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ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному українському літературознавстві є
небагато спроб дослідження вербальної пейзажистики. Нечасто порушуються
питання, що таке пейзаж і які функції він виконує у художньому творі.
Спорадично з’являються статті (рідше – дисертації та монографії) про авторські
версії живописання словом, але й досі не усталено методів і критеріїв аналізу
пейзажу, його форм і функцій. Потребують систематизації численні класифікації
літературної дескрипції. Бракує праць про специфіку описів природи у творчості
українських письменників, назагал української літературної трансформації
пейзажописної традиції.
Поетика простору й пейзажу, надто ж психологічного, у художній прозі
І. Франка досліджувалася в різних аспектах, але неповно й епізодично. На окремі
риси новизни Франкового живописання словом звернули увагу Л. Бондар,
В. Будний, Л. Вербицька, А. Войтюк, Р. Голод, З. Гузар, Т. Гундорова, І. Денисюк,
К. Дронь, В. Дуркалевич, Т. Дятленко, Ф. Жилко, Л. Каневська, Б. Кир’янчук,
В. Корнійчук, Т. Лашків, М. Легкий, О. Луцишин, Т. Пастух, Л. Петрухіна,
Ф. Пустова, М. Рудницький, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз, М. Ткачук, Н. Тодчук,
М. Челецька (Барабаш), І. Ціхоцький, А. Швець. Їхні праці відкривають широкі й
привабливі горизонти для дальших наукових пошуків. Особливо продуктивним
видається аналіз дескрипції природи як специфічної форми Франкового
психологізму, засобу характерокреаційної поетики.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано у відділі
літературного процесу та компаративістики ДУ «Інститут Івана Франка НАН
України» в межах науково-дослідної теми «Літературна і наукова спадщина
українських письменників у європейському контексті (І. Франко, Т. Шевченко,
П. Куліш, Н. Кобринська та інші). Франківська енциклопедія» (№ 0112U001636).
Тему дисертації затверджено на засіданнях вченої ради Інституту Івана Франка
НАН України (протокол № 8 від 8 вересня 2015) та бюро Наукової ради НАН
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України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література»
(протокол № 2 від 12 листопада 2015).
Метою роботи є комплексне осмислення психосемантики, символіки й
поетики пейзажу в художній прозі І. Франка; виявлення домінантних принципів,
засобів,

механізмів

візуальності;

пейзажотворення,

з’ясування

стильових

оригінальності

авторської

особливостей

і

поетики

функціональності

психологічного пленеру.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
систематизацію й узагальнення концептуальних положень сучасних праць
про літературний пейзаж;
увиразнення специфіки поняття «психологічний пейзаж», аналіз і визначення
суміжного терміна «відчуття природи»;
висвітлення на основі літературно-критичних праць Франка процесу
оновлення описової традиції в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
розкриття специфіки художніх пошуків і здобутків Франка як словесного
пейзажиста у прозі 1875–1900-х рр.;
порівняння психологічних пейзажів Франка й «молодомузівців» М. Яцкова,
Б. Лепкого, В. Бірчака та інших тогочасних митців слова, виявлення спільного,
відмінного й своєрідного в описових поетиках цих авторів.
Об’єктом дослідження є прозові твори І. Франка з психологічно маркованим
пейзажем.
Допоміжними матеріалами слугують окремі зразки поезії, літературнокритичні статті, епістолярій І. Франка. Для глибшого розуміння літературного
процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. і розгляду суміжного літературного
контексту

ситуативно

залучено

повісті

й

оповідання

М. Устияновича,

Г. Хоткевича, новелістику М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Бірчака, О. Кобилянської,
Н. Кобринської, М. Коцюбинського, О. Авдиковича, М. Грушевського.
Предмет дослідження – семантика й поетика психологічного пейзажу в
художній прозі І. Франка.
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Теоретико-методологічна основа дисертації об’єднала праці вітчизняних і
зарубіжних дослідників проблематики опису (Н. Абузової, О. Барбашової,
Дж. Баррела, А. Бізе, О. Гавриліної, Б. Галанова, П. Говарда, Т. ГрінфельдЗінгурс, Л. Гурленової, Т. Дьякової, М. Епштейна, С. Зеленцової, Г. Клочека,
А. Ковальчикової, Н. Кожуховської, Е. Кольбушевської, Д. Корвін-Пйотровської,
В. Котової,

В. Кочетової,

Г. Курляндської,

К. Лобової,

Дж. Пейдж,

Л. Петрухіної,

М. Подрази-Квятковської,

Ю. Мохнаткіної,

А. Росси,

К. Сізової,

І. Сікори, А. Смирнової, Е. Сміт, К. Тейлора, О. Тищук, О. Тулякової, К. Фіттера,
О. Ширіної та ін.). В основі дисертації – концептуальні положення праць зі сфери
міфопоетики, символіки, стилістики тексту, естетики, натурфілософії (І. Франка,
М. Бахтіна, Г. Башляра, О. Білецького, К. Богемської, Л. Бондар, З. Гузара,
Т. Гундорової, І. Денисюка, М. Ільницького, Н. Копистянської, В. Корнійчука,
Ю. Кузнецова, Д. Лихачова, А. Лосева, Ю. Лотмана, Є. Нахліка, Т. Пастуха,
Я. Поліщука,

О. Рисака,

С. Скварчинської,

А. Содомори,

В. Стасевича,

Б. Тихолоза, М. Ткачука, В. Топорова, О. Чичеріна).
Дослідження здійснене на основі феноменологічного підходу із залученням
описового, структурно-семіотичного, семантичного, частково – міфологічного,
психологічного та інтертекстуального методів. Для глибокого і всебічного
осмислення типологічних сходжень і розбіжностей у поетиці пейзажу в
українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. застосовано порівняльнотипологічний метод. Для систематизації літературних пейзажів, визначення їхніх
форм та засобів утілення, функцій у структурі тексту й місця в художній системі
письменника використано методи синтезу, узагальнення, а також техніку close
reading.
Наукова новизна. У дисертації вперше 1) опрацьовано проблему
психологізації пейзажу на рівні Франкового теоретичного осмислення цього
питання і практичного втілення у його художньому доробку; 2) з’ясовано
особливості дескриптивної техніки Франка, видозміни його творчої манери
пейзажування й формування домінантних пейзажних образів, появи нових
засобів, моделей, стратегій пейзажотворення; 3) визначено новаторські види,
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форми й функції дескрипцій природи у Франковій прозі 1875–1900-х рр.; 4) у
підсумку розкрито взаємодію спадкоємності й новизни у зображенні природи у
прозі Франка, «молодомузівців» та інших письменників «перехідної доби»;
подано

системну

інтерпретацію

спільних

та

відмінних

тенденцій

пейзажотворення у їхньому прозовому доробку.
Теоретичне й практичне значення дисертації. Теоретичні результати й
основні положення дисертації можуть бути корисними для вивчення поетики
прозового опису й теми «природа і людина» в художній літературі. Матеріали й
висновки дослідження сприятимуть глибшому пізнанню прозової спадщини
Франка, передусім в аспектах психологізму дескрипції, знадобляться для
створення підручників, навчально-методичних посібників, написання курсових,
дипломних і магістерських робіт, можуть використовуватися для читання
лекційних курсів, спецкурсів і спецсемінарів з історії української літератури кінця
ХІХ – початку ХХ ст., франкознавства, теорії літератури (проблеми поетики,
психологізму художнього тексту).
Особистий внесок здобувача. Усі ідеї роботи та її висновки належать
авторові. Опубліковані статті написано одноосібно.
Апробація результатів дисертації. За темою дисертації прочитані доповіді
на щорічних наукових франківських конференціях «“І кожна думка новий світ
будує…”: науковий текст Івана Франка» (Львів, 7–8 жовтня 2010), «Іван Франко
та Львівський університет» (Львів, 27–28 жовтня 2011), «Іван Франко – історик
української літератури» (Львів, 26 жовтня 2012), «Гуманітаристика Івана Франка»
(Львів, 3 жовтня 2013), «“Чи маю вас ловити, тіні, сіттю слова?”: художній світ
Івана Франка» (Львів, 24 жовтня 2014); «Націософія Івана Франка» (Львів, 23
жовтня 2015); XI Міжнародній науковій конференції молодих учених (Київ, 15–17
червня 2011); науковому семінарі «Перехресні стежки» (Львів, 24 вересня 2013);
Всеукраїнській

молодіжній

конференції

«Із

“плодів молодечої

фантазії”

(франкознавчий пленер)» (Львів – Нагуєвичі, 29 травня 2014); Всеукраїнській
науковій конференції «“Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним”: до 160річчя від дня народження Наталії Кобринської» (Львів – Болехів, 5 червня 2015).
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Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 статей (з них – 6 у
фахових виданнях і одна в зарубіжному науковому збірнику).
Структура роботи: вступ, три розділи, висновки і список використаних
джерел (402 позиції). Повний обсяг основного тексту – 185 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

У першому розділі дисертації висвітлено традицію наукового осмислення
заявленої проблеми, акцентовано поліаспектність її дослідження в українському й
зарубіжному

літературознавстві,

запропоновано

дефініцію

центральних

теоретичних понять «пейзаж», «психологічний пейзаж», «словесна пластика»,
«відчуття

природи».

На

основі

продуктивних

теоретико-методологічних

напрацювань сучасних літературознавців визначено головні критерії аналізу
літературної дескрипції природи, запропоновано комплексну, розгалужену модель
класифікації словесних пейзажів.
1.1 Історіографія питання. Вектори дослідження літературного пейзажу
У сучасному українському літературознавстві (починаючи від 1990-х рр.)
тема природи (у різних аспектах: поетика пейзажу, натурфілософія, еволюція
відчуття природи) посідає мало місця. Та й загалом небагато є спроб прочитання
творчості українських чи інонаціональних письменників з огляду їхньої
пейзажистики. Частково цю лакуну заповнила дисертація Людмили Петрухіної
«Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичний аспект)» [248].
Свіжо, глибоко й проникливо дослідниця з’ясувала, як «матеріал природи»
перетворюється на мистецький факт і стає у поетичному творі явищем духовості,
виразником стану екзистенції самого автора і як у цьому контексті створюються
та функціонують конкретні топоси – сад, пустеля, дорога. Особливо важливо, що
Л. Петрухіна показала відмінності експлікації образів природи у стильовому
ракурсі (романтизм і модернізм) та національних площинах (на матеріалі творів
українських та польських поетів ХІХ – початку ХХ століття). Л. Петрухіна
написала і ряд наукових статей [249–262], у яких висвітлила спільні й відмінні
горизонти романтичної і модерністської поетики описовості, розширила
теоретичний напрям аналізу природної проблематики художніх творів і значно
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пожвавила інтерес до психосемантики, міфосимволіки пейзажу. Зосередившись
на транспозиції образів «душа – природа», літературознавець розкрила
особливості експлікації окремих топосів та символів-ключів у романтичному та
модерністському поетичному слові; виокремила домінантну психоміфологему
«пустелі – пустки» як семантичне ядро «пейзажу душі» персонажа «homo duplex»
епохи fin de siècle. На матеріалі творчості письменників-модерністів розглянула
природу у двох виявах: як креативну силу та результат творчості («natura
naturans» i «natura naturata»). Літературознавець застосувала широкий і
новаторський підхід до аналізу образів природи, що дало змогу порушити значно
глибші світоглядні й екзистенційні проблеми.
Важливість «освоєння» так званої природної проблематики художнього
твору актуалізує дисертація Галини Авксентьєвої «Пейзаж у прозі Олеся
Гончара» [2], наукова праця Інни Іваненко «Проблема “природа – людина” у
літературно-художній інтерпретації Лесі Українки» [124], Лідії Вербицької
«Художньо-філософська концепція людини і природи в ліриці Івана Франка» [47],
Юлії Мендель «Натурфілософська металогіка лірики Володимира Затуливітра в
контексті поезії 1970–90 рр.» [204]. Літературознавці запропонували нові
концептуальні рівні сучасного прочитання і переосмислення багатогранної
проблеми «природа – людина» у творчому доробку українських літераторів;
підкреслили своєрідність художньо-філософської інтерпретації феномена
природи кожного автора зосібна.
Окрім поодиноких дисертацій, побачили світло денне й окремі наукові статті
Ніни Анісімової «Художні особливості сугестивного пейзажу у поезії Тараса
Федюка» [8], В. Башманівського та Любові Башманівської «Пейзаж у романі
М. Стельмаха “Велика рідня”» [17], «Художня концепція пейзажу у творах
Остапа Вишні» [18], Ніни Босак «Пейзажні описи в концептуальному просторі
художнього тексту» [35], Оксани Векуа «Пейзаж як сфера поетичного
філософствування у ліриці Ліни Костенко» [41], «Ліна Костенко – пейзажист»
[42], Лідії Голомб «Пейзаж у “Пальмовому гіллі” А. Кримського» [65], Лілії
Гулевич «Карпатські пейзажі у прозі Миколи Устияновича» [77], Наталії Демчук
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«Пейзаж у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного
психологічного аналізу)» [86], Світлани Дяченко «Краса природи – поезія душі
людської. Пейзаж у творах С. Черкасенка» [105], Світлани Єрмоленко «Під небом
і сонцем. Пейзаж у творах Панаса Мирного» [110], Наталії Зінченко «Характер і
функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка»
[121], М. Ільницького «Ключем метафори відімкнені уста… (поезія Ігоря
Калинця)» [129], «Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича» [131],
«“...Про що природа прагне розказати” (поезія Леоніда Талалая)» [132], Надії
Петриченко «Український пейзаж як метафоричний засіб у прозі Марка Вовчка,
Г. Квітки-Основ’яненка і Антонія Погорєльського» [247], В. Поліщука «Пейзаж,
інтер’єр, портрет у новелістиці М. Старицького (до характеристики структури
оповідань письменника)» [269], Оксани Попадинець «Роль пейзажу у романах
В. Скотта та М. Старицького (на матеріалі романів “Талісман” В. Скотта та
“Кармелюк” М. Старицького)» [274], Юлії Соколовської «Пейзаж як засіб
увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько»
[311], Тетяни Конєвої «Пейзаж та його художнє оформлення у драмах “Синій
птах” М. Метерлінка і “Лісова пісня” Лесі Українки» [149].
У цих працях на матеріалі творчості українських та зарубіжних письменників
апробовано поліаспектні, нові й ґрунтовні підходи до аналізу вербальних картин
природи. Увага літературознавців головно сфокусована на розкритті функцій
дескрипцій (як-от хронотопної, сюжетно-композиційної, психо-сугестивної,
філософської, символічної). Досліджено і проблему національної специфіки,
міфологізму

вербальних

краєвидів,

розглянуто

питання

спадкоємності

(«притягання» і «відштовхування») в описових традиціях різних літературних
напрямів і стилів; проаналізовано «авторські версії» живописання словом.
Окреслено динаміку еволюції словесного пейзажу, наголошено на його
лінгвокогнітивному аспекті (поєднанні вербального й концептуального рівнів).
Відповідно до сучасного розуміння, пейзажі визначено як стани екзистенції,
складові художньої концепції людини, елементи ментального простору автора,
маркери його світогляду, показники креативності творчого методу й стилю.
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На важливості дослідження образів природи у творчості Ліни Костенко
наголосила Інна Дишлюк. У її дисертації «Лексико-семантичне вираження
концепту “природа” у поетичній мові Ліни Костенко» [94] розкрито авторське
бачення природи як «універсального метафоризатора» творчості поетеси.
Визначено семантику, структуру, поетику та роль окремих образів та явищ (як-от
«земля», «небо», «вода», «пори року») в організації художньої світобудови митця.
У подібному ракурсі Галина Пасічник висвітлила особливості лексикосемантичної репрезентації концепту «пейзаж» у творах англійських письменників
XVIII – початку XX ст. [231]; Катерина Гурдуз проаналізувала концепти
природних стихій в антивоєнних романах Е. М. Ремарка й О. Гончара [81]. На
матеріалі

австралійської

поезії

ХХ

ст.

Юлія

Свірідова

дослідила

лінгвокогнітивний і лінгвосинергетичний аспекти пейзажного опису [293, 294].
Ще один актуальний аспект дослідження проблеми описовості – навчальнометодичний. Тетяна Дятленко на матеріалі творів Г. Квітки-Основ’яненка,
І. Франка, М. Коцюбинського, Ольги Кобилянської, В. Барки, І. Багряного,
О. Довженка уклала посібник «Природа одному мати…» [103], в якому розробила
теоретичні засади та методичну систему формування в учнів умінь аналізувати
пейзаж у художньому творі, а в окремих статтях [102, 104] запропонувала
теоретичне обґрунтування терміна, визначила критерії та підходи його
класифікації.
Сучасні літературознавці (Ірина Бєлінська [24], Наталія Іванова [125, 126],
Ірина Остапенко [228], Вікторія Остапчук [229], Ірина Степанова [315], Яніна
Тагільцева [319, 320], Олена Харитоненко [341], У Хао [333], Го Шичан [59])
збагатили своїми дисертаціями й монографіями російське пейзажознавство,
дослідивши тему природи у творах окремих авторів (М. Волошина, Л. Леонова,
М. Лермонтова, І. Сельвінського, Б. Пастернака, Ф. Тютчева), або й цілих
літературних напрямів (наприклад, символізму). У працях цих науковців на
матеріалі російської прози порушено актуальні питання взаємодії літературного
пейзажу та ментального простору автора на тлі певної соціокультурної та
літературної епохи (Н. Іванова, Л. Лимонова, І. Остапенко, Я. Тагільцева).
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Зроблено висновки про розширення семантики, форм та функцій пейзажу в
літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звернуто увагу й на проблему
пластичного образу, живописання словом (О. Харитоненко). У компаративному
аспекті проаналізовано поетику пейзажу крізь призму різнонаціональних, але в
стильовому плані подібних творів (російських і китайських – У Хао, російських і
польських – В. Остапчук, російських і англійських – І. Бєлінська).
Все частіше науковці заторкують природну проблематику, досліджуючи
якусь ширшу тему. На основі пожвавленого інтересу до міфотопіки українських
письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. написано чимало оригінальних статей
та монографій (праці Стефанії Андрусів [6], Ірини Бестюк [22, 23], Катерини
Дронь [98], Галини Левченко [176], В. Моренця [211], Я. Поліщука [270, 271],
Олесі Пономаренко [273], Л. Скупейка [302], Оксани Смерек [304], Тетяни
Федотової [335] та ін.), в яких висвітлено міфогенезу першоелементів (води,
повітря, вогню й землі), а також розкрито семіосферу часопросторових моделей та
окремих топосів, мотивів, опозицій, флоро-, зооморфних образів.
Свої

корективи

в

літературно-художню

інтерпретацію

поетики

прозового опису природи Т. Шевченка, М. Коцюбинського, М. Черемшини,
Б. Лепкого, В. Стефаника, Ольги Седакової внесли дослідники часопросторової
проблематики прози й поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття О. Боронь [34],
Наталія Буркалець [39], Вікторія Дуркалевич [99–101], В. Зушман [122], Ольга
Казанова [134], В. Миронюк [208], Наталія Москаленко [212], Лілія Приходько
[280], Юлія Тимченко [322]. Літературознавці розглянули пейзаж як частину
«простору

проживання»

і

«простору

переживання»

персонажа;

виявили

особливості національного, історичного й індивідуального образів простору,
окреслили специфіку «топологічного бачення» чи «просторового почуття»
окремих письменників.
Широтою, розмаїттям художнього матеріалу й глибиною наукових поглядів
вирізняється монографія Елліни Циховської «Творчість Леопольда Стаффа як
простір

інтертексту»

