6. Драматична поема як центральний жанр у системі походить одночасно 

зі сфери епічного та ліричного. Жанр драматичної поеми – результат 

«примирення» двох протиборчих начал – лірики та епосу. Ці базові роди 

літератури асоціюються письменницею як батьківське і материнське начала, а 

взаємодія цих базових родів (у драмі) дала можливість письменниці реалізувати 

своє давнє бажання «примирити» реаліста і романтика.  

Драматичні поеми Лесі Українки поділяємо на три групи: перша, 

найчисельніша, де ліричність «перемагає» епічність, такі тексти написані 

«звичайно манерою», на думку самої Лесі («У пущі», «Кассандра», «Адвокат 

Мартіан», «Оргія», «Бояриня», фантастична драма «Осіння казка», драма-

феєрія «Лісова пісня»); за принципом «епічності більше, ніж ліричності» 

побудований жанр драматичної поеми у «Руфіні і Прісціллі», щоправда під 

епічністю тут мається на увазі лише розлогий сюжет, а не оповідність; епічність 

і ліричність врівноважилися лише у драматичній поемі, або ж, за визначенням 

авторки, «драмі, не затопленій лірикою», «Камінний господар». 

7. Особливим твором із точки зору жанру є «Лісова пісня». В основі тут 

також драматична поема, проте з суттєвим доповненням: текстове полотно 

твору містить масу різних жанрових патернів, що мають фольклорне 

походження. На нашу думку, густа насиченість жанрами усної народної 

творчості спричинила вибір жанрової назви «драма-феєрія». Імовірно, авторка 

мала на увазі феєрію жанрів або ж народних мотивів, що наповнюють твір, 

надаючи йому не просто казкового характеру, а збагачуючи складною 

системою міжтекстових зв’язків. Саме тому Леся не могла погодитися з 

визначенням драма-казка, адже казка як жанр – це всього лише один із 

численних патернів, що складають когнітивну модель драми. Колискова, пісня, 

веснянка, заклинання, легенда, переказ, прокляття, апокриф, міф, казка – це той 

набір патернів, реалізованих у тексті драми-феєрії за принципом гештальту, 

тобто спонтанного поєднання. 
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8. Серед ліричних жанрів виокремлюємо такі групи, як: фабульні жанри 

(апокриф, гумореска, легенда, казка), власне ліричні (елегія, сонет, ода, поема, 

балада), мемуарно-епістолярні (лист, спогад), народно-пісенні та музичні 

(пісня, романс, марш, гімн, колискова, веснянка, імпровізація). У ліричній 

парадигмі творчості письменниці музичні, зокрема пісенні, жанри є частотним 

явищем. Причиною – нереалізований талант музиканта. 

Ліричні жанри в Лесі Українки значною мірою є елегіями. Цей «старший 

жанр» (Н. Лейдерман) завдяки своїй меланхолійності, журливості, відсутності 

чіткої композиційно-змістової структури легко накладається на більшість 

віршів.  

Жанр сонета як найбільш усталений письменниця трансформувала у 

драматизовану розмову. Драматизм яскравіше проявляється у ліричних жанрах 

тоді, коли поетеса сприймає дійсність ірраціонально, серцем. Це відчутно на 

прикладі двох редакцій сонета «Fa», перша з яких відрізняється загостреним 

сприйняттям дійсності, що, відповідно, деформує жанр сонету, залишаючи 

лише патерн – схему, що реалізована лише частково. 

9. Циклізація лірики – явище закономірне у жанровій системі Лесі. 

Загалом у її творчості вісімнадцять циклів, які авторка писала протягом усього 

життя (з 1888 р. по 1911 р.). Усі ліричні цикли письменниці побудовані за 

принципом циклу «Сім струн», тобто – за музичним принципом. Такий спосіб 

дає широкі можливості для співтворчості читача, адже він має змогу 

експериментувати з послідовністю прочитання віршів у циклі. Крім того, цикл, 

з огляду на особливості жанрової моделі, містить схематичний сюжет, та певні 

відомості про характер ліричного героя. 