[346],

закроєна

на

перетині

біографічного,

інтертекстуального й семантичного часопросторів ліричних текстів.
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Докладно розглянуто особливості вербального пейзажу в контексті взаємодії
різних видів мистецтв. Ореста Мацяк у розділі «Галерея малярства Ольги
Кобилянської» дисертації «Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської:
проблема самототожності письменниці» [202] дослідила асоціативний пейзаж,
номінативний живопис та графіку письменниці, виявила її тяжіння до
музикальності, синестезії, чуттєвості й ліризму в зображенні природного світу та
внутрішніх почувань. Тему взаємодії малярства, музики і слова заторкує Наталія
Дмитренко у праці «Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та
Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності» [95] та Леся Генералюк у
монографії «Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва» [56].
Григорій Клочек із позицій рецептивної поетики дослідив особливості
Шевченкового живописання словом [143]. На увагу заслуговує монографія про
синтез мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття
О. Рисака [284] та праця О. Єременко «Літературний образ у силовому полі
синкретизму (на матеріалі української прози другої половини ХІХ – початку ХХ
ст.)» [109]. Цінні відомості про колористичну психосемантику пейзажу подано в
дисертації Олександри Дроботун [97]. Символічний зміст образу макросвіту в
мікросвіті української новели кінця XIX – початку XX століть розкрито в
монографії Наталії Науменко [217].
«У руслі сецесійности» М. Ільницький [130], А. Матусяк [198–200]
проаналізували дескриптивну манеру М. Яцкова, а модерністські експерименти
Б. Лепкого проникливо осмислив М. Ткачук [330]. Оксана Мельник [203]
проаналізувала

специфіку

ословлення

музики,

малярства,

скульптури

в

літературних текстах М. Яцкова. Крізь поетику простору дослідниця з’ясувала
вияви модерністських тенденцій у зображенні людини й природи, застановившись
на такому аспекті, як психопоетика вертикалей і горизонталей.
Олена Шегеда [360] розглянула художню специфіку символічних образів
природних стихій у «молодомузівській» поезії, дослідила семантику кольору в
ліричних текстах. У праці О. Шегеди провідною є думка про те, що семантика
образів природи в «молодомузівській» художній практиці, з одного боку,
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детермінована індивідуальними особливостями творчої манери письменників, а з
іншого, зумовлена специфікою ранньомодерністського дискурсу, в контекст якого
вписалися творчі пошуки митців.
Т. Салига у статті «Богдан-Ігор Антонич: сецесія і контекст...» [292] на
матеріалі поетичної творчості західноукраїнських митців (від «Молодої Музи» до
Богдана-Ігоря Антонича) виявив специфіку сецесійної поетики ліричних
пейзажів. Літературознавець акцентував увагу на домінантних мотивах, вказав на
міфогенезу архетипного образу води, осмислив полісемію музично-малярських
топосів природи в «пейзажах мелодії» і «краєвидах співу» Антонича.
Продуктивним та актуальним є психологічний підхід до характеристики
дескрипцій. Лідія Мацевко в окремому розділі дисертації дослідила пейзаж як
екстервентну форму психологізму І. Буніна та В. Винниченка [201]; Наталія
Демчук – вербальні пейзажі Т. Шевченка [86, 87]; Ю. Кузнецов [166] –
імпресіоністичні описи природи у прозі М. Коцюбинського. А. Войтюк, З. Гузар,
Алла Швець, Лариса Каневська у «психологічному дзеркалі» проаналізували
пейзаж у творах І. Франка.
Багато уваги приділено питанню залежності дескрипції од художніх течій,
напрямів, стилів. Окремі відомості про пейзаж із огляду тяжіння індивідуальноавторських

поетик

візуальності

до

романтизму,

реалізму,

натуралізму,

символізму, імпресіонізму чи кількох стилів воднораз містяться у працях Віри
Агеєвої [3], В. Будного [37], Р. Голода [60–64], Тамари Гундорової [79], Ольги
Камінчук [136], Нонни Копистянської [150], Ю. Кузнецова [167, 168], А. Лосєва
[189], Є. Нахліка [219]. Однак синтетичного дослідження стильової еволюції
зображення природи в українській літературі немає, не опубліковано й окремої
студії хоч би про один зі стильових різновидів дескрипції. Бракує праць на кшталт
монографії Аліни Ковальчикової «Pejzaż romantyczny» [379] або книги
М. Епштейна «“Природа, мир, тайник вселенной”. Система пейзажных образов в
русской поэзии» [112], де було б зібрано та охарактеризовано пейзажотвірні
стратегії письменників, що належать до одного літературного напряму; окреслено
спільні й відмінні тенденції у побудові пейзажів; визначено особливості еволюції
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та оновлення словесно-живописних манер; проаналізовано стійкі описові кліше та
індивідуально-авторські образи й моделі.
І хоча на сучасному етапі про літературний пейзаж написано оригінальні
статті та монографії, захищено дисертації, у творчості І. Франка (що постійно
перебувала й перебуває у центрі літературознавчих зацікавлень) ця тема потребує
глибшого

осмислення,

теоретико-практичного

узагальнення.

Особливо

продуктивним видається аналіз дескрипцій природи з огляду психосемантики,
символіки та міфопоетики, стильового синкретизму, діалогу традиції і новизни у
Франкових пейзажокреативних моделях.
За життя письменника в контексті відгуків на окремі твори чи збірки критики
неодноразово зауважували особливий «добір красок у його малюнках», звертали
увагу на гармонію, простоту «почуття артистизму» в манері словесної візуалізації
природного простору [164, с. 10]. У радянському літературознавстві Франкові
пейзажі, здебільшого, розглядали як частину типових обставин життя персонажа
та засіб соціальної типізації, менше звертали увагу на внутрішньо-психологічне
зображення геопростору.
Ф. Жилко одним із перших зауважив, що поетика візуальності Франка
формувалася у перехідну добу розвитку української літератури, а тому його
словесна пленеристика віддзеркалила складність цього процесу. На думку
літературознавця, Франко розвинув художній опис посиленням психологізму,
протиставивши природу «мізерії» людського життя, вивівши на поверхню глибокі
контрасти та створивши новий тип пейзажу – міський [114, с. 35–46].
А. Войтюк також звернув увагу на колористичне багатство, динаміку,
психологізм

Франкової

художньої

пейзажистики.

Дослідник

виокремив

реалістично-живописні (в яких краса природи контрастує чи гармоніює із
людським життям) та нові, виражальні пейзажі (символічні, романтичнофілософські, промислово-урбаністичні, а також інтроспективні – пейзажі-спогади,
пейзажі-уявлення). За словами А. Войтюка, типовий живописний пейзаж
продовжував традиції етнографічно-побутового опису, а психологічний виявляв
ознаки Франкової креативності [51, с. 124–128]. Стаття Войтюка порушила
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чимало важливих питань, у зародку окреслила домінантні риси Франкової
пейзажокреативної

стратегії

та

визначила

головні

напрями

пізніших

франкознавчих студій.
М. Рудницький висвітлив особливості лише одного з різновидів прозового
опису природи – зображально-інформативного, виписаного в руслі реалістичної
поетики, ігноруючи дескрипції «експериментальні» [289, с. 85–86].
Інтерес до просторової проблематики Франкової прози не затихає і в
сучасному франкознавстві. Проблему «митець і природа» (в біографічному
ракурсі) висвітлила в окремій статті Лідія Вербицька [42]; нетрадиційний погляд
на Франкове життя і творчість запропонували Теодозій Присяжний, Павло
Присяжний, Володимир Бандура у колективній монографії [279]. Топонімічним
сегментом Франкової прози зацікавився М. Легкий [180]. Особливості локального
колориту в романах «Перехресні стежки», «Борислав сміється» та повісті «Boa
constrictor» дослідив З. Гузар [71–74]. Марта Калиняк окреслила художні
особливості урбаністичної топоніміки Франкової прози [135]. І. Денисюк
висвітлив специфіку музично-малярського пленеру етюда «Дріада» [90]. К. Дронь
у повище згадуваній монографії проаналізувала міфосимволічну ґенезу ключових
у

Франковій

життєтворчості

образів

природи,

дослідила

психопоетику

просторових вертикалей і горизонталей. Н. Тихолоз у статті «Той лісок – зразок
ще первісного світа...» [326, с. 660–676] проаналізувала топос лісу в аспектах
мікропоетики, психоміфосемантики й символіки цього ейдосу. Т. Дятленко на
матеріалі окремих творів прозаїка визначила пейзаж як показник індивідуальноавторського

стилю

Франка

[104].

Л. Каневська

систематизувала

й

охарактеризувала психологічні дескрипції Франкової романістики кінця ХІХ –
початку ХХ ст. [137], а Б. Кир’янчук розглянув це питання з часопросторового
ракурсу [142]. А. Швець дослідила художню функціональність колористики й
флористики Франкового пленеру [356, 357], а Б. Тихолоз вивчав ліричну
аромологію [323]. М. Челецька-Барабаш [348] розкрила особливості жанру
«пленеру» крізь призму Франкової онірично-візійної поетики. О. Луцишин [196]
розглянула

специфіку

дитячих

творів

«у

хронотопічному

дзеркалі».
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Антропологічний вимір Франкових просторових моделей дослідила Вікторія
Дуркалевич [99, 100].
В основі напрацювань сучасних дослідників теми природи в українській
літературі лежать вагомі здобутки їхніх попередників. З-поміж найважливіших
назвімо праці з екопроблематики й геопоетики Ю. Андрєєва [5], І. Бажинова [11],
А. Барміна [13], Галини Бєлої [19], С. Залигіна [117], Я. Ельсберга [111],
В. Карпенко [138–140], М. Котюжинського [157], Ніни Крутікової [163], Галини
Крюкової [165], С. Липіна [185], Л. Новиченка [224], А. Онишко [227],
М. Рильського

[282],

В. Романенко

[285,

286],

І. Семенчук

[298,

299],

М. Тараненка [321], Г. Фрідлендер [338], Клавдії Фролової [339], Наталії Чорної
[349], Емми Шаповалової [352], Любові Шаталової [353], Каміли Шукурової
[361]. Цінним є бібліографічний покажчик Параскевії Рогової «Людина і природа
у творах радянських письменників» [197], що містить перелік прозових і
драматичних творів, у яких розкрито вплив людини на природу на різних
історичних етапах. Матеріал згруповано в таких розділах: «Людина перетворює
природу», «Людина і природа: гармонія чи конфлікт?», «Природа – джерело
життя і краси».
У

монографіях,

дисертаціях,

публіцистичних

статтях,

доповідях

на

конференціях, симпозіумах і семінарах науковці ретельно висвітлювали ідейнотематичну, художньо-філософську специфіку й основні тенденції розвитку
екопрози й поезії ХХ ст., порушували проблеми екоестетики, натурфілософії.
Літературознавці розглядали окремі аспекти входження теми природи в
літературу, а також своєрідності літературного пейзажу в контексті еволюції,
національної специфіки відчуття природи. Дослідники ставили актуальні питання
«чи не зникає пейзаж?» або «пейзаж – це анахронізм?», концентрували увагу на
соціальних

та

гуманістичних

аспектах

феномена

природи

(Г. Крюкова).

Найчастіше тема їхніх праць була заявлена широко й загально, як-от «людина і
природа у творчості такого-то автора», «природа – суспільство – естетика»,
«природа і мистецтво», «природа – етика – естетика – філософія», «письменник,
суспільство, природа й науково-технічний прогрес».
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Літературознавці осмислювали поняття «пейзаж» як конкретно-історичне,
світоглядне, залежне від рівня суспільної свідомості, особистості письменника,
його політичних, ідеологічних, наукових, господарських, економічних, моральноетичних, естетичних зацікавлень, себто пояснювали вибір способу художнього
зображення природи творчою індивідуальністю митця та його концепцією світу.
Образи природи чи й самі дескрипції трактували як об’єктивацію певних настроїв,
ідей автора, виокремлювали різні форми екстраполяції внутрішнього стану
ліричного героя на природу. Активізувалась увага і до філософсько-етичної,
психологічної проблематики.
Динаміка літературного процесу внесла свої корективи в осмислення
проблеми літературного пейзажу як у творчості окремих письменників, так і в
художньому доробку представників різних угруповань, напрямів і стилів.
У сучасній літературознавчій науці спостерігаємо послаблення інтересу до
теми «людина і природа» в екологічному аспекті, а підхід до проблеми
літературного опису й поетики візуальності став різновекторнішим. Пейзаж
розглядається у міждисциплінарному зрізі, розширюється термінологічна база.
Змінилося і потрактування самого поняття у творчості окремих авторів. Опис
природи інтерпретують широко.
Побіч робіт українських літературознавців, у підґрунті нашої дисертації –
системні й різнобічні напрацювання зарубіжних дослідників теми природи в
літературі – зокрема монографія А. Бізе [25], дослідження часопросторової
проблематики М. Бахтіна [15], Ю. Лотмана [190, 191], В. Топорова [332],
колективна праця А. Лосєва і М. Тахо-Годі [189], різнопланові монографії
Т. Вуйціка [402], Б. Галанова [54], Таїсії Грінфельд-Зінгурс [69], Людмили
Гурленової [82, 83], Наталії Кожуховської [147, 148], Галини Курляндської [170],
мистецтвознавчі праці Ксенії Богемської [28], Ш. Бодлера [29], В. Божович [30],
П. Валері [40], Й.-В. Гетте [58], К. Дебюссі [84], В. Нікольського [223],
К. Пигарева [265, 266], В. Стасевича [314]; щоденники братів Гонкурів [67],
Є. Делакруа [85]; монографії Альфії Смирнової [305, 306], культурологічні
розвідки Тамари Дьякової [106, 107]; дисертації Наталії Абузової [1], Олени
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Бондаренко [32], Олени Барбашової [12], Ольги Гавриліної [52, 53], Світлани
Зеленцової [120], Віри Котової [156], Катерини Лобової [188], Юлії Мохнаткіної
[213], Ольги Тищук [327], Олени Ширіної [361], а також окремі збірники та
матеріали

конференцій

понятійно-термінологічний

[96, 197, 216, 245, 246, 276–278,
апарат

праці

394].

Збагатили

міждисциплінарного

характеру

А. Борисова [33], Ольги Вітрук [50], Тетяни Гостьєвої [68], Тетяни Куршакової
[171], Регіни Луценко [194, 195], Віри Рябової [290], Юлії Худяєвої [345]. Цінні
відомості з проблематики прозового опису, його стильових особливостей містять
монографії Еви Кольбушевської [378], Дороти Корвін-Пйотровської [152], Анни
Росси [393], праці з міфосимволіки А. Бельскі [21], Марії Подрази-Квятковської
[387–389], І. Сікори [397]; ґрунтовна теоретична робота К. Фіттера [373], студії
про «пейзаж і текст», «пейзаж і пам’ять», «пейзаж у літературі й культурі»
Дж. Баррела [368], П. Говарда [376], К. Тейлора [401]; колективна праця
Дж. Пейдж та Е. Сміт під назвою «Жінки, література й одомашнений пейзаж.
Англійські послідовники Флори» [384]; есеї та наукові статті зі збірників
«Іконографія пейзажу», «Простір, місце, пейзаж у давньогрецькій культурі й
літературі» [377, 383].
Напрацювання зарубіжних дослідників просторової проблематики, поетики
візуальності й пейзажу особливо важливі в аспекті розширення чи уточнення
термінологічної бази дослідження. На основі їхніх теоретичних узагальнень
аргументовано та пояснено вживання таких понять, як «пейзажний опис»,
концепт

«пейзаж»,

«антропоцентричний»,

«образ

природи»,

«антропоморфний»,

«самостійна
«психологічний»

природа»,
пейзаж,

диференційовано малярський і літературний пейзажі, осмислено поняття
«відчуття природи». Примітно, що сучасні науковці спеціально виносять ці
терміносполуки у назви праць, щоб пожвавити інтерес, спровокувати певну
дискусію, актуалізувати дослідження природної проблематики художніх творів, а
їхні роботи містять розгалужені класифікації та визначення дескрипцій, базовані
на інтегративних підходах і мультиаспектних критеріях.
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1.2 Дефініція терміна. Вербальний пейзаж у контексті суміжних понять
Узагальнення наукових напрацювань українських та зарубіжних дослідників
теми природи в літературі показало, що дефініцій терміна «пейзаж» безліч.
Численні визначення пропонує літературознавча довідково-енциклопедична
література, спроби теоретичного обґрунтування і дефініювання поняття містять
окремі статті, монографічні роботи та дисертації (мистецькі, літературознавчі,
мовознавчі, культурологічні, лінгвокультурологічні).
Найбільше коло проблем пов’язане зі змістовим наповненням самого
терміна, буквальне значення якого «краєвид» (сільський). Лексема запозичена з
французької, де «paysage» утворено суфіксальним способом від «pays», що
вкорінюється в лат. «pagus» – «село». Однак, за влучним спостереженням
А. Ткаченка, «сучасний пейзаж може бути не лише сільським чи природним, а й
урбаністичним (зображення міст, архітектурних комплексів тощо). Незвичність
такого застосування терміна ще викликає у деяких науковців певний спротив, але
ми переконалися, – продовжує літературознавець, – що терміни, як і “прості”
слова, надаються до переосмислень та узагальнень. Затемнення етимологічної
основи слова “пейзаж” зробило можливим утворення словосполуки “міський
пейзаж”. У нинішньому розумінні пейзаж – не тільки опис, а й візія (сновидна,
фантастична) будь-якого незамкненого простору» [328, с. 186–187].
Термін еволюціонував, набув нових, здавалось би непоєднуваних конотацій і
часто метафорично окреслює поняття, семантично далекі від самого пейзажу:
«пейзаж людини», «пейзаж душі», «внутрішній пейзаж», «політичний пейзаж»,
«пейзаж ЗМІ». Ці приклади ілюструють так званий широкий підхід до розуміння
терміна (у сучасному літературознавстві він є особливо поширеним).
Однак паралельно розвинулася і протилежна тенденція – до звуження
семантичного поля поняття. Людмила Гурленова запропонувала вважати
пейзажем, зважаючи на його походження, лише описи сільської і «дикої»
природи, оминаючи урбаністичні, індустріальні картини [83, с. 14–23].
Галина Авксентьєва у дисертації «Пейзаж у прозі Олеся Гончара» поруч із
терміном «пейзаж» вживає «пейзажна обстановка» і визначає це поняття, як
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«сукупність природних умов, у яких відбувається дія в оповіданні, новелі, повісті
чи романі» [2, с. 7], а сам пейзаж дослідниця трактує як «образ природи, який
утворює письменник з елементів зовнішньо-обставинного світу природи у всьому
розмаїтті її характерних особливостей і відповідно до творчих завдань» [2, с. 3].
Т. Куршакова послуговується терміном «пейзажний компонент» і окреслює його
як складний композиційний елемент тексту, наділений системою семантичних,
граматичних і функціональних ознак. Цим терміном дослідниця об’єднала
пейзажні описи, пейзажні образи, пейзажні «мазки», пунктирні пейзажі, пейзажіпередвісники, психологічні й епічні пейзажні паралелі [171, с. 7–8].
Серед науковців, що займаються «природною» проблематикою, й досі не
вироблено єдиного розуміння пейзажу. Еволюціонуючи, термін набуває нових
смислів, то знову повертається до затертого коріння (первісного етимологічного
значення).
У дисертації пейзаж визначається як словесне змалювання частини простору
зовнішнього світу, що структурно охоплює об’єкти живої та неживої природи, а
також витвори людини (замки, руїни та інші будівлі) і постає в життєподібних
(предметно-матеріальних, реалістичних) чи суб’єктивно насвітлених (ідейносмислових, експресивно-психологічних, символічних) формах, у яких утілено
особливості авторського світосприйняття (біографічний, гендерний, віковий
аспекти), світорозуміння (його натурфілософія) і світоперетворення (сукупність
мовно-виражальних засобів унаочнення картин природи). Пейзаж є словесновізуальною «моделлю» знайомого (через досвід споглядання подібних природних,
живописних чи інших краєвидів) або незнайомого авторові простору. Вербальний
пейзаж суб’єктивно завершений, створений за допомогою пригадування,
раціонального осмислення і творчої фантазії письменника, може містити й
ірраціональні, метафізичні, зокрема прогностичні, вияви позасвідомого.
Психологічний пейзаж – це експресивна дескрипція природи, засіб
вираження душевного

стану автора або/і

персонажа. Виконує функції:

1) сугестивно-настроєвого тла, 2) еквівалента чи контрасту відчуттів, почуттів,
настроїв,

ідей

суб’єкта.

До

психологічних

належать

пейзажі-паралелі
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(консонанси,

дисонанси),

пейзажі-проекції,

передвісники

(натяки),

характеротвірні («портретні пейзажі»), відчуттєво-перцепційні (враженнєві,
імпресії) та внутрішні ландшафти пам’яті, уяви, сну (експресії, символи).
Для означення словесного пейзажотворення та суміжних із ним понять
літературознавці застосовують такі терміни, як «картина», «малюнок», «живопис
словом»,

«словесна

пластика»,

«пластичний

образ»,

«живописність»,

«зображальність», «наочність», «предметність», «іконічність». Тут головно
йдеться про «візуалізацію фрагментів довколишнього світу в літературному
тексті» [57, с. 478], себто «зображення посередництвом слова» [57, с. 480],
«максимально повне словесне відтворення баченого, або того, що задумав подати
як зриме автор» [57, с. 480]. Це унаочнення, що має головною метою «викликати в
читача ілюзію “бачення”, ілюзію зорового сприйняття реальності» [57, с. 481].
Слушно зауважила Наталія Жлуктенко, що «поняття “словесний живопис” у
науково-критичному вжитку має здебільшого оціночну і досить широку
семантику: так характеризують стильову манеру автора, акцентують розгорнутий,
деталізований опис просторових елементів твору (пейзаж, інтер’єр) або
експресивні елементи у характеристиці персонажів (портрет) тощо» [115, с. 121].
Сама ж авторка статті вжила цей термін у вужчому значенні – «як складову
мотиву живопису в літературному творі» [115, с. 121].
Т. Кулікова у статті «Метафора образотворчого мистецтва як елемент
літературознавчого тексту» зауважила, що «поняття зі сфери живопису давно
ввійшли

в

термінологічну

базу

гуманітарних

контекстів»

[169, с. 173].

Розвиваючи цю думку, літературознавець виокремила декілька тематичних
підгруп образотворчих метафор: «– категоріальне поняття живопис та його
дериватологічні похідні (живописати); – назви творів малярського мистецтва
(картина, малюнок, портрет, пейзаж, етюд); – номінації зі сфери техніки
малярства

(накладати

мазки,

накладати

фарби);

–

назви

малярського

інструментарію (пензель, палітра); – номінації особи за фаховим спрямуванням
(художник, художник-мариніст)» [169, с. 173–174].
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Ще одна проблема, дотична до попередньої, це не тотожність художнього
пейзажу певному географічному ландшафту1, що випливає із глибшої та давнішої
проблеми мімезису в літературі. Письменник стоїть перед складним завданням:
передати словесними засобами організацію частини зовнішнього простору. Він
творчо осмислює фрагмент дійсності і творить світ у своїй художній картині
заново. Цей фікційний світ у художньому творі набуває нових властивостей і
функціонує за новими законами. Образи природи проходять крізь фільтр
свідомості («ментальне сито» [171, с. 5]) пейзажиста, насичуються новими
смислами

(міфологічними,

ідеологічними),

себто

в

соціальними,

організації

філософськими,

уявного

простору

релігійними,

віддзеркалюється

світосприйняття художника, його досвід та розуміння мистецтва, а ще –
особливості перцепції, що характеризується селективністю, позаяк сенсорний
апарат людини вибірково реагує на зовнішні стимули (візуальні, звукові,
олфакторні). Як наслідок – письменник редукує зображення, не претендуючи на
всеохопність, тому літературний образ природи є певним схематичним
конструктом, а не точним відбитком, фотографією. Пейзаж є узагальненою
індивідуально-авторською моделлю певного географічного ландшафту. Він
виникає у результаті повторного переживання простору, себто художній пейзаж
ґрунтується на індивідуальному досвіді сприйняття геотопосів.
Існують множинні стильові варіанти пейзажів. Реалісти, натуралісти
прагнули досягнути максимальної конкретики й вірогідності унаочнення.
Імпресіоністи навпаки – фокусувалися не на самому зображенні ландшафту, а на
враженнях, емоціях, асоціаціях і думках суб’єкта. Тоді як символісти тяжіли до
узагальнення, метафоризації, символізації простору природи.
У праці «Із секретів поетичної творчості» Франко підкреслив, що для
художньої креації важливими є не лише «змислові» імпульси, а й такі вияви
внутрішнього психодухового життя особистості, як пам’ять, свідомість, чуття,
1

Географічний ландшафт – це певна регіональна одиниця, позначена єдністю природних елементів,

рослинного, тваринного світу, архітектурних споруд і відмінна од інших частин поверхні Землі кліматичними,
географічними, атмосферними чи іншими умовами.
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фантазія, воля. Лише в єдності дії усіх цих факторів зовнішні враження
трансформуються у художній образ. Активізація цих «об’явів душевного життя»
дає

змогу

репродукувати,

диференціювати,

комбінувати,

перетворювати

«змисловий матеріал» [337, т. 31, с. 78], що, зусиллями митця, набуває
специфічно авторських смислів. Себто йдеться не про дублювання, а про
особливий різновид творчого наслідування і пригадування.
Слушною є думка Ю. Юхимик про те, що «навіть при найбільш точному
художньому наслідуванні, здійсненому у системі специфічних, притаманних
певному мистецькому виду виразових засобів, зображення <…> ніколи не є
точною копією об’єкта, але являє собою його структурний еквівалент, виражений
певними зображальними засобами» [365, с. 4], а тому «будь-який художній образ
у кожному випадку є певною варіацією, суб’єктивно спричиненою автором
деформацією реальної фактичної першооснови» [365, с. 4]. Важливо пам’ятати
про специфічну умовність наслідуваного.
У літературознавстві термін «ландшафт» є рідковживаним, а назви «пейзаж»
і «краєвид» (у текстах І. Франка – «крайобраз», «виднокруг») подибуємо як
синоніми. На нашу думку, «пейзажем» можна вважати частину краєвиду, взятого
в тому вигляді, у якому він відкривається безпосередньо перед зором суб’єкта в
момент споглядання, себто узалежненого від умов перцепції – мінливого
освітлення, відстані, пори року, частини дня, погоди й емоційного стану
спостерігача.
У пейзажі наявні певні описові кліше й моделі, що втілюють ознаки
конкретної епохи та національності. Пейзаж також містить позачасовий
(архетипний) смисл, відсилає до фольклору й міфології. Останній момент
споріднює пейзажі митців, що належать до різних течій, напрямів, стилів.
Літературний пейзаж оприявнює риси авторського стилю (сукупність мовновиражальних засобів, притаманних творчій манері письменника). Російський
літературознавець і філософ М. Епштейн зазначив, що «образи природи, котра
залишається однаковою протягом багатьох століть, дають змогу простежити за
рухом самої художньої образності, не змішуючи його зі змінами зображуваної
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дійсності. Якщо дерева змальовані у М. Цвєтаєвої чи М. Заболоцького по-іншому,
ніж у О. Пушкіна або А. Фета, то це не тому, що іншими стали дерева – міняється
система поетичного мислення – від епохи до епохи, від автора до автора.
Особливість того чи того персонального бачення світу легше відчути, коли
предметом цього бачення обрати щось більш-менш стабільне, однакове для всіх
поетів: зиму чи літо, рослинний або тваринний світ» [112, с. 6].
Твори мистецтва є своєрідним «вікном у природу», що відділяє людину од
реального світу та воднораз являє бажання встановити зв’язок із ним. «І хоч як
парадоксально, – підкреслює Л. Будагова, – саме така переосмислена, пропущена
через творче сприйняття натура здатна пробуджувати, підтримувати і розвивати
інтерес до природи реальної. <…> Мистецтво – інобуття природи, непорушні
заповідники її вічнозеленого, живого і яскравого світу» [36, с. 99]. Митці
пропонують нам подивитися на природу їхніми очима, крізь призму їхнього
світогляду, часу й культури.
Аналізуючи пейзаж, відповідно, треба брати до уваги всі ці моменти. Образи
природи на малярській чи вербальній картині репрезентують різні бачення і
розуміння одного предмета, оприявнюють відмінні інтерпретаційні моделі й
креативні можливості самих авторів. Вербальний пейзаж є специфічною формою
художнього втілення їхнього відчуття природи.
Поняття «відчуття природи» («naturgefühl»)2 окреслюємо як комплекс
рефлексій людини стосовно природи й себе самої, що об’єднує світоглядний
аспект (світобачення митця, його «філософію природи») з емоційно-естетичним,
чуттєвим сприйняттям природного оточення, «переживанням природи» чи
«психологією сприйняття природи». Передбачає з’ясування джерел авторських
вражень, контексту індивідуальної перцепції, домінантних інтересів, життєвих
умов, виховання та філософських, етичних, естетичних поглядів, істориколітературного контексту, школи, своєрідності поетики й стилю конкретного
твору, його живописності.
2

Термін запровадив в ужиток німецький учений-енциклопедист Олександр Гумбольдт у фундаментальних

працях «Картини природи» (1808) та «Космос» (1845).
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Літературознавці, котрі системно досліджують цю проблему3, стверджують,
що світоглядний бік «відчуття природи» ґрунтується на декількох підвалинах: на
власне філософській основі уявлення певного письменника про природу;
традиціях релігійного розуміння навколишнього оточення; на базі ідеологічних
поглядів, а також науковому підході до осмислення природних явищ.
Чуттєве, емоційно-естетичне сприйняття природи пов’язане з психічним
життям людини (зокрема й на рівні позасвідомого). Дослідники окреслюють його
як «переживання природи» (А. Бізе). Воно передбачає спостереження і
сприйняття за допомоги рецепторів, а далі – формування складнішого поняття
через емоції та враження. Загалом обидва аспекти відчуття природи (і
світоглядний –

«філософія

природи»,

і

чуттєво-емоційний –

«психологія

сприйняття природи») є взаємопов’язаними.
Одне з «найсвіжіших» визначень поняття запропонувала О. Гавриліна. На її
думку, «“відчуття природи” закорінене в міфопоетичному розумінні образів
природи та характеризується історичною мінливістю, динамічністю, залежить од
соціально-філософських

і

етичних

поглядів,

різнобічно

виявляється

у

національній культурі на кожному етапі її розвитку» [52, с. 30–37].
Примітно, що попри активне застосування цього терміна, літературознавці й
досі не можуть визначитися, чи «відчуття природи» є вродженим, стихійним,
несвідомим, органічним, а чи сформоване свідомістю культурної, освіченої
людини. А. Бізе відстоював другу позицію, зауваживши, що «відчуття радості, що
виникало під час споглядання природи, за всіх часів було притаманне кожному з
нормально розвинутими духовими задатками, однак зрозуміти справжній вплив
природи та зробити його зрозумілим для інших було дано не всім, адже
передбачало завжди достатній рівень розумового й духового розвитку» [25, с. 3–
4]. Вагомим внеском у дослідження специфіки індивідуального й національного
відчуття природи є згадувана монографія М. Епштейна, в якій на матеріалі
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російської поезії ХVIII–XX століть досліджено міфосимволічні образи природи,
характерні мотиви, пейзажі та індивідуальні пейзажокреативні манери митців
слова як втілення їхнього відчуття рідної природи.
Насамкінець зауважмо, що пейзаж є відносно пізнім здобутком літератури,
тоді, як розрізнені образи природи (міфологічні втілення її сил чи станів,
поетична персоніфікація, описи тварин, рослин) подибуємо у міфі, древньому
епосі, малих фольклорних жанрах. Побіч цього, природа входить у твір ще й у
формі натурфілософських роздумів персонажів та автора, через розповідь про
події, що відбуваються у природному оточенні й характеристики місцевостей.
Загалом усі форми присутності теми природи у творі втілюють особливості
естетичного «відчуття природи» самого письменника.
1.3 Типологія пейзажу: критерії, підходи, класифікації
Типологія літературного пейзажу не є завершена, позаяк змінюються і самі
дескрипції, і підходи до їх аналізу. У дисертації на основі напрацювань
українських та зарубіжних дослідників просторової проблематики запропоновано
розгалужену й продуктивну класифікацію прозових описів природи. Ця типологія
базована на різному матеріалі, підходах, критеріях та ознаках.
За домінантними функціями розрізнено три основні типи репрезентації
вербальних пейзажів у художньому творі:
1) як інформативна довідка про час і місце подій (виконує хронотопнообставинну,

інформативну

функцію

–

«репрезентує

етнографічні,

лінгвокраїнознавчі та загальноприродничі відомості» [230, с. 15]);
2)

як

екстервентна

форма

психологізму

(такі

описи

називають

«виражальними», «антропоцентричними», «суб’єктивними», «асоціативними»,
«афектаційними»);
3) як форма авторської присутності або один зі способів експлікації
ментального простору автора, вираження авторської оцінки, особливостей його
світовідчуття й світосприймання.
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За

сюжетно-композиційними

функціями

розрізнено:

дескрипції,

що

виконують роль прологу (як етнографічна картинка), експозиції, зав’язки,
ретардації, розв’язки, обрамлення, лейтмотиву, наскрізної деталі, й «самостійного
персонажа». Щодо автономності прозового опису й досі точаться суперечки,
позаяк деякі літературознавці дотримуються думки про його службову, навіть
факультативну роль.
Слушні уточнення в термінологічну плутанину внесли Т. Грінфельд-Зінгурс
та В. Котова. Вони запропонували вважати «самостійним»: 1) поетичний пейзаж у
ліриці та як його різновид – образ природи в ліричній прозі; 2) розгорнуті описи
природи в епічному творі, що тяжіють до відокремлення у жанрі поезії у прозі; 3)
пейзаж в епічному творі поза рамцями суб’єктивно персонажного сприйняття; 4)
образ природи, що «промовляє», «самовиражається», зображений ніби незалежно
від людського розуміння (створює ілюзію авторської неприсутності) на рівні
уловлювання «інтуїції Всесвіту» [212, с. 9–10].
Щодо самостійного статусу пейзажу в епічному творі висловилася і
Т. Дятленко. Погоджуємось із її думкою про те, що «позасюжетним слід вважати
пейзаж тоді, коли він представлений у творі поширено, детально (панорамний
пейзаж), тобто як частина типових обставин (наприклад, образ Роставиці у повісті
“Микола Джеря” І. Нечуя-Левицького). Частиною ж сюжету пейзаж буде тоді,
коли він входить у розвиток подій у формі незначних вкраплень, прив’язаний до
якогось епізоду чи ситуації твору й активно впливає на світосприйняття героїв,
увиразнює певні риси характерів персонажів (ситуаційний пейзаж)» [102, с. 18–
19]. Беручи до уваги ці міркування, уникатимемо крайньої концепції, що
категорично відмовляє пейзажу в будь-якій автономності, та називатимемо
відносно «самостійною» ту дескрипцію, котра може повноцінно функціонувати і
поза межами попереднього контексту, виражаючи закладені авторські інтенції
(найчастіше – це пейзаж як етнографічна картинка, що головно виконує
зображально-інформативну, хронотопну функцію; сюди ще належать розлогі
лірично-настроєві описи, що надають твору жанрових рис поезії у прозі). Побіч
цього, справді самостійною репрезентацією природи (і на цьому сходиться

30

більшість літературознавців) вважатимемо ту, що здобула собі місце у власному
жанрі пейзажної мініатюри чи пейзажної новели, де «образ природи сприймається
як художнє ціле, зі всією повнотою ідейного смислу і композиційних
можливостей» [167, с. 175].
За текстовим обсягом розрізнено мікропейзажі (штрихи, вкраплення),
середні за масштабом, великі пейзажні полотна, «панорами» («сувої»). При цьому
«насиченість художніх творів картинами природи, – як влучно зауважив
М. Тараненко, – залежить від тієї місцевості, в якій відбуваються події, від
розуміння письменника змісту й характеру зображуваних явищ» [321, с. 11].
З огляду на зв’язність і цілісність літературного пейзажу виокремлено
монументальний макроопис (що є своєрідним «островом» у межах оповіді),
розпорошений, «миготливий» та «мінімалізовано-зародковий»; «концентрований»
та «деконцентрований». Трапляються й антиописи – семантично «порожні». Адже
пейзаж не є обов’язковим компонентом художнього світу, що зумовлене
умовністю останнього (Е. Себіна). Дослідниця часопросторової проблематики
Нонна Копистянська також зауважила, що «для виявлення естетики напряму
важливим є не тільки те, що є у творі, але і те, чого нема, наприклад, у Кафки
нема краси природи, приємних запахів, звуків і шумів природи. Хоча сам Кафка
дуже любив природу і перебування на природі, багато ходив, мандрував,
насолоджувався баченим, відчутим, але його герої були позбавлені цих почуттів»
[150, с. 106]. Самих форм відмови од опису є дуже багато. Одним із варіантів
Д. Корвін-Пйотровська вважає зародковий опис, вжитий для більшої динамічності
і безпосередності зображення. Інший спосіб «відкидання» традиційної дескрипції
репрезентують антиописи, зведені до банальності. Втечею від дескрипції, за
словами польської дослідниці, може бути також повторення одвічного «топосу
неописуваності», коли предмет опису немовби виходить поза можливості його
назви (наприклад, коли щось є надто страшним або надто гарним, надто відомим
або надто легко піддається схемам). І крайньою формою такої «негативної
дескриптивної гри» з читачем є сугестія існування опису, яка присутня в назві, але
немає підтвердження в тексті [152, с. 128–133].
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Важливо звернути увагу на прагматику вербального пейзажу, себто його
риторичну спрямованість на реципієнта, а також зв’язки змісту опису з суб’єктом,
значення опису для наратора. Дескрипція, за словами Д. Корвін-Пйотровської,
може бути інформацією, сформульованою більше для реципієнта (такий опис
названо «екстраверсійним») або ж може використовуватися для індивідуалізації
вражень суб’єкта опису («інтроверсійний») [152, с. 122].
Залежно від способу зображення природи в художньому творі виокремлено
статичні та динамічні, різнопланові – моноаспектні дескрипції; живописні й
суб’єктивно-психологічні,

ідейно-смислові.

Це

топоси

уявно-фантастичні

(сновізійні), бажані (утопічні), умовно-алегоричні, химерно-фантасмагоричні, а
також

інтроспективні,

ретроспективні,

проспективні.