Книга віршів як метажанр досліджена на прикладі збірки «Думи і мрії». 

Ця збірка є межовим явищем на шляху до формування драматичного жанру, 

оскільки з’явилася 1899 року, в перломний та емоційно виснажливий для 

письменниці час. Жанри, вміщені у збірку, є різнорідними, однак створюють 

враження сюжетності та наявності героя, що «мандрує» з вірша у вірш. Книга 

«Думи і мрії» Лесі Українки – це філософський метажанр, в якому кожен 
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ліричний текст є частиною роздумів над сенсом життя, складністю існування, 

проблемою волі і свободи вибору. 

10. Сюжетні ліричні жанри наближають Лесю Українку з одного боку до 

епічного когнітивного типу. Проте з іншого боку письменниця намагається 

таким чином драматизувати їх, оскільки сюжет будується на основі діалогів-

агонів. Серед сюжетних ліричних жанрів найбільш показовим є поема. Цей 

жанр супроводжує письменницю впродовж життя. Припускаємо, що 

зацікавлення ним походить ще з Лесиних дитинства і юності, коли вона 

захоплено читала середньовічну куртуазну літературу, асоціюючи себе зовсім 

не з прекрасною принцесою, а – з воїном. Для прикладу проаналізовано твір 

«Грішниця», жанрову природу якого було окреслено як ліро-драматична 

поема. Ліричне, власне авторське, і драматичне, що є породженням 

загостреного відчуття дійсності,– це основні художні властивості, об’єднані у 

жанрі поеми, який, є органічним для авторки. «Русалка», «Ізольда Білорука», 

«Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра», «Самсон», «Що дасть 

нам силу», «Орфеєве чудо», «Місячна легенда», «Давня казка», «Одно слово», 

«Се ви питаєте за тих…», «Про велета» – твори, побудовані за принципом 

поеми, включаючи при цьому у свої жанрові моделі патерни, наприклад, 

легенди, казки, апокрифу тощо. 

11. Жанровими рисами ліричного апокрифу «Прокляття Рахілі» як одного 

із сюжетних жанрів лірики є: невідповідність конфесійній догмі; наративний 

синкретизм, що зумовлений синтезом родів літератури; фрагментарний 

дискурс, який у цьому випадку полягає у певній недомовленості; профанація 

образів Діви Марії та Ісуса Христа, зведення їхньої ролі до загальнолюдського 

рівня; філософська насиченість; спроба кардинально нового тлумачення 

Святого Письма через «зміну ролей» Колективна пам’ять як носій архетипних 

образів та ситуацій є основним джерелом для апокрифічних текстів. 

Відповідно, ліричний апокриф Лесі Українки – жанр, що безпосередньо 

базується на образах колективної пам’яті, однак ці образи перебувають у 
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незвичних ролях, їхнє змістове наповнення трансформовано з метою 

переглянути історію й історію релігії (християнства) у тому числі.  

12. У прозових текстах Леся Українка намагалася реалізувати себе як епіка, 

відособленого дослідника, який неупереджено спостерігає за дійсністю. Однак 

диференціація прозових жанрів на ліричні та епічні знову вказує на високий 

рівень суб’єктивності. По суті епос дзеркально відображує лірику, адже в обох 

групах творів поділ відбувається ідентично: власне лірика та епізована 

(сюжетна) лірика, власне епос (епічна проза) та лірична проза. Отже, така 

специфіка жанрів підтверджує у Лесі Українці носія драматичного 

когнітивного типу, який синтезує риси епіка та лірика. 

Активне використання малих епічних жанрів корелюється з частотністю 

використання малих драматичних жанрів і знову вказує на сталу рису мислення 

Лесі Українки – лаконізм.  