Вони

є

інтимною

репрезентацією, а тому обтяжені додатковими смислами й асоціаціями.
Експресивно-психологізовані

пейзажі

орієнтовані

на

показ

загострено-

афективних психічних станів людини (тут важливими є уява, фантазія, експресія,
натхнення, суб’єктивна воля, вигадка) [365, с. 1–3]. Г. Пасічник наголосила на
тому, що у ХІХ – на початку ХХ ст. дескрипції стають переважно
інтроспективними,

тобто

реалізуються

у

снах,

видіннях,

мареннях

персонажів [230, с. 14].
За настроєвістю (емоційною домінантою) розрізнено: активістичновітаїстичні, солярні, софійні (природа – храм Краси й Любові) та депресивнопесимістичні, декадентські дескрипції природи.
В основу багатьох класифікацій літературних пейзажів покладено малярські,
живописні параметри й характеристики дескрипцій, як-от:
1) взаємне розташування, співвідношення деталей, предметів і простору
(гармонійно врівноважене чи зміщене до центру або вбік, на периферію;
упорядковане – хаотичне; деталізоване, нумераційне – побіжне; пропорційне –
диспропорційне; концентроване – деконцентроване; цілісне – фрагментарне);
2) характер ландшафту або «теми» (пейзажі «чистої», дикої природи
(мариністичні, лісові, польові, гірські) та «окультурнені» (сільські, урбаністичні,
індустріально-промислові, архітектурні), а ще «мирні», «батальні», цвинтарні);
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3)

параметри

описуваної

території,

рівень

масштабності

(локальні,

планетарні, космічні (глобальні) дескрипції;
4) особливості етнічного колориту – національні й екзотичні. Г. Авксентьєва,
досліджуючи образи національної природи у прозі О. Гончара, зауважила, що
національний пейзаж повинен відтворювати ознаки місцевості, в якій живуть
представники певної нації, себто своєрідність етноприроди географічного регіону.
Пейзаж стає національним лише в суб’єктивному сприйнятті людини, тому
дослідниця

запропонувала

вживати

поняття

«регіонально-національний

пейзаж» [2, с. 4]);
5)

властивості

описаного

простору

(плідність

– неплідність

землі,

пустинність чи наповненість флористичними, фауністичними, акватичними,
дендрологічними, іхтіологічними образами, а також природними світилами
(сонцем, місяцем, зірками) чи залюдненість. Відповідно до цих ознак
виокремлено узагальнені, абстрактні або конкретизовані описи;
6) зорові бар’єри, замкнутість, глибина простору, постійні чи мінливі
властивості об’єктів (освітленість – затіненість, далекість – близькість);
7) тип земної поверхні, форма ландшафту (рівна, гладка, шпиляста, легко
заокруглена, стрімка, глибинна);
8) наявність просторових орієнтирів (як-от дороги, ріки, перехрестя);
9) спосіб передачі простору (прямо, виразно або розмито, пунктирно, через
зображення туману, диму, рухомих хмар, дощу, снігу);
10) виявляють тенденції до тяглості, ярусності, лінійності, однорідності,
строкатості; закритості, відкритості; стиснення, концентрації, розширення,
делімітизації; контамінації різних просторів;
11) особливості конфігурацій ліній, що відтворюють конструкцію простору
(вони можуть бути прямими чи ламаними, плавними або закрученими;
вертикальними, горизонтальними, комбінованими);
12)

системи

колориту

–

локальна

чи

тональна;

світлоефекти;

поєднання/домінування/гармонія/дисгармонія/контраст/яскравість/чистота
кольорів, тонів, півтонів, відтінків, запахів, тактильних образів у малюнку.
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За

сенсорною

ознакою

розрізнено:

а)

кольородомінантний

пейзаж

(монохромний, сірий, безбарвний, «графічний» та «акварельний»); б) аромо- чи
авдіодомінантний пейзаж, доповнений супровідними звуками, або увиразнений
образом тиші. Можливе й компонування пейзажу одночасно з декількох деталей,
наприклад, смакових, тактильних образів, або сугерування враження кольору
через звук і навпаки (синестезійний пейзаж).
За часовими параметрами виокремлено два типи описів – добові та сезонні:
вранішні, денні (полуденні), надвечірні, вечірні, нічні (опівнічні); зимові, весняні,
літні, осінні. Окремо розглядають «перехідні», «межові» пейзажі (наприклад,
сходу/заходу сонця).
Залежно від способу унаочнення розрізнено логічні (зі збереженням
картинної відповідності черговості тла і планів, градаційної залежності або
традиційної послідовності зв’язків: частина – цілість, верх – низ, праворуч –
ліворуч,

спереду

–

позаду),

кінематографічні

(побудовані

на

принципі

«кадрового» структурування простору, мікроскопічної й макроскопічної зйомки,
кіномонтажу), асоціативні (як хаотичні враження від побаченого), монтажні,
колажні пейзажі.
Взято до уваги: 1) індивідуальну перспективу опису; 2) ситуації споглядання
(відпочинок, мандрівка, усамітнення); 3) ментальний кут зору спостерігача
(нейтральний/оцінювальний підхід) та 4) емоційно-почуттєву й аксіологічну
домінанту його сприйняття (наприклад, пейзаж «одивнений», «очуднений» –
крайобраз, побачений ніби заново, в несподіваному ракурсі, як-от річка Черемош
у Франковому гуцульському оповіданні «Як Юра Шикманюк брів Черемош», чи
градова хмара в його оповіданні «Під оборогом»), 5) «психологічний ефект»:
дескрипція, що жахає (наприклад, «апокаліптична», «катастрофічна»), захоплює,
розчулює; велична, урочиста, ідеальна, похмура, трагедійна, драматична,
елегійна, журлива, тиха, меланхолійна, таємнича, навіть смішна.
В основу типології пейзажу покладено й інші параметри, як-от походження і
семантика

(філософський,

психологічний,

міфологічний,

фольклорний,

біблійний, екологічний, соціальний, історичний, алегоричний і такий, що має
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змішану, гібридну модифікацію); зв’язок із загальними напрямами, течіями,
стилями, культурно-історичними періодами (визначено античні, середньовічні,
ренесансні, барокові, класицистичні, сентиментальні, романтичні, реалістичні,
натуралістські, модерністські, постмодерністські моделі дескрипції).
Важливим є з’ясування діалогу традиції і новизни в описовій поетиці
письменника (відповідно, розрізнено індивідуально-авторські з високим ступенем
оригінальності та стереотипні, а також універсальні, архетипні пейзажі).
Продуктивним є поділ вербальних малюнків природи за родо-жанровими
ознаками художнього твору на: епічні, ліричні, драматичні; фантастичні,
ідилічні, елегійні, історичні, утопічні, пародійні та гібридні – алегоричнофілософські, пасторально-ідилічні, символіко-філософські, соціально-історичні,
соціально-психологічні,

психологічно-історичні,

лірико-філософські,

лірико-

настроєві. З цього приводу Б. Галанов зазначив, що у пригодницькому романі
пейзаж допомагає «нагнітати відчуття небезпеки й ризику», в гумористичному –
«посилює комізм подій», у драмі – «збільшує драматизм», у сентиментальній
повісті – «навіює меланхолію», у романі жахів – «додає страху» [54, с. 193].
М. Епштейн дошукувався глибшої залежності між жанрами та пейзажами,
зауваживши, що «естетико-стилістичні різновиди пейзажів вкорінені в ті загальні
типи поетичного світовідчуття, котрі виразилися у жанровому розподілі на оду й
елегію, ідилію та баладу. Так, ідеальний пейзаж можна зіставити з жанром ідилії,
а буряний – із жанром оди» [112, с. 148–149]. У фантастичних пейзажах, за
спостереженням М. Епштейна, «виражаються поетичні уявлення про інші світи,
вічність, катастрофічні катаклізми в житті Всесвіту, про казкове перетворення
природи. Такі пейзажі часто пов’язані з давніми міфологічними уявленнями про
пекло і рай, про чудесну родючу землю, з утопічними ідеями про майбутнє
людства» [112, с. 130].
Окремо диференційовано пейзаж-екфразис (репродукція), що апелює до
певного артефакту, себто словесно змальовує скульптуру, картину.
Цей поділ є досить умовним, позаяк між жанрами, родами, стилями,
напрямами, видами мистецтва, як і між пейзажами, відбувається змішування,

35

дифузія. Можна говорити хіба про певну тенденцію чи домінанту, що зумовлює
функціонально-семантичне навантаження описів. Безперечно, побіч уже названих,
дескрипції реалізують інші, не менш важливі, завдання.
Пейзаж характеризується структурно-семантичною єдністю, текстотвірним,
тематизувальним, апелятивним потенціалом, він скріплює фрагменти тексту,
забезпечуючи його когерентність; актуалізує текстові категорії цілісності,
взаємозв’язку, ретроспекції, проспекції, авторської модальності й композиції.
Пейзаж є одним із засобів формування лінгвопрагматичного простору твору, що
передбачає (за словами Т. Куршакової) активну взаємодію авторських інтенцій,
тексту та креативної діяльності читача із залученням емоційно-вольової,
регулятивної й когнітивної сфер свідомості [171, с. 5]. Дескрипції виконують
фокалізаційну (оприявнюють імпліковану інформацію про суб’єкт опису),
естетичну (виражають естетичні принципи митця), філософську (втілюють
філософські

ідеї

автора),

а

також

риторичну,

пізнавальну,

індексальну

(«сигналізують про спливання часу» [152, с. 135]), метасюжетну й метатекстову
функції (репрезентують «знання і позицію наратора щодо зображеного світу»,
виявляють «його естетико-літературні переконання й риси літературного
методу» [152, с. 135]).
Згідно з традиційними визначеннями образних засобів, розрізнено пейзажепітет, порівняння і пейзаж-метафору, а за лексико-семантичним складом
описових конструкцій виокремлено ландшафтнодомінантні (описи різних типів
місцевості: долин, гір, скель, проваль); гідродомінантні (пейзажі рік, озер, морів,
океанів);

флородомінантні;

астрономодомінантні

(зображення

неба, хмар,

небесних тіл); метеодомінантні (описи погодних явищ і опадів); добово- і
сезоннодомінантні; урбо- і кантрідомінантні (краєвиди сільської або міської
місцевості) [48, с. 6].
Виокремлюють також загальнонаціональний, груповий (притаманний певній
соціальній, віковій, професійній, статевій спільноті), регіонально-локальний та
індивідуальний (особистісно-авторський та персонажний) компоненти пейзажу
(Р. Луценко).
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Висновки до розділу 1
Поняття «пейзаж» має довгу традицію осмислення в українському
літературознавстві та франкознавстві. Проте немає тяглості й системності в
«освоєнні» природної проблематики. Праці про пейзаж мають спорадичний
характер. Найбільше досліджень сфокусовано на визначені домінантних видів,
форм і функцій пейзажу в художній практиці одного автора. Менше акцентовано
увагу на порівнянні дескриптивних манер кількох письменників. Ще менше праць
теоретичного характеру.
Все частіше літературний пейзаж аналізують принагідно, в контексті ширшої
проблематики. Цінні відомості містять праці із натурфілософії, міфологізму,
психологізму, оніричної поетики, символіки, генології, наратології, аромології,
колористики, а також дослідження геопоетики прози й поезії кінця ХІХ – початку
ХХ

століття,

мистецтвознавчі,

мовознавчі,

культурологічні,

лінгвокультурологічні розвідки.
Дефініцій літературного пейзажу безліч, його типологія є розгалуженою, а
критерії аналізу – мінливими. На сучасному етапі термін потребує ґрунтовного
теоретичного осмислення із залученням надбань українських та зарубіжних
дослідників проблематики прозового опису.
Узагальнення еволюції літературознавчих поглядів на вербальний пейзаж у
синхронії та діахронії дав змогу виснувати, що: 1) пейзаж – це не лише опис
«дикої» природи чи сільської місцевості, а й візія (сновидна, фантастична) будьякого незамкненого простору. Він охоплює об’єкти живої та неживої природи, а
також витвори людини, і постає в реалістичних чи суб’єктивно насвітлених
(ідейно-смислових,

експресивно-психологічних,

символічних,

міфологічних)

формах; 2) літературний пейзаж не є копією певного географічного ландшафту.
Це творчо змодельований образ дійсності, у якому матеріал природи стає
окремою художньою реальністю відповідно до ідейного задуму, стилю й методу
письменника;

3)

під

поняттям

«психологічний

пейзаж»

розуміємо

антропоцентричну, суб’єктивно спрямовану дескрипцію, орієнтовану на показ
загострено-афективних психічних станів людини, обтяжену символічними
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смислами

й

асоціаціями.

До

психологічних

залічуємо:

пейзажі-паралелі

(консонанси, дисонанси), пейзажі-проекції, натяки-передвісники, характеротвірні
(«портретні пейзажі»), відчуттєво-перцепційні та внутрішні ландшафти пам’яті,
уяви, сну; 4) пейзаж – це одна з форм присутності теми природи в літературі. У
художньому творі трапляються ще натурфілософські роздуми, характеристики
окремих станів, явищ, образів природи, персоніфікації, пейзажні деталі
антропонімікону.
Існує чимало класифікацій літературного пейзажу. Для нас важливим є:
з’ясування ступеня зв’язку опису із зображеною реальністю; виявлення
залежності пейзажу від способу унаочнення природи та діалогу традиції і новизни
в індивідуально-авторській описовій поетиці; визначення теми, місця, текстового
обсягу пейзажу у художньому творі; окреслення структурно-семантичних,
сюжетно-композиційних,
особливостей

дескрипції.

стильових,

лексико-стилістичних

Продуктивним

видається

аналіз

чи

інших

пейзажу

як

екстервентної форми Франкового психологізму та засобу експлікації ментального
простору автора.
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РОЗДІЛ 2
ПЕЙЗАЖ ЯК ІМПРЕСІЯ, ЕКСПРЕСІЯ Й СИМВОЛ (1875–1900)

Природа – це важлива сторінка простору Франкового дитинства, юності,
гімназійних

екскурсій, етнографічно-краєзнавчих

експедицій, романтичних

побачень, сімейних прогулянок, творчого усамітнення, відпочинку (риболовлі,
грибозбору),

фізичного,

психодухового

оздоровлення

(«замилування

до

гімнастики та туристики»), місце втечі від тяжких життєвих драм. Природа
компенсувала Франкову потребу постійного руху й простору думки, а самотні
мандрівки й блукання були для нього дієвою психотерапією. Природа – це також
невід’ємна частина художнього простору Франкової прози, предмет його
літературно-критичних роздумів.
Цей розділ присвячено комплексному осмисленню поетики і семантики
пейзажу в художній практиці Івана Франка 1875–1900 рр. Визначено основні
типи, форми і функції дескрипцій природи, окреслено механізми і засоби
психологізації пейзажу. Увагу приділено діалогу традиції і новизни в описовій
поетиці І. Франка.
У ранній прозі (романі «Петрії і Довбущуки», етюді «Лесишина челядь»,
історичній повісті «Захар Беркут») звернено увагу на психологізовані пейзажіконсонанси, дисонанси, передвісники. У творах «Борислав сміється», «На роботі»,
«Ріпник»,

«Boa

constrictor»,

«Вівчар»

визначено

домінантні

риси

характерокреаційного пейзажу-ностальгії та антитези. У новелі «Вільгельм
Телль», оповіданнях «Маніпулянтка», «Між добрими людьми», повістях «Основи
суспільності» й «Для домашнього огнища», романі «Перехресні стежки»
зосереджено увагу на експресивно-символічних «пейзажах душі». З’ясовано
спільні й відмінні риси психологічного простору переживань персонажів.
Визначено домінантні мотиви, ядрові концепти, художньо-виражальні засоби й
стильові особливості пейзажів-еквівалентів певних станів екзистенції.
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2.1 Взаємодія «старих» і «нових» принципів зображення природи й
людини в літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (у критичному
осмисленні Івана Франка)
У теоретико-літературному спадку Франка тема природи осмислена широко
(з позицій романтичної, відтак позитивістської, власне реалістичної, а згодом
модерністської естетики) й поліаспектно (з природознавчого, філософського,
фольклористичного, етнографічно-краєзнавчого ракурсів). Виявляємо роздуми
про специфіку словесного зображення природи, принагідні, але влучні й
аргументовані

спостереження

живописання. Франко

над

індивідуально-авторськими

манерами

приділяв увагу проблемам вірогідності

локально-

національного колоритів, виражальності, сугестивності, евокативності дескрипції;
звертав увагу на новаторський спосіб малювання у пленері.
У статтях «Молодий вік Осипа Федьковича» (1888), «Poezje Jana
Kasprowicza» (1889), «Із поезій Павла Думки» (1890), «З галузі науки і
літератури» (1891), «Із секретів поетичної творчості» (1898), «Сучасні польські
поети» (1899), «Малюнки Івана Труша» (1900), «З остатніх десятиліть ХІХ віку»
(1901), «Старе й нове в сучасній українській літературі» (1904), «Поезії Христі
Алчевської» (1907) Франко з’ясовував, як змінювалося зображення природи в
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Добре розуміючи тенденції перехідної
доби, Іван Франко пробував пильно обґрунтувати їх, не відкидаючи «старого», й
не применшуючи здобутків «нового». У творчості «різнобарвної китиці»
індивідуальностей

молодої

формації

(А. Кримського,

О. Кобилянської,

Л. Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, М. Черемшини, О. Луцького,
Х. Алчевської, Я. Каспровича, маляра І. Труша) літературознавець зауважив
новий спосіб бачення світу крізь призму чуття й серця самих героїв. Наголосив на
відсутності довгих описів у їхніх творах та особливій увазі до «декорацій,
котурнів, фарб і шумів» [337, т. 35, с. 108–109] («Старе й нове в сучасній
українській

літературі»).

За

Франковим

спостереженням,

письменники

«переносили себе в їх [персонажів. – Л. М.] душу, заставляли нас бачити світ і
людей їх очима» [337, т. 35, с. 108]. Ці «поети душі, психологи і лірики», за
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висловом Франка, «силою свого вітхнення овівають нас чародійною атмосферою
своїх настроїв або сугестіонують нашій душі відразу, без видимого зусилля зі
свого боку, такі думки, чуття та настрої, яких їм хочеться, і держать нас у тім
гіпнотичнім стані, доки хочуть» [337, т. 35, с. 110]. Літературознавець зазначив,
що для «нового» покоління митців «головна річ людська душа, її стан, її рухи в
таких чи інших обставинах, усі ті світла й тіні, які вона кидає на ціле своє
окруження залежно від того, чи вона весела, чи сумна» [337, т. 35, с. 108]. Тому
для них зображення природи не є самоціллю, навпаки – їх більше цікавить
суб’єктивний (персонажний або авторський) ракурс бачення макросвіту,
об’єктивація у пейзажі «живих нервів» особистості, «чуттєвих рефлексів тої душі,
яку вони беруться малювати» [337, т. 35, с. 108].
У статті «Poezje Jana Kasprowicza» Франко висловив думку про те, що молоді
письменники наділені неабияким колористичним талантом та величезним запасом
оригінальних художніх образів, їхня фантазія добре розвинена, багата й жива, але
занадто гаряча й бурхлива, словесна пейзажистика – сильна, яскрава, тонко й
витончено скомпонована, але подекуди холодна й мертва [337, т. 27, с. 262–263].
За Франковим спостереженням, молодих літераторів цікавлять різнорідні прояви,
індивідуальні особливості людини й природи. Це додає творам «оригінальної
привабливості і красоти». Однак саме в надмірній увазі до зовнішніх деталей
крилася, на думку Франка, головна хиба молодих митців: «В уяві цього поета
[Яна Каспровича. – Л. М.] природа й життя – це постійний, невпинний і
неймовірно швидкий кругообіг, від якого мерехтить в очах. Переважають кольори
яскраві або неприродні (особливо автор кохається в синьому кольорі: в ньому він
бачить не тільки небо, воду, хмари, але також піски, залізо і навіть чисто
психологічні процеси, наприклад, біль тощо). Сила й енергія, навіть на шкоду
природності й гармонії, – це його ідеал у житті і мистецтві» [337, т. 27, с. 262–
263]. Про закоханість молодих митців у кольорі згадував Франко у статті «Поезії
Христі Алчевської», зауваживши, що відмінна риса пейзажів цієї письменниці –
їхня барвистість, адже поетесу притягує до себе всяка краса й усе поетичне:
«кольористі крайобрази, кольористі ефекти різних пір року, колоритні люди.
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Барвистість – се в неї основа життя» [337, т. 37, с. 270]. У відгуку на збірку поезій
Остапа Луцького «В такі хвилі» (Львів, 1906) літературний критик навпаки –
підкреслив сірий колорит книжки, зауважив нахил поета до вживання
«песимістичних і розпучних причандалів» та узагальнив: «автор називає свої
вірші сірими записками; а в тих “записках” пішло все саме сіре: сірі строфи, сіре
слово, сіра туга, сіра віддаль, сірі скиби і сірий лан» [337, т. 37, с. 136]. Окрім
цього, на думку літературознавця, у віршах Луцького забагато не лише
колористичних, а й звукових ефектів, зосібна – дзвоніння: «і “сум важкий
невпинно дзвоном дзвонить”, і “вітри дзвонять на вічну пам’ять”, і смуток “в низ
головку клонить і – дзвонить”, і навіть “меланхолійна осінь іде над сірий, тихий
лан і дзвонить, дзвонить, дзвонить”» [337, т. 37, с. 136]. Надмірна колористична й
акустична строкатість роздразнювала «око фізичне» й «око уяви» Франка. Він
наголошував, що творче засвоєння досвіду малярства й музики повинно бути
органічним, а не поверховою даниною моді, чи намаганням позмагатися із
художником (імітація живопису), вразити оригінальністю, незвичністю. Тоді воно
є чужорідним елементом, що не розширяє, зглиблює й розвиває, а навпаки –
звужує межі словесної пластики, затирає її індивідуальні ознаки, специфіку.
Франко наголошував: можна малювати, що кому хочеться, головна річ у тім, як
малювати.
Підсумовуючи спостереження над поетикою візуальності молодих митців,
Франко підкреслив, що хоч у цій «дужій», енергійній течії ще багато не
виробленого, а іноді – штучного, проте різнорідність потрактування й оброблення
тем, мотивів, свіжість «вітхнення» і фантазії, посилена увага до індивідуальної
психології особистості, компенсують формальні недоліки їхнього художнього
письма. Франко радив молодим митцям взоруватися на дескриптивну манеру
своїх попередників та черпати натхнення у добре розвиненій народнопоетичній
традиції.
Особливо подивовувала Франка словесна пластика Лесі Українки, що вміла
«знайти сильний, пластичний вислів для свого чуття», майстерно заповнювала
форму «інтенсивно відчутим змістом» [337, т. 41, с. 520] («З остатніх десятиліть
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ХІХ віку») і Тараса Шевченка, який «малював нам те, що сам бачив і переживав.
<…> Отсе правдиво поетичний спосіб малювання чуття живими образами!»
[337, т. 28, с. 90–91] («Із поезій Павла Думки»). В естетичній студії «Із секретів
поетичної творчості» на прикладі Шевченкового вірша «Вечір на Україні» (так
названо поезію «Садок вишневий коло хати») Франко показав, як легко «правдиві
поети» словом малюють картину, застерігаючи молодих од зловживання
вербальними засобами описовості. У цьому вірші він не знайшов жодних
«колористичних оргій», позаяк Шевченкові ближчим був психологічний
паралелізм. Поет, за словами Франка, «послуговується грою кольорів у природі,
щоб характеризувати зміну людського чуття. Є се звісна поява, що в добрім
настрої чоловікові вся природа видається ясною, всміхнутою, свіжою і веселою, а
в

пригнобленні

–

понурою,

темною,

хорою»

[337,

т. 31, с. 100].

Далі

літературознавець продовжує: «У цьому вірші спеціально кольористичних
акцентів нема зовсім, а проте цілість – український весняний вечір – встає перед
нашою уявою з усіми своїми кольорами, контурами і гуками як жива. Натомість
ми бачимо, як поет уживає кольористичних ефектів зовсім не там, де вжив би їх
маляр, а для характеристики психічного настрою людей» [337, т. 31, с. 101] та
експресивно підсумовує: «правдиві поети ніколи не позволяють собі тих
кольористичних оргій, у яких любуються теперішні декаденти та пленеристи пера
і чорнила, їх описи виглядають радше як вказівки для маляра або як прейскуранти
різних вишуканих фарб, аніж як поетичні креації. А погляньте, як описав
Шевченко вечір в українському селі весною – на що вже мотив здібний до якого
хочете кольористичного трактування!» [337, т. 31, с. 101].
Франкові імпонувало, що поет без ніякої особливої прикраси, простими,
майже прозаїчними словами, малює образ за образом. І в цій легкості й
натуральності асоціювання ідей він убачав усю поетичну принаду цього вірша. На
прикладі Шевченкової поезії літературознавець заторкнув проблему специфіки
словесного живопису («живописання словом»), взаємодії мистецтв (малярства,
музики і літератури). За поезією Франко визнавав більші можливості в зображенні
барви, звуку, руху, настрою, ритму природи, позаяк вона апелює до пам’яті, уяви,
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глибоко й сильно заторкує всі «змисли». Невипадково для такого складного
аналізу Франко обрав універсальну творчість Шевченка. З одного боку, в його
вербальних пейзажах переважало живе чуття, емоція, а з другого, – на словесних
картинах не було й гіпертрофії звукових, кольористичних чи інших образів,
штучних світлових ефектів, збережено відчуття міри, а цього, на думку Франка,
саме й бракувало молодому поколінню митців. На прикладі Шевченкової
дескриптивної манери він розвинув думки про так званий пейзаж-експресію –
магічну лампу, настроєвий проектор. У Шевченковій поетиці візуальності Франко
поціновував уміння надати об’єктам живої та неживої природи індивідуальні
риси,

що

«одна

така

річ

являється

нам

зовсім

не

подібною

на

другі» [337, т. 28, с. 90].
Добрим майстром етнографічного пейзажу Франко вважав Ю. Федьковича,
хоча той (за словами літературознавця) був справжнім «партикуляристом», позаяк
«для одної Буковини на його палітрі були ясні краски – дальший світ, чужі
крайобрази немов не існували для нього, тонули в якомусь неозначеному
тумані» [337, т. 27, с. 156].
І. Нечуй-Левицький у Франковій перцепції – «се великий артист зору»,
«колосальне, всеобіймаюче око України» [337, т. 35, с. 374], чия постать (судячи з
панорамних пейзажних полотен) вимальовувалася такою ж могутньою, міцною,
кремезною, тоді як реальний, біографічний автор виявився зовсім інакшим. Ось як
згадував про це сам Франко: «Коли я перший раз побачив Ів. Левицького – було
тому двадцять літ, – то моє перше враження було почуття якоїсь диспропорції.
Читаючи його оповідання, подивляючи широкий розмах його руки, широкі
контури його малюнків, я уявляв собі їх автора сильним, огрядним мужчиною,
повним життєвої сили й енергії. Тим часом я побачив невеличкого, сухорлявого,
слабосилого чоловіка, що говорив теплим і щирим, але слабеньким голосом,
завсіди жалувався на якусь жолудову слабість, ходив помаленьку, дрібними
кроками і взагалі робив враження пташини, вродженої в клітці і привиклої жити в
клітці» [337, т. 35, с. 373]. Такою вражаючою була диспропорція духової
фізіономії повістяра, пленериста й людини.
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Великими малярами й пильними національними психологами Франко
називав П. Мирного, І. Карпенка-Карого, А. Свидницького, Ю. Федьковича,
художні полотна яких «прегарні», «вдатно» змальовані, «яркі», «епічні»,
«правдиві», «ліричні» [337, т. 35, с. 107] («Старе й нове в сучасній українській
літературі»). У їхніх пейзажах Франко не знайшов штучно підвищеного настрою,
надмірної афектації. Вони близькі до тону народної поезії, натуральні і щирі.
Наділені талантом яскравих характеристик і глибокого психологічного аналізу
душевного складу народу. Франко порівнював їх із «більше або менше гладко
шліфованими дзеркалами» та «кришталями», що «малюють нам життя з його
горем і радощами, з його рухом і тишею, але самі не сходять на арену, не беруть
участь у боротьбі» [337, т. 41, с. 517]. На тлі бурхливої перехідної доби, цим
«тихим» натурам та їхнім творам, на думку Франка, бракувало уваги до
психології індивідуальної особистості. Слушними є спостереження С. Хороба, що
«саме зі зміною пропорційності соціального та психологічного в бік посилення
останнього Іван Франко свого часу пов’язував нову якість літературно-художньої
творчості кін. XIX – поч. XX ст.» [342, с. 5].
Виявлено, що Франко вимогливо підходив до художнього змалювання
природи, не схвалював «пустих» описів, притягнених для рими. Радив уникати
екзотики, абстрактності краєвидів; негативно ставився до пейзажів, що виглядали
«радше як вказівки для маляра або як прейскуранти різних вишуканих фарб, аніж
як поетичні креації» [337, т. 31, с. 101]. Цінував силу, свіжість, «нешаблоновість»
таланту. Підкреслював уміння надати об’єктам живої та неживої природи
індивідуальні риси. Імпонували йому м’які тони, наївність і спокійна пластика.
Для зображення природолюдських взаємин пропонував опиратися на розвинену в
нашій літературі традицію персоніфікації, психологізації сил та явищ природи.
Радив малювати не лише розумом і фантазією, а й чуттям; замість розтягнених
екскурсій «на лоно природи», одразу переходити до аналізу психічного стану
героїв, малювати його делікатні зворушення. Загалом Франків підхід до аналізу
описових стратегій різних авторів базувався на вдумливому аналізі всіх «плюсів і
хиб» їхнього творчого методу.
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2.2 Перші проби Франка як словесного пейзажиста в етюді «Лесишина
челядь», романі «Петрії і Довбущуки», повісті «Захар Беркут»
Як словесний живописець Франко намагався (і постійно закликав до цього
молодих літераторів) «глядіти поетично на речі близькі, видобувати поезію з
дійсності» [337, т. 48, с. 433] (лист до Уляни Кравченко від 9 травня 1884 року).
Розбудовуючи розлогі описи «з власних спостережень», прагнув внести в
дескрипції якомога більше власного «я», свого «серця і чувства», щоб звичайними
пейзажами («малими средствами») «викликати велике враження».
Інтенція психологізму реалізована вже у перших пробах словесного
живопису (в етюді «Лесишина челядь», романі «Петрії і Довбущуки», повісті
«Захар Беркут»). У пізніших творах, удосконалюючи майстерність словесної
пластики,

Франко

властивостей,

надавав

функціональних

пейзажам

нових

можливостей,

зображально-виражальних
розширював

семантику,

ускладнював структуру й образність, творив нові варіанти та комбінації.
В етюді (за визначенням М. Легкого [179, с. 32]) «Лесишина челядь», що
був першою пробою письменника в жанрі фрагментарної, не округленої прози,
Франко намагався якнайвірогідніше передати «живе враження дійсності».
Написаний твір у червні 1876 року під час вакаційного побуту Івана Франка на
Бойківщині. Події відбуваються на тлі «соковитого» сільського пейзажу, де колір,
запах, поліфонія звуків творять мікродеталізовану картину. Ось наведімо
приклади з експозиції твору: «Пречудовий літній поранок. У холоднім легенькім
вітрі ледве-ледве леліється широкий лан жита. Жито, мов золото. Колосся, наче
праники, аж похилилося під вагою зерна та перлових крапель роси, що позвисали
з кожної стебелинки. Стебла стоять високі та рівні, жовті і гладкі між зеленим
листям повійки, полетиці, осету та іншого бур’яну, що стелиться сподом. Де-не-де
видніється з-посеред того золотого, шумливого та пахучого моря синє чаруюче
око блавату, або квітка куколю, або дівоче паленіюче лице польового маку»
[337, т. 14, с. 254]. Далі читаємо: «Зійшло сонце. Зацвіркотали сверщики на
всілякі лади, забриніли великі польові мухи, затріпоталися барвисті мотилі понад
колосистим морем. Природа ожила. Вітер подув сильніше, подув теплом зі
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сторони лісу і зачав стрясати срібну росу з трав і цвітів» [337, т. 14, с. 254].
Пластично змальовано і магію надвечір’я: «Вечоріло. Сонце пишно закотилося за
сині гори. Мряка зачала налягати на луки і клубитися чимраз ширше сивими
туманами. З-під неї, мов дитина з-під теплої перини, обізвалися деркачі.
Перепелиці запітпіліткали з жита. Вітер повіяв від молочарів теплом та запахом
сирого лепеху і татарського зілля. Любо якось та легко ставало на
серці» [337, т. 14, с. 261].
Усі три фрагменти належать до суб’єктивної, авторської моделі ліричнонастроєвого опису. У пізнішому пленері вона була доповнена (чи й повністю
заміщена) персонажною. Незважаючи на фрагментарно-ескізну побудову твору,
пейзажі виписано повно, зі збереженням топографічної конкретики, статики й
динаміки. Приділено увагу простим, дрібним деталям, що підтверджує вміння
автора бачити велике в малому, поетичне в прозаїчному. Епітети, порівняння
наближені до оригінальних (наприклад, асоціація скрипучого, гучного й різкого
голосу

деркача

з

дитячим).

Авторська

перцепція

природного

світу

характеризується повнотою. Проте емоційно-оцінний вплив пейзажу на суб’єкта
окреслено ескізно й узагальнено («Любо якось та легко ставало на серці»). Автор
намагається

створити

ілюзію

своєї

неприсутності.

У

пізніших

творах

відавторський компонент увиразнено й доповнено персонажним.
Для

опису

обрано

«найефектніші»

на

враження

й

«кольористичні

трактування» частини доби – ранок та надвечір’я. Саме ці «перехідні» пейзажі є
вузловими у всій творчості митця. Словесні картини кольористично насичені,
увага до окремих мікродеталей (квіти, комахи, роса) та найтонших, ледь
уловимих звуків, процесів надає їм декоративного характеру. Автор дотримується
настанови «правди й гостроти бачення»4, сугерує атмосферу особливого,
урочистого настрою, що звільняє од злободенного, побутового, дрібного –
«мізерії» і відкриває шлях до оновлення. Такі дескрипції базовані на елементах
фольклорно-романтичної, пантеїстично-ліричної, антеїстичної моделі відчуття
4

Себто мультисенсорного, витонченого сприйняття, що загострює увагу на «індивідуальній фізіономії»

місцевості.
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природи. Однак один важливий аспект традиційного ідилічного «пейзажуписанки» (як у вірші «Мій раю зелений», 1880) Франко трансформує у руслі
реалістичної поетики: на тлі топосів locus amoenus (всупереч очікуванням читача)
не зображено любовної, землеробсько-трудової, сімейної ідилії (немає злиття
мікро- й макрокосмів у «магічно-міфологічній» єдності), зовнішні (відавторські,
лірично-настроєві) описи контрастують із відчуттями, почуттями й думками
персонажів. На розніжено-ідилічному тлі природи актуалізовано важливі
соціальні «квестії» (звучить мотив селянської праці «в поті чола», яка не
приносить ані великого заробітку, ані задоволення), порушено загальнолюдські
проблеми особистого щастя (сирітського, вдовиного, жіночого) та сімейного
благополуччя (розкривається атмосфера, що панує у стосунках між Гнатом та
Анною, змальовується безнастанна «гризня» свекрухи з невісткою). Це, з одного
боку, «соціальна студія життя сучасного Франкові галицького села» [14, с. 74], а з
іншого – глибокий аналіз селянської логіки та психології, де побіч етнографічного
та побутового матеріалу, виступають також психологічні проблеми.
За прийоми контрастного сюжетотворення Франка критикували його
сучасники. Особливо багато закидів лунало від Володимира Барвінського –
редактора літературно-наукового народовського журналу «Правда»5. За переказом
Франка, критикові загалом імпонували його «оповіданнячка», але погодитися з
таким способом писання, який виявився у «Лесишиній челяді», не міг: «– Ну, що
воно таке? – говорив він. – Могла б була вийти гарна ідилія, якби не той
нещасний натуралізм, що псує ідилічне враження. До якої категорії творів
зачислити се?» [337, т. 33, с. 399]. Франко ж відповів, що про будь-які категорії
йому байдуже, бо твір побудовано на запозиченому з фольклору принципі
паралелізму природи й людини.
Тож ув етюді «Лесишина челядь» лірично-настроєві описи сільської природи
виконують функції: експозиції, відступу-ретардації, сценічного тла; хронотопного
маркера,
5

локально-просторового

орієнтира,

засобу

З деякими перервами виходив у Львові протягом 1867–1898-х рр.

створення

локально-
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національного колориту (автопсійні деталі містять природознавчі, етнографічнокраєзнавчі відомості про особливості флори, фауни регіону); дисонансу відчуттів,
почуттів, думок персонажів; індикатора авторського топографічного чуття,
показника його світогляду, а також креативності творчого методу й стилю.
Семантика описів активістично-вітаїстична, суголосна романтичним поглядам на
природу як джерело божественної гармонії, щастя, повноти, розмаїття життя.
Пейзажі побудовані на реалістичному принципі автопсії, однак «ефект
правдивості» тут є специфічно літературним прийомом. Вербальний опис
природи є фікційним простором, що виражає індивідуальний авторський досвід,
його топографічне чуття. Відповідно, для естетизації природи вжито імпресійні
принципи «дрібнопису», «чуттєпису» (ліризму й настроєвості), «враженнєвості»,
себто зображення станів, явищ, процесів природи «тут-і-зараз» (у рамцях
«актуального хронотопу»).
У романі «Петрії і Довбущуки» (перша редакція 1875–1876 рр.) описи
природи розмаїтіші за змістом, формами й функціями. Вони інтенсивніше
виявляють діалог традиції і новизни в описовій поетиці Франка, підкреслюють
стильовий синкретизм його творчого методу.
На сюжетно-композиційному рівні: увиразнюють історичний і регіональний
(зокрема, гуцульський, бойківський) колорит, справляють враження живописності
або страхітливості; вказують на час і місце розгортання подій (пейзажіекспозиції),

маркують

маршрути

переміщення

персонажів;

настроєво

обрамовують ключові епізоди («рухома декорація»), нагнітають і загострюють
психонапругу, маркують перехідні, межові моменти життя природи й людини
(функція акцентуації кульмінації); сигналізують про небезпеку, передбачають
розвиток сюжету (активована кримінально-мортальна символіка чорно-червоної
прогностичної колористики); виступають у ролі лейтмотивних деталей-символів
чи відносно самостійного (людиноподібного) персонажа. Пейзажі також
увиразнюють домінантні риси зовнішності, поведінки, характеру й темпераменту
героїв. Загалом описи природи є не лише частиною простору місця, фактичноемпіричного, прожитого (local), а й елементами переживаного, пережитого,
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простору переживання, поетично-емпіричного, символічного (raum) [332, с. 145–
148], себто є генераторами художньої експресії й ліризму, «інтимізувальними
актуалізаторами».
Інтенція психологізму активована за допомогою суб’єктивно-насвітлених
пейзажів-консонансів,

дисонансів,

передвісників,

прогностичних

(натяків),

побудованих на паралелізму природи й людини, запозиченому з фольклору.
Психологізуючи пейзажі, письменник широко застосовує уособлення,
поетику сугестії, гіперболи, асоціації, символи, елементи містики, натяки,
недомовки, передчуття, видіння, фантастично-міфологічну образність (як,
наприклад, М. Шашкевич у «казці» «Олена»). Франко не малює «зверхній світ»
фотографічно й фактографічно, а пропускає образи природи через своє
«ментальне сито», доповнює їх фантазією і настроєм.
У «Postscriptum-і» до другого видання роману І. Франко зауважив, що описи
у творі різнорідні і деякі із них, наприклад, зображення Гошівського монастиря
вже тоді полягали на автопсії, а от «опис скелі в Розгірчі зовсім фантастичний,
але, пишучи його, я вже мав у своїх споминах кількаразовий побут в Уричу, де я
сам вилазив на обі великі скелі, що мають на собі сліди великої людської праці з
передісторичних та дуже давніх історичних часів. Подібні скелі звиджував і
оглядав я пізніше також у Бубнищі та Синевідську Нижнім, – ся остання досі,
здається, зовсім не відома ані нашим туристам, ані дослідникам нашої
старовини» [337, т. 22, с. 488].
Компонуючи

пейзажі,

Франко

намагався

відійти

од

чудесного,

фантастичного й екзотичного в зображенні природи, та попри таку настанову, у
творі наявна і «досить фантастична топографія» [337, т. 22, с. 328–329], яку сам
автор відніс до одного з недоліків (невиробленості й незрілості) творчого методу.
Зокрема, у руслі романтичної естетики простір структуровано на свій
(світлоносний, безпечний, ідилічний Космос) і чужий (дикий, загрозливий Хаос).
Маркерами «чужого» (як у казках) є сумерки, темнота, «розшаліла» стихія
природи, чорно-білі, сірі, брудно-болотяні кольори, щербаті й гострі форми
скелетоподібного Довбушевого верха та «почварні види» Чорної гори. Емоційно-
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оцінна валентність просторів міняється залежно від екзистенційного стану
суб’єкта. Актуалізовано поняття «пам’яті природи» – здатності затримувати
автентичний «дух часу» (згадки про Довбуша, легенди про заховані скарби).
Дикі, романтичні пейзажі гір втілюють Франків ідеал вічної краси й гармонії.
Проте письменник бачить у природі не лише світлі, а й «темнії, злії, неінтереснії і
підлії свойства» [337, т. 26, с. 394]. Наголошує на тому, що дика, первісна природа
амбівалентна («грізна і добродійна») сила, що може втілюватися в образах
животвірної природи-матері (natura naturans), і злої стихії (natura devorans) – арени
деструкції, постійної загрози й боротьби не на життя, а на смерть (це
підтверджують натуралістично-драстичні кадри загибелі дітей від лап медведя).
Дескрипції віддзеркалюють авторську концепцію світу, виражають його
натурфілософію.
Традицію «напівромантичного, а напівреалістичного» зображення карпатогірських панорам в українській літературі започаткували ще М. Шашкевич,
Я. Головацький,
Г. Хоткевич,

І. Вагилевич,

М. Коцюбинський,

М. Устиянович

і

О. Кобилянська.