Означені Лесею Українкою як оповідання твори «Жаль» та «Приязнь» 

визначені у тексті дисертації як соціально-психологічні повісті. Для прикладу 

досліджено повість «Жаль» у порівнянні з оповіданням А. Чехова «Наречена», 

що підтвердило патерн повісті у творі Лесі Українки. Крім того, стильова 

манера письменниці відрізняється від чеховського реалізму. Присутня 

романтична складова у прозових текстах Лесі Українки, що виражається у 

схильності до ліризованої нарації, медитативних відступів, філософсько-

психологіного осмислення людських характерів і дійсності. Ці риси цілком 

підпадають під особливості неореалістичного письма. 

У повісті «Жаль» Леся Українка порушує тему жіночої долі і психології, 

зокрема хворобливої психології, здеградованої душі. Текст не схожий на твори 

О. Кобилянської, в яких діють зазвичай сильні, неординарні жіночі особистості, 

Твір Лесі Українки цікавий тим, що торкається, здавалося б, абсолютно 

звичайного, впізнаваного, типового характеру. В центрі твору – жінка, але кут 

зору на неї зовсім не збігається з питанням емансипації (яким так 

захоплювалась, приміром, О. Кобилянська) хоча б тому, що Софія не прагне 
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самостійності, свободи чи рівноправ’я, а, навпаки, шукає свободу в багатстві, 

званнях і титулах. Ближчим до питання емансипації був А. Чехов (оповіданні 

«Наречена»): героїня звільняється від обтяжливого для неї обов’язку вийти 

заміж. 

13. Так звана лірична проза Лесі Українки містить тексти суб’єктивного, 

ліричного характеру, де наратор (оповідач / розповідач) водночас є ліричним 

героєм. Такі твори якраз найбільшою мірою насичені драматизмом. Приміром, 

окремі тексти з цієї когорти побудовані за принципом драматичного діалогу 

(«Розмова», «Враги»), інші – скомпоновані як монолог-сповідь, монолог-

спогад, монолог-роздум («Весняні співи», «Помилка (Думки арештованого)» та 

ін.). Така манера «оповідності» корелюється з модерною прозою поч. ХХ ст. 

Твори «Пізно», «Сліпець», «Примара» означені як філософські етюди, в 

яких активно розробляється екзистенційна проблематика, відчутне 

спрямування у сферу символістської та експресіоністської поетики. «Помилка 

(Думки арештованого)» – твір, що побудований на основі патерну листа, 

відповідно, корелюється з медитативними ліричними жанрами. 

14. Короткі жанри, або малі прозові, – закономірність у творчості 

письменниці, адже таких жанрів більшість. Афористичність, лаконізм, 

глибокий підтекст і драматизм – основні риси, жанрів такого типу.  

Малі прозові жанри стосуються як ліричної так і епічної прози. В аспекті 

першої групи диференційовано такі жанри, як: етюд («Сліпець», «Святий 

вечір!», «Пізно», «Мгновение», «Примара», «Враги», «”От вона, тая жадана 

рівність…”», «”А все-таки прийди!”»), спрямований у філософському та 

психологічному напрямках; спогад («Весняні співи»), лист («Ein Brief ins 

Weite» («Лист у далечінь»), «Помилка (Думки арештованого)»). Особливим і 

винятковим жанром у ліричній прозі Лесі Українки є жанр «силуети», яким 

означено «”Місто смутку”». Специфіка теми (божевілля) цілком корелюється з 

семантикою слова «силует». 

Жанр новели («Голосні струни», «Чашка», «Одинак», «Школа», «З 

людської намови», «Екбаль-ганем»), прозового діалогу («Розмова»), казки 
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(«Біда навчить», «Метелик», «Лелія») та легенди («Щастя») – це той спектр 

жанрів епічної прози, які письменниця активно використовувала. Новели, як і 

повісті, позначені синкретизмом стилів, що характерно для неоромантичної 

поетики. Прозовий діалог безпосередньо перегукується із драматичним, 

зокрема – з діалогом «Прощання». Казка та легенда – фантастичні жанри, які 

письменниця культивувала також на ґрунті лірики, відповідно, характер оповіді 

у цих жанрах близький до ліричної прози через наявність романтичної 

складової, маємо на увазі химерні образи та незвичайні пригодницькі сюжети. 
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