продовжили
Саме

І. Франко,

Устиянович,

за

спостереженнями Лілії Гулевич, «одним із перших серед письменниківромантиків у Галичині подає дійсно існуючі, конкретні описи місцевості.
Величаві, часом казково-прекрасні, часом моторошно-грізні гори і долини, гірські
верхи (Писана Керниця, Остра Кичерка, Магура, Зелемінь, Секули), дороги і
стежки поміж верховинськими селами, що так докладно описані автором в обох
повістях [йдеться, отже, про «Месть верховинця» та «Страсний четвер» – М. Л.], –
то реальна дійсність, конкретна батьківщина героїв, те середовище, у якому
найбільше розкривається своєрідна натура бойків» [77, с. 41].
Оригінальність і новизна Франкового методу пейзажотворення виявляється
у: 1) використанні автопсії (деталізації, локально-національної автентики,
природописної

уважності,

скрупульозності,

селективності,

топонімічної

конкретики); 2) освоєнні імпресійних принципів враженнєвості, мікроскопізму,
мініатюризування й чуттєпису для вираження мінливості, різноплановості
природи й акцентування психологічних станів людини; 3) кінетизації живописно-
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акустичних малюнків (парцеляцією мікрообразів природи, персоніфікацією);
4) посиленні ліричного чи драматичного модусів художніх ландшафтів.
Ось один (але не єдиний) приклад такої малярсько-настроєвої імпресії:
«Погідний маєвий день хилиться к вечору. Величаво клониться повне, золоточервоне сонце за сині, далекі гори. Теплий весняний вітерець ледве-ледве
шевелить розкішними вітками винограду та розбиває густі тумани сивої мряки,
що встають з ріки, мов духи із гробів. Рої комарів, мов воздушні флоти, кидані
хвилями бурхливого моря, то зносяться, то опадають, бзенячи тихо і ледве чутно.
Із землі піднімаються чорні жуки, а з-межи листя безчисленних верб маєві хрущі,
і розпочинають своїм жужжінням тоту перелесну, заманливу і чаруючу музику
маєвого вечора, на котру складається і тихий шум свіжо розвитого листя, і
бальзамічний запах тисячей цвітів, і всепокриваючий шум далекої ріки, і
рохкотання

жаб,

і

протягле

цвіркання

сверщиків

в

пахучій

траві»

[337, т. 14, с. 195–196]. М’яка, плавна картина карпатської околиці вражає
повнотою свіжості, тепла, запаху, життя. Вона пластично вимальовується перед
«духовим зором» читача, виявляючи Франків талант мініатюриста, живописця й
лірика. Цей фрагментарний опис природи повністю підтверджує думку
А. Войтюка про те, що «літературним пейзажам І. Франка властива динаміка, рух.
Але це не та динаміка, що виникає тоді, коли письменник показує краєвид з
різних точок зору, виконуючи роль екскурсовода в картинній галереї природи. У
своїх пейзажах І. Франко фіксує не лише зорові враження, а насамперед процеси,
звуки, запахи. Звідси своєрідна ритміка його пейзажів» [51, с. 127]. Живописноакустичний малюнок добового проміжку (надвечір’я, що переходить у ніч)
динамізовано

парцеляцією

мікрообразів

природи

та

персоніфікацією,

«вчоловічненням» природного й надприродного: «день хилиться к вечору»,
«сонце клониться», «тумани сивої мряки встають з ріки, мов духи із гробів».
Розгортання пейзажної картини відбувається в рамцях «актуального хронотопу»,
себто «тут-і-зараз». Звичну природу Франко зображає по-новому, естетизуючи
пейзаж, пропонує своє індивідуальне, гіперчутливе, суб’єктивне бачення
макрокосму.
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Ідилічно-величавою настроєвістю, яскравістю словесної пластики малюнок
нагадує ліричний пейзаж Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати». Однак
Франкові описи «маєвої природи» доповнено роздумами про «пречудний
нещасний край», його «минувшину» та «будущину». Подібні пейзажі-антитези
трапляються і в незавершеній повісті «Гутак» (написано, ймовірно, тоді, коли й
«Петрії і Довбущуки»): «Світи, світи, пречудний місяцю, на той залив весняної
зелені, на тото безконечне багатство форм стрійних, на тото море життя, запаху і
красоти. Лий своє трепечуще світло крізь тусклі віконця в тоті сонні хатки, на
лиця їх сплячих мешканців! Навівай їм своїм світлом спокійні, щасливі сни на
душу, а затри в ній прикрі згадки і спомини про тяженьке, трудне життя наяву!
Світи, місяцю, на тоту чисту і тиху картину, а все, що нечисте, несправедливе і
погане, заховай ласкаво у густій темній тіні!..» [337, т. 16, с. 421]. В основу
дескрипцій покладено принцип контрасту (дисонансу), що робить їх подібними до
пейзажів «Майської ночі або утопленої» М. Гоголя, де так само під
«пошарпаними вітром стріхами» клубиться велике страждання і біль, кипить
невпинна боротьба між надією і розпукою. Емоційними резонансами й
дисонансами створено ефект «ошуканого очікування» [294, с. 64]. Чергуванням
ідилічних картин природи й антиідилічних «кадрів» з життя персонажів
акцентовано на розірваності макро- і мікрокосмів.
Тож у романі «Петрії і Довбущуки» поетика Франкового пейзажу, попри
наявність

«фантастичної

автопсійного

зображення

топографії»,

динамічно

карпато-гірського

продовжує

пленеру,

відому

традицію
з

творів

М. Устияновича, та активно розвивається у напрямі нової, психо-імпресійної
манери унаочнення, характерної для прози М. Коцюбинського, О. Кобилянської,
Н. Кобринської, «молодомузівців».
Подібні типи, форми й функції пейзажів виявлено в історичній повісті
«Захар Беркут». У цьому творі (незважаючи на значну часову віддаленість
описуваних подій) дескрипції природи покликані: 1) творити враження локальнонаціональної автентики, «по можности вірно» передавати колорит історичної
епохи («давньої давнини»); 2) вказувати на час і місце розгортання подій,

53

маркувати

маршрути

переміщення

персонажів,

пластично

унаочнювати

геопростір батальних сцен; 3) ретранслювати настрої, почуття (динамічні,
драматизовані паралелі й контрасти) та враження автора (лірично-імпресійні
описи); 4) акцентувати домінантні риси зовнішності, поведінки, характеру й
темпераменту героїв6; 5) настроєво обрамовувати ключові епізоди («рухома
декорація»), сигналізувати про небезпеку (наприклад, пейзаж-передвісник у сні
Захара Беркута чи драматичний опис опустілого села перед битвою з монголами),
виступати в ролі лейтмотивних деталей-символів; 6) виражати опозицію між
«там-і-тоді» (романтизована, ідилічно-героїчна доба) і «тут-і-тепер» («убожество
й нужда»); 7) маркувати головні ознаки екологічної, міфопоетичної картини світу
автора та його героїв; 8) фігурувати в ролі відносно самостійного, активного
персонажа («союзника» тухольців у боротьбі з нападниками, морального
орієнтира (Дажбог-Сонце як найвищий суддя), чи навпаки – байдужого до
людських бід і страждань «спостерігача»); 9) виявляти суголосність чи контраст
авторської і персонажних ракурсів бачення природи, специфіку їхнього
топографічного чуття.
У творі Франко скористався характерним для фольклорно-романтичної і
модерністської поетики принципом підміни активності глядача активністю самого
пейзажу. Антропоморфізуючи вузлові образи природи, письменник апелює до
вродженої здатності людської свідомості «вливати життя, чувство в неорганічну
природу, а затим персоніфікувати сили і явища природи, щоби таким способом
зробити їх нам ближчими, покревними, під певним виглядом рівнорядними»
[337, т. 26, с. 332]. Так, топос ріки зі звичайного елемента живописного пейзажу
переростає в образ анімістично-демонічної потвори, інфернальної безодні,
6

Письменник у руслі фольклорно-романтичної традиції продуктивно використовує природну орнаментику

портретів і бестіарну семантику антропонімів (Мирослава – «стрімка тополя серед коренастих дубів», «вивірка»;
тухольські хлопці – «соколи»; Максим – «здоровий дубчак між явориною»; Захар Беркут – «стародавній дубвелетень»; Тугар Вовк – «мужчина як дуб», або «подобав на одного з тих злющих тухольських медведів»; монголи
– «медведі або які інші дикі звірі», «подобали на вовків, що шукають, кого б пожерти»). Однак характерокреаційна
роль пейзажних деталей дещо схематизована, зведена до увиразнення «чудної уроди», підкреслення добрих і злих,
а також виняткових рис характеру.
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смертоносної порожнечі. Він утілює руйнівні, стихійні сили природи. Еволюцію
акватопосу (у реалістичному, психологічному й міфологічному вимірах)
підкреслює прийом контрасту кольору, форми, розміру, руху самого суб’єкта
(водна поверхня спочатку «гладка, прозірчаста, мов блискуче розтоплене скло»,
далі – каламутна, спінена, і, зрештою, – червона, як кров).
Найбільшою експресією у творі марковані пейзажі, пов’язані з рухом,
переміщеннями, випробуваннями персонажів, їхнім «буттям-на-межі». У такі
переламні моменти відбувається антропологізація художнього простору, між
людиною

і

природою

виникає

особливий

зв’язок.

Ось

який

сильний

психологічний ефект справляє на Максима Беркута вигляд спокою і повноти
природного життя: «А сонце сміялося! Ясним, гарячим промінням воно
блискотіло в калюжах крові, цілувало посинілі уста і глибокі рани трупів, крізь які
витікав мозок, вистирчували теплі ще людські тельбухи. І таким самим ясним,
гарячим промінням воно обливало зелений ліс, і чудові запахущі цвіти, і високі
полонини, що купалися в чистім лазуровім ефірі. Сонце сміялося і своїм
божеським, безучасним усміхом ще дужче ранило роздерту Максимову
душу» [337, т. 16, с. 98]).

Опозиція

«людина

–

природа»

виражена

через

субпозиції «красивого, живописного й страхітливого, потворного», «живого й
мертвого», «теплого й холодного», «вічного й тлінного», «величного (макрокосм)
і мізерного (“люди, мов мурашки”)», через протиставлення «спокою й
напруження», «безучасного сміху й болю». У пейзажах-дисонансах контраст
закладено

на

рівні

колористики

(чергування

світлоефектів,

відблисків,

іскристості, меркотіння і темноти; червоногарячої, «огнистої» барви і чорної) та
акустики (мертвої, напруженої тиші й неприємних звуків).
Примітно, що у повісті «Захар Беркут» Франко частіше, ніж у попередніх
творах, звертається до ситуативного, динамічного опису, тісно пов’язаного із
персонажним колом і прив’язаного до певних вузлових епізодів та сцен.
Улюбленим засобом психологізації геотопосів залишається контраст.
Чергування та зіставлення «мир-зіллям маєних» пейзажів з картинами важкої
праці і злиднів, неволі й недолі (природного Раю й людського Пекла) подибуємо у
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віршах «Привіт» («Підгір’я моє ти зелене», 1881), «Підгір’я взимі», 1885, у
пролозі до поеми «Нове життя», у бориславських оповіданнях «На роботі» (1877),
«Ріпник» (1877), повісті «Boa constrictor» (1878), романі «Борислав сміється»
(1881–1882), оповіданні «Вівчар» (1899), а також у творах «Цигани» (1882), «Сам
собі винен» (1883).

2.3 Пейзажі-антитези як елементи характерокреаційної поетики у романі
«Борислав сміється»
У романі «Борислав сміється» пейзажі є художніми моделями зовнішнього
світу («топохронна» функція) та мають властивість перетворюватися у
«суб’єктивний “хронотоп”» [231, с. 265]. З одного боку, дескрипції ідентифікують
часопростір дії, формують соціально-історичне тло, забезпечують вірогідність
зображення, передають локально-національний, автентичний колорит7, а з іншого
– стають засобом світоосягнення, самоідентифікації й самопізнання персонажів.
У цьому творі вкоріненість персонажів у просторі, їхнє бачення себе у
ландшафті чи в анти-просторі, а також трагедія втраченого простору, контрасти
«людини і місця», тісно пов’язані з соціальними проблемами, а також питаннями
бездуховості, втрати сенсовості життя, екзистенційного вибору персонажів,
їхнього етичного переламу («ново-народження») й «ситуацією-на-межі».
У творі превалюють експресивні описи урбаністичного, індустріалізованого
простору

Борислава,

екстер’єрів

та

реалістично-натуралістичні

засушених,

неплідних

околиць.

зображення

його

Індустріалізовані

сірих
пейзажі

протиставні до природних (густа нафтова паморока контрастує з синявою Долу,
неприємний нафтовий сопух – з «лагодячим холодом річки»).
Алегорична назва твору програмує певний горизонт очікувань читача8. З
назвою

7
8

роману

влучно

корелює

вступний

опис

обмаєного

«цвітучими

Докладніше цей аспект Франкової «бориславської» прози розглянули М. Легкий, З. Гузар, М. Калиняк.
Винесений у заголовок твору антропоморфний образ Борислава є символічно-асоціативною деталлю-

індикатором «психологічного клімату» твору.
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каштанами», «усміхненого» Борислава. Цей пейзаж (з міфологічним підтекстом9)
ретранслює святково-урочисті передчуття «веселих, гарно повбираних панівобивателів». Він є «синонімом» їхнього достатку, величі й сили. Для них
Борислав – свій простір, у який вони органічно вкорінені, і з яким відчувають
свою тотожність. Для виснажених робітників Борислав – небезпечний, ворожий,
демонічний анти-простір, який поступово поглинає, знеособлює їх, уподібнює до
«величезної, стораменної машини». Це люди «без місця», «викорінені». Рідні й
близькі краєвиди, як і «старе» («міряне іншими мірками») селянсько-хліборобське
життя залишилися позаду (у просторі пам’яті й сну). Згадки минулого стають
«золотим сном».
В описах топосу Борислава наявне протиставлення яскравості, блиску та
сірості, безбарвності, що активує символічні опозиції «гармонії й дисгармонії»,
«ідеального (ясного, чистого, високого, божественного (як цвіркіт пташини й
голос

дзвонів)

й

низького,

забобонного,

жорстоко-кривавого,

штучного

(кокетерії)».
Контраст експресивно дисонуючих пейзажів увиразнює і наступний опис:
«Ціле те товариство в модних чорних сурдутах, в пальтотах з дорогих матерій, в
блискучих чорних циліндрах, в рукавичках, з лісками в руках і перстенями на
пальцях, дивно відбивало від сірої маси робітників, пестріючої хіба червоною
краскою цегли або білою краскою вапна. Тільки веселий гамір одних і других
мішався докупи» [337, т. 15, с. 258]. Сугестивні деталі цього пластичного
малюнка, його колористика є новаторським засобом моделювання портретів та
соціальної типізації героїв роману.
Сильна інтенція психологізму присутня в зображенні природи як ворожого
до людини антипростору (пустки): «Сонце жарило запеклу вже й попукану землю.
Хоть уже незадовго май кінчився, то збіжжя на полі ще нічим того не показувало.
Вівси, ледве зійшовши, зав’яли без дощу і покулилися при землі. Озиме жито
піднялося трохи від землі, але очевидячки заклякло на пні і не колосилось, хоть
саме на те була пора. Ярина ніяка ані бульба ще й не сходила: зашкарубіла і
9

Міфологічні смисли активізує хронос полудня – час облуди, демонічної активності сил природи.
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висушена сонцем на кілька цалів вглиб земля не давала посадженому насінню
ніякої вогкості. <…> Лиш одна кропива та гірчиця, підхопившися завчасу і
пустивши глибше в землю свій веретенистий корінь, буяли та розросталися. А
сонце все пекло та жарило; хмари, мов дрочачись з бідними рільниками, все
надвечір збиралися на небі, а відтак, не пустивши і краплі дощу, розпливалися
против ночі» [337, т. 15, с. 303].
«Списаний по можності вірно» пейзаж «мізерної» підгірської околиці
живими образами моделює загальну «картину людської нужди і притиску»,
передає відчуття «безпомічної розпуки», «безвихідної загибелі нужденного,
мученого життя». У пейзажі збережено ознаки реального геопростору, однак він
не є «простою копією натури, простою фотографією». Художній ефект реальності
не переростає в ефект ультра- чи гіперреальності. Цей драматичний за
настроєвістю сезонний різновид пейзажу посилює психо-сугестивний вплив на
реципієнта і ретранслює безпосередні, фізичні враження відавторського суб’єкта,
дисгармоніює з його відчуттями й почуттями. Контрастний ефект створює
емоційно-оцінна лексика (земля «попукана», «запекла», «зашкарубіла», збіжжя
«зав’яло», «покулилося», «заклякло», сонце «пекло та жарило»), поетика антитез,
міфопоетика, символічні, алегоричні, сугестивно-експресивні, асоціативні деталі,
антропоморфні й оречевлені образи природи, «густий» локальний колорит.
Реалістична модель «сірого», «бідного» пейзажу виявляє «слабі й негарнії» місця
матері-природи – цинічної і немилосердної. Франко демаскує і природу, і людину,
адже зовнішня пустка еквівалентизує внутрішню, психо-духову. Поданий
предметно, детально, реалістично, цей опис «додатково увиразнює (у взаємодії з
іншими засобами) перманентну психологічну сутність персонажів» [137, с. 12].
Зіставляючи різні топографічні бачення геопростору, письменник індивідуалізує й
характеризує самих героїв, виявляючи головні ознаки їхньої ментальної картини
світу. Так, на промисловців Леона Гаммершляга й Германа Гольдкремера цей
«одностайний» пейзаж справляє протилежний психологічний ефект. Ось Леон у
«веселому й рожевому» настрої їде з Дрогобича до Борислава. Охоплений
лихоманкою збагачення, намагаючись вхопити «серед тої сутолоки золоту нитку,
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котра чень заведе його й до клубка багатства!» [337, т. 15, с. 331], він не помічає
нерозцвілих підгірських околиць, його не хвилюють проблеми рільників, навпаки
– «блискучі надії виринали перед ним, розросталися, повніли, набирали тіла і
крові. Мірне гойдання брички розкішно вколисувало його, а його власні мислі та
думи золотили перед ним увесь світ» [337, т. 15, с. 331]. Образ цього персонажа
сприймається дисгармонійно на тлі «чорніших чорної землі» селян-хліборобів, а
ще більше контрастують із оточенням його роздуми, мрії й плани.
З

кожним описом

природи

контраст

посилюється,

а

психологізм

інтенсифікується. Кругом «сіро, мертво, понуро» [337, т. 15, с. 342], а «тими
селами, полями та лугами летіла парою баских коней запряжена легка бричка
Самбірським трактом до Дрогобича» [337, т. 15, с. 344] – це повертається із
промислу-спекуляції у Відні Герман Гольдкремер. «Коні гладкі, пасені і здорові,
візник крепкий, ситий і гарно зодягнений, бричка нова, чорно лакирована, та й
сама подоба пана – статного, підсадкуватого мужчини, в силі віку і здоров’я,
червонолицього, з густим чорним заростом на лиці, в гарнім багатім строю, – все
те дивно відбивало від нужденної подоби окружаючого краю і народу»
[337, т. 15, с. 344]. Вид «безмірної погибелі» довкола навівав на нього ситий
супокій, трохи не радість: «Се для мене робиться, – думалось йому. – Сонце – то
мій вірний отаман. Висушуючи ті поля, висисаючи всі живі соки з землі, воно
працює для мене, воно згонить дешевих і покірних робітників до моїх ям, до моїх
фабрик!» [337, т. 15, с. 344]. Подібний пейзаж із замилуванням споглядає Герман
Гольдкремер у повісті «Boa constrictor». В обох творах пейзажі-консонанси
оприявнюють

риси

прагматично-споживацької,

хижацької

моделі

природолюдських відносин.
У цьому описі центральним є антропоморфний і опредметнений образ сонця
(«розпеченої залізної кулі», «вірного отамана»). Його мовне наповнення містить
суб’єктивно-оцінні значення і деструктивно-ворожі конотації, асоційовані з
гнівом і карою: «небо стояло, мов замуроване, а сонце своїм широким, безстидно
блискучим

лицем

мов

насміхалося

зі

сліз

і

молитов

бідного

люду» [337, т. 15, с. 343] або ж: «А небо гляділо на них аж полове, сонце пекло,
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мов наняте, а хмари, худі, біляві та прозірчасті, ліниво волоклися з заходу»
[337, т. 15, с. 303]. Психо-символічне наповнення образу замурованого неба й
землі (закритої/обірваної вертикалі) апелює до ідеї розриву зв’язків персонажів з
етноментальним, сакральним простором «Божого світу». Все це пов’язане з
проблемою руйнування законопорядків звичного селянсько-хліборобського життя
(«Небо і землю запер Бог на залізні ключі, а бідні люди думали, що бориславські
багачі

будуть

милостивіші

від

Бога

і

отворять

їм

брами

своїх

багатств!..» [337, т. 15, с. 368]).
Фізичне, конкретне, зовнішнє (природа) тісно корелює з психологічним
(думки, настрої) і символічним (авторські ідеї). Відповідно, семантика і символіка
пейзажу, його емотивно-аксіологічні смисли й мовна репрезентація динамічно
змінюються відповідно до зміни настроїв, думок, планів, мрій і бажань
персонажів.
Пейзажна модель макросвіту віддзеркалює внутрішню модель мікросвіту: і
сонце, і бориславський промисловець «висисають всі живі соки з землі», себто є
природними і людськими втіленнями демонічних, руйнівних сил Зла і Хаосу.
Антропоцентричний вимір пейзажу тут очевидний.
Характеротвірна функція дескрипцій інтенсифікована. Топос занедбаного,
опустілого саду характеризує внутрішню пустку Германа. Закритість цього
простору («до саду все-таки його не тягло») виявляє ситуацію фізичного,
психічного й морального занепаду. У суб’єктивному сприйнятті сад набуває
статусу містичної лімінальної зони міжсвіття, де щоночі в заростях блукає тінь
колишнього власника. Герман відчуває «могильний холод» свого «сімейного
гнізда» і намагається різними способами повернути йому значення «правдивого
раю».
Сад в апогеї розквіту й дозрівання стає джерелом відновлення фізичних,
психо-духових сил Германової дружини Рифки. Садовий пейзаж містить
романтично-вітаїстичний підтекст (звабливо манить «холодом, темною зеленню,
живим запахом та легесеньким таємничим шепотом листя» [337, т. 15, с. 352]).
Цей топос асоційований зі щастям, сімейним затишком, фізичним і психічним
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здоров’ям. Поетика саду позначена впливами фольклорно-романтичної традиції
естетизування, орнаментування природи. Так, у творі зазначено, що повні ягоди
вишень «блищали на сонці, мов яке дороге каміння, крізь їх тоненьку прозору
шкірку сонце прокрадалося в їх нутро, мінилось і переливалось в червонім виннім
плині, немов вишні були налиті кров’ю» [337, т. 15, с. 352–353]. Винна
кольорогама вишень активізує семантику вогненної експресії, сили й енергії та
воднораз акумулює негативні смисли, пов’язані зі смертю. Опозиція «сад – дім»
посилена протиставленнями руху, роботи, яскравості, повноти життя й «сірої
нуди», відсутності інтересу до життя.
Символічно-алегоричні смисли втілено і в пейзажній метафорі бурі (не
природної, а суспільної, як у творах «Гриць і панич», «Великий шум») та в
експресивному й докладному порівнянні бджіл із громадою робітників
(спостереження у природному пленері розкривають логіку суспільних відносин,
як і в пізніших творах «Щука», «Odi profanum vulgus», «Маніпулянтка», «Між
добрими людьми», «До світла»).
У повісті «Boa constrictor», оповіданнях «На роботі», «Ріпник», «Вівчар»
письменник розширює емоційне та ідейне поле дескрипції, суб’єктивує і
концептуалізує пейзаж, доповнює його настроєм, символікою, інкрустує
геотопоси у простір пам’яті й сновізій персонажів. Такий тип опису Д. КорвінПйотровська назвала «прустівським» [152, с. 173].
2.4 Пейзажі пам’яті й уяви у повісті «Boa constrictor», оповіданнях «На
роботі», «Ріпник», «Вівчар»
Пейзажі пам’яті (ретроспекції або пейзажі-ностальгії) – це змодельовані
відповідно до творчих намірів автора картини природи, що окреслюють простір
спогадів («тіней», «спалахів») та актуалізуються у вигляді близьких, рідних, а
часом і моторошних, неприємних для його душі краєвидів. Пейзажі пам’яті вкриті
«ожеледдю горя» або залиті «ярким світлом щастя», розігріті «огнем любові».
Вони «міняються, мерехтять, радість, страх, сміх і сльози переплітаються в них, а
пам’ять ледве може з тих поуриваних, безладних спогадок зложити живу,
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правдиву картину» [337, т. 15, с. 96]. І хоча суцільного просторового образу в них
немає, фрагменти не розпадаються, оскільки міцне «психологічне переживання
персонажа об’єднує їх в одне ціле» [51, с. 124].
Такого роду пейзажі літературознавці відносять до «психологічних»,
«пейзажів душі» (Л. Петрухіна), «внутрішніх», «виражальних» (А. Войтюк).
М. Рудницький назвав їх «“експериментальними”, з тими всіма викрутасами,
закарлючками та чудернацькими претензіями, які необхідні їх авторам для
“приголомшення” читачів, щоб справити враження начебто “новаторських” чи
“неповторних”» [289, с. 85–86].
Пейзажі-ретроспекції емотивно й аксіологічно наповнені. Вони належать і
минулому, й теперішньому, позаяк заповнюють пустку повнотою особливої
реальності, що виступає джерелом насолоди, приємної емоції, щастя. Пейзажіностальгії прикметні ліризмом, філософічністю, знаковістю, експресивністю. «У
знаковості, – зауважила Л. Петрухіна, – міститься чіткий контур образу природи,
що дає змогу співвіднести його зі словом пейзаж, розмістити, так би мовити, в
зовнішньому, просторовому, фізичному світі; експресивність наповнює оболонку
образу думками, почуттями, настроєм, надає йому іншого виміру – духовного,
психологічного, емоційного, сугестивного. Таким чином, у кожному з внутрішніх
пейзажів відбувається зустріч світів: зовнішнього і внутрішнього, матеріального і
духовного» [251, с. 55].
У повісті «Boa constrictor» (перша редакція 1878 р.) у просторі пам’яті і
переживань Германа Гольдкремера збереглися два протилежні за емоційними
конотаціями спогади дитинства, що відмежовують окремі етапи його життя.
Перший, покритий густою й холодною паморокою, асоційований з антипростором дитячої бідності, злиденного, голодного, холодного існування «на
грані». Згадки про цю «пагубну і нездорову атмосферу» самоти й сирітства
навівають на нього почуття темного й забобонного страху, жаху, огиди,
пронизують тіло судорожним тремтінням. Цей емоційно від’ємний простір
«перелюдненого передмістя» втілює психоміфологему безодні, пекла. У творі її
маркерами є: «оглушливий крик», «сварки», «гамір», «писк», «вереск», або ж

62

«глибока», «глуха», «темна», «безвідрадна» тиша; «брудно-сіра» барва сміття й
болота; «густий», «нездоровий», «затхлий» сопух; хаотичний рух («все навколо
роїлося»); тьмяне сонячне світло, що «блимає», «меркотить» і «гострими лезами
прорізає сумерки»; обдерті, гнилі екстер’єри та інтер’єри – показники руїни й
пустки. Сам Герман відчуває свою близькість до цього провалля, а у хвилини
відчаю йому навіть здається, що якась невидима, холодна, страшна рука з цього
бездоння хапає його за серце.
Другий етап життя бориславського промисловця пов’язаний із вільним,
ясним, веселим, говірким перебуванням на лоні сільської природи Губич. Як
символ цих днів у його уяві виринають ліричні картини, що мають суб’єктивнопережитий, афективно забарвлений характер: «довкола ні живої душі, збіжжя ще
не достигло, легенький вітерець хвилями-хвилями клонить важке колосся
половіючого жита. Вусатий ячмінь де-не-де вирізується ясно-зеленою пасмугою, а
озима пшениця гордо похитується на своїх стрійних гладеньких стеблах. Куди
оком не кинь, не видно хати людської, – село в долині. Далеко-далеко на сході
розіллялася зеленим, пахучим озером лука, і відтам доносить вітер дренькіт кіс та
декуди видно ряди немов великих білих комах, що порпаються в зелені, – то
косарі» [337, т. 14, с. 382]. Це простір повноти, радості й надії. М’який,
акварельний (картинно оформлений), експресивний польовий пейзаж-враження,
який можна віднести до сезонного різновиду дескрипції-панорами (різнобарвного
«сувою», що поступово розгортається по горизонталі). На його задньому плані –
живописний образ синього Долу, що «під захід сонця вистрілив високо в небо
своєю тяжкою масою, круглими лісистими верхами та мріє в віддалі, величний,
спокійний, непрослідимий, немов шмат неба, котрим природа для більшої
вподоби замаїла наші гори» [337, т. 14, с. 383]. Цей топос не є «загальним
місцем», а нав’язує до конкретного географічного простору, він інформативно
насичений, містить топонімічні орієнтири, «автобіографічно маркований».
Сплав звукових, зорових та інших образів творить ліричну, сонячно-ідилічну
картину: «і тепло, сумирно, любо довкола. Голоси пташенят зливаються з
черкотом сверщків, шелестом зеленого листя, шваркотом потоків в одну далеку,
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стрійну гармонію щастя, величі і спокою» [337, т. 14, с. 382]. Пейзаж доповнює
авторський коментар-узагальнення: «Зміна за зміною, а життя все одно! Околиця
за околицею, а край все один, краса все одна, – вічна, ненаглядна, супокійна краса
пречудового Підгір’я...» [337, т. 14, с. 385].
Однак значно важливішим од самого пейзажу є суб’єктивне персонажне
сприйняття цього крайобразу. Така уважність Германа, цілком прагматичного та
зовсім не схильного до естетичного замилування, свідчить про особливе
ставлення до рідних краєвидів, що нагадують про часи його «веселого, вільного,
правдиво циганського життя!» [337, т. 14, с. 382]. І кожного разу при згадці
минулого «якийсь тайний, незнаний голос шепче йому, що се була найщасливіша
пора його життя, що тихе щастя, сумирні, погідні дні, котрі прожив в бідності, на
Іцковім візку, не вернуться для нього ніколи» [337, т. 14, с. 382]. Від цього «йому
робиться якось так на душі, як тому, хто, блудячи в густім, темнім лісі, крутими
стежками, нараз вийде на невеличку поляну, залиту ясним, сонячним світлом,
заповнену теплом і пахощами цвітів» [337, т. 14, с. 382]. Від тих споминок «він
чув, як у нутрі його немов таяв якийсь давній, довголітній холод»
[337, т. 14, с. 385]. «Поворот у минуле» тут пов’язаний із бажанням виявити
тотожність чи нетотожність давнього і теперішнього «я», тому дескрипції мають
особистісну цінність. В. Дуркалевич доречно зауважила, що «спогади про Губичі
є своєрідним сакральним поверненням до щасливого прачасу й прапростору, це
актуалізація

процесу

впорядкування

світу-навколо-себе

і

світу-в-собі,

першодайної гармонії і чистоти» [99, с. 119].
Окрім пейзажу пам’яті, у творі виокремлюємо ще один новаторський тип
пейзажу-експресії. Це екзотичний екфразис (зображення тропічної індійської
околиці), що за допомогою оніричної поетики, містики, натяків, прогностичних
маркерів, психологічного паралелізму, міфологічної образності, сугестії, складної
символіки, персоніфікації (антропо-, анімізації), принципів кінематографічного
монтажу трансформується в уявний «краєвид душі» – ідилічну країну
Германового Щастя: «Довкола нього зелень, цвіти, криштальні води, вдалі
фантастичними контурами рисуються рожево-червоні скали, – ох, се не Борислав,
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се не та западня проклята, що душила його затхлим воздухом і заморокою! Тут
чисто, ясно, весело, – ох, як весело! Герман віддихає повними грудьми, легкими
скоками, мов серна, проходжується по цвітистих лугах, топче запашні цвіти,
котрі, настоптані, ще краще пахнуть і звучать, так любо, солодко звучать, що його
хватає за серце» [337, т. 14, с. 427]. Схожі описи незнайомої місцевості та
знадливої жінки-мрії (провідника у світі ірраціонального) подибуємо у творі
М. Коцюбинського «Сон». Утопічні крайобрази в обох творах асоціативно
зіставні з молодістю, силою, жагою до життя, любов’ю, свободою. Однак у
Франковій повісті «удушливий нафтовий сопух», віддалено уподібнений до змія,
міцно обхопив Германа і «швидко погасив перед ним і сонце, і денну ясність,
прогнав з-перед нього запах цвітів, заглушив співи пташків, перемінив його в
якусь тяжку глинисту масу, що котиться долі горою, давлячи і гнетучи все, –
оживлену тільки жадобою грошей, зиску, багатства!» [337, т. 14, с. 394]. Утопічна
«країна Щастя» (фікційний світ несвідомого) перетворилась на руїну, пустку
(«рожеві гори почорніли, мов уголь, небо ясне, лазурне померкло, поблідло,
почорніло, країна щастя щезла, мов хмара, мов привид. Поволі, поволі сива мряка,
удушлива, густа, почала залягати довкола. Повінуло холодом, і послідні сліди
щастя забрав з собою той перший холодний повів» [337, т. 14, с. 329]. Уявна
психотопографія побудована на контрастах «осяйних вершин і затуманених
низин», «приємних запахів, співів і задухи, безжиттєвості», «світла, яскравості,
ясності й блідості, сірості, чорноти», «тепла, затишку і холоду», «повноти й
пустки». Акумулювання протиставних символічно-алегоричних картин природи
віддзеркалює зміну настроїв персонажа та оприявнює опозиції «життя і смерті»,
«низького (людського) й високого (природного)», «ідеального й матеріального»,
«сакрального й інфернального». Рожевий колір є маркером простору мрії,
вершин, а от сіра мряка нав’язує до реального топосу Бориславських низин. У
пізніших Франкових творах з образом мряки, туману споріднені сомнамбулічні
образи тіней, примар, химерних істот, нічних духів, що взаємодіють на перетині
реального й ірреального, раціонального та ірраціонального, свідомого й
позасвідомого. Спільна парадигма їхнього руху окреслена словами «плисти»,

65

«ходити-снувати», а супровідним ритмо-настроєвим тлом для них є монотонний,
сірий, невизначений (абстрактно-узагальнений) пейзаж, довільно скомпонований
із образів відкритого безмежного простору (голої стерні, гір, моря, неба,
затуманених/засніжених низин) й межового часу (осені, зими; надвечір’я,
ночі/півночі). Ці уявно-фантастичні (містифіковані) образи імпліцитно маркують
стан свідомості персонажа.
«Перший холодний повів», як і в оповіданні «Мій злочин», є прогностичною
деталлю-натяком (передбаченням розвитку подій), психологічним індикатором
зміни настроєвості, інтенсифікатором драматизму. У споминах лихваря Вольфа (у
другій редакції цього твору) також з’являється символічний, утопічно-ідеальний
пейзаж його долі: «Я дивлюся в ту ясність і бачу в ній нібито нашу хату, але
чисту, вибілену, високу, з ґанком і блискучими вікнами. А довкола неї не
голотеча, не гнилі баюри, не поломані плоти і п’яні ґої, а зелена мурава, крислаті
дерева, покриті то молочним цвітом, то рум’яними яблуками. А на ґанку стоїть
дівчина – ніби моя мама, а дівчина – така гарна, чорноока і рум’яна, як і ті яблука,
і махає до мене білою-білою рукою і кличе очима, устами, але без слів. А в мене
серце б’ється так любо, рветься до сеї гарної хати і гарної дівчини; я перескакую
через перелаз і біжу в поле, біжу до неї. Стежка веде мене в достиглі жита; ясна
хата і гарна дівчина щезають мені з перед очей. <…> Замість гарної хатки й
гарної дівчини гульк – аж і могила перед тобою!» [337, т. 22, с. 145].
Зобразивши поступові зміни «фізіономії» простору, Франко сигналізує про
духове переродження персонажа, його моральне «звиродніння». Адже чим
глибше Герман спускається по вертикалі до абсолютного низу (споруджує
копанки, «котиться долі горою, давлячи і гнетучи все»), тим більше він сам
уподібнюється до «тяжкої глинистої маси» й пекельно-демонічної істоти («весь
замазаний ропою, як чорт»). Так відбувається опросторення персонажа і
антропологізація пейзажу.
Роком раніше (1877) Франко опублікував оповідання «На роботі», в якому
оригінально використав можливості фантасмагоричної поетики пейзажо- й
характеротворення, близької до галюцинаційної, асоціативної, психоімпресійної.
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У четвертому розділі цього твору, що має назву «Дивний сон», у формі віщого
сну (кошмару) подано описи двох фантазійних просторів: ідилічного, приємного,
знайомого, утопічного (того, що існує в пам’яті ріпника як спогад про рідну
природу мальовничого Підгір’я) і чужого, загрозливого (темного, відразливого
бездоння). Глибокий контраст цих уявних геотопосів виражено через опозиції
«відкритості, широти й замкненості, тісноти», «свіжості й задухи», «повноти й
пустки», «світла, ясності, кольору й мороку, темноти, що поглинає світло-життя»
(невипадково зорі асоційовано зі свічками), «теплоти й холоду», «приємних звуків
(щебет птаства) і моторошних стогонів», «живого світу й мертвого царства
примар», «сакрального й демонічного», «звичного й одивненого» (в якому
знайомі речі наділено новими властивостями). Інфернальний простір абсолютного
низу зображено розлого й детально (у наступних розділах твору), позаяк він
асоціюється із реальним «простором проживання» ріпника «тут-і-тепер», тоді як
ідилічний крайобраз епізодично з’являється як тінь, згадка минулого (нав’язує до
архетипної моделі «Втраченого раю», абсолютного простору «там-і-тоді»). Він є
бажаним, і до нього персонаж (попри обіцянку провідника-Задухи) не вертається,
хіба що кінцівка твору дає надію на таке «навернення до першоджерел».
Психотопос

ями-безодні

наповнено

міфологізованою

предметністю

(персоніфіковані образи Задухи, сокири, холодної руки, мучеників). Образ вихру,
що затягує персонажа на саме дно провалля, активізує філософське питання
фаталізму людського життя, його залежності від гри надприродних сил. Вихор
також є «порталом в іншосвіття» та виявом демонічної активності сил землі й
повітря. Засобами казкової поетики створено враження аморфності часопросторів.
Виникнення фантасмагоричного, асоціативно-монтажного пейзажу зумовлене
посиленою увагою до індивідуальної психології героя, що опинився в
екзистенційній ситуації випробування (новим простором «Чужого»). Уже в цьому
ранньому творі Франко узалежнив опис від ситуації, умов сприйняття (сон) та
психо-емоційного стану суб’єкта (граничне психологічне напруження, що межує з
божевіллям). Письменник поглибив соціальну семантику топосу Борислава
(злидні, пиятика, зубожіння, розтрата фізичних, психічних сил, знецінення
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моральних вартостей) психологічною (копанка, яма, провалля – це особиста
«западня» ріпника), у формі віщого сну спроектував пейзаж в індивідуальну
площину психології персонажа. Ці аспекти письменник розвивав і в пізніших
творах, особливо інтенсивно – у пленеристиці 1900-х.
У Франковій прозі пейзажі пам’яті виринають із глибинних шарів психіки у
хвилини якогось «наглого зворушення», в кульмінаційно-поворотні моменти
розвитку внутрішнього сюжету. В оповіданні «Ріпник», коли Іван усвідомив, що
«у нещаснім засліпленні змарнував свою батьківщину, розтринькав свій тихий
рай, відіпхнув від себе Фрузю» [337, т. 21, с. 46], тоді «йому пригадалися зелені
ниви, цвітисті луги, сиві воли, чисто побілені хатки і розкішні садки його рідного
села, почулося блеяння овець, півкання гусенят, скрип журавля» [337, т. 21, с. 46].
Спогад рвучким потоком увірвався в оповідь: «І пішли в його уяві довгим рядом
сцени з сільського життя: гейкають плугатарі, скриплять вози, навантажені
снопами, блискають коси на сіножаті, і з легким шумом стелиться росиста трава в
перекоси» [337, т. 21, с. 46]. Невгамовна уява снувала хвилини сільських радощів.
І все чіткіше вимальовувався контраст між тихим раєм «там-і-тоді» і
бориславським пеклом «тут-і-тепер»: «Бориславське життя – правда, свобідне
воно, але хіба ж се людське, господарське життя? Та й яке воно свобідне?»
[337, т. 21, с. 46]. Небезпека, лайка, сморід, бруд, духота, пиятика, одур – ось що
характеризувало бориславський простір, і від такого гострого контрасту «в його
серці щеміло щось, ворушився жаль, піднімалася туга» [337, т. 21, с. 46].
Переживши хвилини потрясіння, прозріння й катарсису (після трагічної смерті
Фрузі), «він постановив собі, не кажучи нікому нічого, почати нове життя»
[337, т. 21, с. 47]. Відтоді Борислав був для нього «мов темні сіни, з котрих осьось вийдеться на широке ясне подвір’я, де зеленіє пахуча мурава, цвітуть яблінки,
фівкають гусята і блекають ягнята» [337, т. 21, с. 51].
Так, опустившись на саме дно пекла-безодні (особливо в морально-етичному
плані), всіма силами зачепившись за тьмяну згадку/тінь рідного крайобразу,
ріпник хоче втриматися на поверхні, а через усвідомлення вини – переродитися,

68

повернути собі свою «батьківщину» (землю і себе колишнього, свій гармонійно
впорядкований мікрокосм).
Пропущені крізь «димку» спомину крайобрази мальовничого Підгір’я
настроєво

й

ідейно

дисонують

з

пейзажами

індустріалізованого

міста

(бориславського «дна», його темних, задушливих і лячних ям, нафтових копалень,
сірих болотяних куп свіжовидобутої глини), виявляючи контрасти «краси й
убожества», «тихої, безнадійної бідності та надії на весняне оновлення, спасіння
душі», «закритої тюрми, могили і волі», «завзятої боротьби життя зі смертю,
чоловіка з природою».
Протилежний за настроєвою тональністю мікроопис обрамовує в оповіданні
«Ріпник» зворушливий епізод – зізнання Фрузі про свою вагітність та Іванове
сприйняття цієї новини – байдужо-гостре й непривітне. Глибину жіночого
розпачу та болю виражає й посилює фрагментарний малюнок: «Осінній вітер
шумів і свистів по вузьких вуличках Борислава і розмітував мокру глину, свіжо за
дня видобуту з ям. Ніч була темна» [337, т. 21, с. 25]. Тут письменник створює
дуже лаконічний ескіз, добираючи лише ті елементи, котрі динамізують оповідь
(вітер «шумів», «свистів», «розмітував глину»). На передньому плані – густе,
липке болото, по якім «чалапала» жінка, «бажаючи втомою і рухом заглушити
неспокій, що бушував у її серці» [337, т. 21, с. 31]; над нею – сіре, насуплене небо
«думало якусь понуру думу» [337, т. 21, с. 31]; навколо – високий смерековий бір
(«чорний велетень» [337, т. 21, с. 37]), що здалеку «шумів і стогнав під осінню
негоду» [337, т. 21, с. 37]; дрібний дощ, що «сік їй просто в очі» [337, т. 21, с. 36];
вітер, що «ухопив її в свої холодні обійми, торгав поли її кафтана, сипав їй у лице
грудками глини» [337, т. 21, с. 27]. Доповнює цю моторошну картину холод,
темнота. Простір стиснутий, його лінії й контури розмиті, нечіткі та замкнені.
Пустка природи емоційно резонує з розпачем покинутої Фрузі, яка не чула нічого,
бо «в її серці було ще холодніше, ще темніше, як у бориславськім закавулку»
[337, т. 21, с. 27]. Цей пейзаж, побіч психологічної, акумулює соціальну
семантику голоду, хвороби, безгрошів’я, мізерного животіння й монотонної
брудної праці бориславських заробітчан, що веде їх до духового спустошення і
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могили. Письменник скористався візійно-галюцинаційною моделлю дескрипції, в
якій світ зображено крізь призму марень, фобій героїв (як у романі «Перехресні
стежки», повістях «Основи суспільності», «Для домашнього огнища», повісті
«Великий шум»).
В оповіданні «Вівчар» (1899) звернення до природи (навіть короткочасне)
також пов’язане з розчаруванням і неможливістю виконати те, про що мріялось,
неможливістю повернення.
Подолавши межову ситуацію, залишивши позаду старе патріархальне життя,
персонаж ніби роздвоюється. Одне його «я» живе у просторі нового теперішнього
(підземна копальня, атрибутами якої є духота, нафтовий сопух, темна, важка,
немилосердно тверда земля, що «глухо гуде і стогне <…>, мов плаче і грозить»
[337, т. 21, с. 64]), а інша частина душі назавжди залишилася у старому світі
полонинських споминів: «Його душа була тепер у атмосфері поезії, серед живої
природи, чутливої та видючої, і він боявся образити її, бо був в її власті. – Гарно
там у нас! Ой господи! <…> Вийдеш у полонину – зелено довкола, тілько
головатні тулять до землі свої білі головки, мов цікаві очі визирають з-поміж
трави та моху. Холодно. Вітер тягне. Дихаєш широко повними грудьми. Все
довкола пахне, все так і дихає на тебе здоровлям і силою. Внизу ліс оперізує
полонину чорною стіною, а над тобою піднімається круглий шпиль гори. Тихо
довкола» [337, т. 21, с. 66]. Уява колишнього вівчаря «розвертає перед ним усе
нові образи, а найрадніше чудові, тихі, ясні образи полонини, лісів, овечої турми і
всіх нехитрих пригод вівчарського життя. Кинений долею в глибоку підземну
штольню,

він

чує

сам

по

собі,

що

ті

давні

дні

минули

без

повороту» [337, т. 21, с. 69]. У формі монологу-спогаду, що нагадує потік
свідомості, персонаж наповнює простір підземелля образами своєї уяви («Люто
б’є дзюбаком, лупає глину великими куснями, в мріях бореться з ведмедем»
[337, т. 21, с. 66]) та пам’яті: «Вівчарські окрики лунають по темній штольні,
перемішуючися з глухим гепанням дзюбака. – А гарно там у нас у горах, у
полонині! Ой гарно! Делікатно! Не то, що тут у вас, бодай ви…» [337, т. 21, с. 66].
Змістивши сюжет твору зі сфери зовнішньої у внутрішньо-психологічний простір
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персонажних сновізій, Франко актуалізує мотив відчуження, акцентує увагу на
проблемі внутрішньої міграції. Закинений силою нових обставин у нове для нього
середовище, персонаж утікає у світ минулого: «Але се старе живе в його
споминах; із нього лишилося ще стільки, щоб поетичним чаром заповнити і
оживити пітьму і самоту нового життя. Так не раз сонце зайде за хмару і з усеї
пишноти літнього дня, з усього багатства світла і кольорів лишиться лише
стільки, щоби золотим сяєвом обілляти крайчики важких хмар, що нависли над
заходом» [337, т. 21, с. 69]. І вівчар «любується тими думками, гуторить про них і
з глиною, і з дзюбаком, і з порожнім тиблем, і з сокирою, – бо тільки й усього
його товариства тут у глибокій безодні» [337, т. 21, с. 66]. У просторі пам’яті існує
ідеальна модель єдності людини і місця. «Викорінені» (відірвані од лона матеріприроди) персонажі наповнюють свій спогад найщасливішими моментами
минулого. Хронотоп пейзажів пам’яті вівчаря – весняно-літня природа в апогеї
буяння, розмаїтті барв, звуків, запахів, що зливаються в одну мелодію життя і
щастя (мотив вічного літа). Час таких ретроспекцій сакральний – це поранок, коли
в природі панує спокій, тиша, сонце сипле золоте лагідне проміння на землю,
повіває прохолодний вітерець, бринить комашня, співає птаство. Навколо гарно,
весело, привітно.
Дослідник часопросторової проблематики В. Топоров зауважив: «Фізична
тіснота, осягнувши якусь межу, починає захоплювати і духову сферу: в ній теж
ніби індукується тіснота. Утискання думки починає пригнічувати людину,
відгороджувати її від тих смислів, які – з кожним новим проривом до них –
розширюють простір. Шукаючи порятунку, людина інстинктивно шукає
простору» [331, с. 516]. Якщо простір є відкритим і дає змогу реалізувати
індивідуальну свободу, то досягається ефект гармонії. Коли ж цей зв’язок
перервано, то виникає ситуація певного психодухового вакууму, простір стає
пусткою, наповнюється відчуттям самотності, нудьги, загубленості.
Цей невловимий зв’язок і прив’язаність до окремих місць, що набувають для
персонажів статусу сакрального чи, навпаки, – «нечистого» простору, дуже точно
відтворив Франко у вірші «Від’їзд гуцула» та Гнат Хоткевич у повісті «Довбуш».
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Майже п’ять сторінок займає у творі Хоткевича зворушливий ретроспективний
монолог-сповідь Олекси перед гірською природою. Кожен образ, ніби окремий
кадр кінофільму, пробігає перед очима вмираючого опришка, викликаючи бурю
емоцій, нездійсненних мрій та високих задумів: «І поплелися, понеслися перед
остеклілими очима ватажка довгою низкою всі оті гори, якими так любив ходити
й приріс до них кожною частинкою серця свого. Нарисувалися панорамою,
пройшли танком і кожна з них зазвучала окремо <…> відспівала останню свою
пісню умираючому ватажкові» [344, с. 439]. У творах обох літераторів
ретроспективні пейзажі – це особлива сторінка природного простору, котра існує
в уяві персонажів (як вони її знали, відчували, любили) аж до смерті: «Хто б не
був ти, то коли раз бачив ту лінію контурів гір – вже ніколи її не забудеш, –
висновує Хоткевичів Довбуш. – І в житті згадаєш, як найкращий свій спомин, і на
постелі смертній, як жаль невсипущий, що розстаєшся з тою красою і ніколи вже
більше її не побачиш» [344, с. 136].
Особливо важко розставатися з рідними місцями людям, прив’язаним до
землі, тим, що живуть із нею одним ритмом: чи то дико-свобідним, стихійним (як
Хоткевичів Довбуш), а чи циклічно-хліборобським (як персонажі Франкових
бориславських творів). На цьому акцентує і Б. Лепкий, вивівши в оповіданні
«Дочекався» тип дбайливого господаря Миколишина, котрий перед смертю
«тільки очима водив довкола. Хотів тих піль, тих нив, тих лісів набрати
якнайбільше в свої очі, щоб з ними йти там, де їх, може, не буде… З ниви на ниву
літали його полинялі зіниці, немов прощалися з кожною скибою, з кожною
грудкою землі…» [183, с. 407]. В архаїчній прив’язаності до матері-годувальниці
невидимими нитками, «що проймають душу таким невисловленим болем, коли їх
приходиться рвати» [183, с. 267], письменник убачав джерело національного
безсмертя, бо «поки ми маємо свою рідну землю, поти й не пропали, а втратимо її,
то рознесуть нас вітри, як осіннє листя…» [183, с. 267]. Про морально-етичну
вартість етноприроди згадував Б. Лепкий і в оповіданнях «Мій товариш», «Старий
двір».
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Пейзажі пам’яті у Франковій «бориславській прозі» є елементами
психобіографії персонажа, засобами моделювання ситуації «драм і катастроф».
Прикметні ліризмом, філософічністю, експресивністю. Виражають опозиції
«дійсне – омріяне», «реальне – ідеальне», «своє – чуже», «відкрите (полонина,
поле) – закрите (наприклад, штольня, тюрма)», «інфернальне (світ низин, ями,
копанки) – сакральне (світ вершин, полонин)», «живе (світ людей) – мертве
(царство Задухи, примар)». Виявляють конфронтації «природного – штучного»,
«індустріалізованого міста – села».
Часопростір таких ретроспекцій сакральний і синкретичний. В абсолютному
хронотопі минулого ріпники та промисловці, більшість із яких колишні селяни,
знаходять ілюзію безчасовості, Вічності (невідання Зла, незнання смерті),
відкривають вікно в позасвіття. «Екрани пам’яті» висвічують у картинах
минулого приховані шари свідомості. Постійним пригадуванням персонажі
заповнюють пустку повнотою особливої реальності, що виступає джерелом
насолоди, приємної емоції, щастя. Через конфронтацію оніричних і реальних
хронотопів передається неможливість повернення повноти буття, власної
екзистенції.
Простір минулого – це ідилічні картини природи дитинства та юності, подані
дещо ідеалізовано, романтизовано, ліризовано. Хоча трапляються і протилежні,
моторошні картини-примари (як-от Германові спогади-жахи про дитячу нужду,
бідність, хворобу в повісті «Boa constrictor»).
У минулому часі переважає яскравість світла, барв, тонів, звуків, свіжість
зелені, блиск, тепло на противагу сірості й темноті «актуального» часу. У
складних життєвих обставинах вони постійно вступають в опозицію до відчуття
незадоволення од теперішнього.
Пейзажі-ностальгії скомпоновано в руслі ідилічної, навіть утопічної
дескрипції. Візія минулого постає у повній інтенсивності переживань, відчуттів,
зорових, дотикових, олфакторних вражень, у яких колишнє «я» сприймало світ. У
таких описах виявляються зв’язки уяви, пам’яті й поезії. Персонажі асоціюють
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краєвиди минулого зі свободою, широтою, затишком. Це те, чого їм найбільше
бракує у реальному світі.
Пейзажі пам’яті, уяви й сну є інформацією не про місцевість, а радше
сигналізаторами психо-духового стану персонажа. Такі квазіописи, подані з
перспективи героя чи автора, репрезентують світ у категоріях можливого й
бажаного. У них внутрішнє наповнення, експресія превалює над зовнішньою
формою, художність над документальністю. Дескрипції утрачають свою
локально-топографічну виразність, стають символічними, активізують уяву,
асоціацію.
2.5 Сновізійні пейзажі у новелі «Вільгельм Телль»: асоціативномонтажна, синестезійна модель художнього часопростору
У новелі «Вільгельм Телль» музичні пейзажі еквівалентизують експресію
суб’єкта,

стають

місцем

нотування

та

евокування

швидкоплинних

вражень [152, с. 30]. І. Денисюк влучно назвав твір «настроєво-психологічною
новелою» [89, с. 142], позаяк його сюжет спрямовано у внутрішній простір
переживань персонажа. За словами літературознавця, «тут ідеться про особливий,
ліричний спосіб розкриття характеру у такому специфічному “розчині” як музичні
переживання чи пейзаж» [89, с. 141]. «Пластично-опуклі, мальовничо-візуальні й
водночас звукові» [89, с. 142] дескрипції є специфічним «нарисом рухомої,
безпосередньо коригованої ментальної мапи» [152, с. 31]. Пейзажі виникають у
результаті «плюралістичної перцепції» або так званого кольорового слуху
(англ. colour hearing, нім. farbenhoren, франц. audition coloree), синопсії –
кросмодальної ілюзії, що поєднала образи з різних «сенсорних модальностей», а
також сенсорну сферу й несенсорну.
Основним індикатором настроєвості у творі є музика, що завдяки сугестивногіпнотичним можливостям забезпечує проникнення в інтим душі, апелює до
настрою, фантазії, відчуття, «грає, так сказати б, на нижчих регістрах нашого
душевного

інструменту,

там,

де

свідоме

граничить

[337, т. 31, с. 86], себто балансує на межі уяви, пам’яті, сну.
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У праці «Із секретів поетичної творчості»10, аналізуючи роль «вищих і
нижчих змислів» у поетичній творчості, Франко зауважив, що доменою музики є
«глибокі та неясні зворушення», своїми акордами вона «викликає в нашій душі
такі ефекти, яких не може викликати говорене слово» [337, т. 31, с. 90]. Цю
музику письменник назвав символічною: репродукуючи звукові явища природи,
вона добирає відповідні інструменти й тони, гармонізує їх своїм темпом і
мелодією. «Мелодія, – за словами Франка, – се певне симетричне згрупування
музикальних фраз, котре вже само собою, своїм пов’язанням тонів викликає в
нашій душі напруження, зацікавлення, степенує його і вкінці доводить до стану
оглядного спокою і втишення. Темп же додає тій мелодії виразу живості або
поваги. <…> Послуговуючися всіми тими способами, музика, не виходячи з
границь артизму, не роблячись клоунською еквілібристикою, може панувати над
дуже широкою скалею явищ зверхнього і нашого внутрішнього світу»
[337, т. 31, с. 91]. Поет, щоб осягти такий сильний психологічний ефект, мусить
«вдертися в чисто музикальний обсяг, в домену неясних почувань, загального
душевного занепаду, що не проявляє себе ніяким фізичним болем, а проте мучить
і знесилює душу, мов почуття якогось великого лиха» [337, т. 31, с. 92].
У новелі «Вільгельм Телль» Франко детально показав, як можна передати
через звуковий та візуальний ряд те, що не надається до ословлення, невловиме й,
певною мірою, непізнаване – емоції, «живі нерви». Пейзажно-музичний малюнок
є способом умовно-художньої реконструкції психіки героїні.
Позаяк зовнішніх дій, деталей у творі обмаль, то ця новела зворушує читача
«образом моменту» – враженнями Олі від вистави. У міському театрі, де слово,
музика, малярство, танець, міміка, жест творять особливий синтез, атмосферу чи
ілюзію фікційної реальності, розгортається настроєво-психологічна драма.
Увертюра до опери Россіні «Вільгельм Телль», сконденсовано передаючи
драматичний розвиток дії, поступовий перехід од пасторально-ідилічних образів
до буряних, героїчних, ферментує розвиток внутрішнього сюжету. Як і в творі
10

Праця опублікована 1898 року, аналізована новела – 1884 р.
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О. Кобилянської «Impromtu phantasie» (1894), омузичнення прозового твору стає
«одним із виявів уваги до внутрішнього світу героїв, а з іншого боку, музична
складова художньої структури спрямована насамперед на підсилення емоційної
складової» [167, с. 112]. Музика сугерує автопсихорефлексію персонажа.
У творі присутні настроєво різнорідні вербальні пейзажі (ідилічні,
передгрозові, буряні та знову сонячні, утопічні), суголосні відповідним
оркестровим партіям і настроєвим хвилям. Спочатку під впливом могучих,
стрійних акордів театрального оркестру, що «потрясли цілим організмом молодої
дівчини» [337, т. 16, с. 195], з’являється в її уяві образ панорамного сонячного
пейзажу, гармонійного з портретом кавалера – такого ж «гарного, як той
краєвид», такого ніжного, «як те сонячне тепло», такого милого, «як ті пісні
чудові…» [337, т. 16, с. 195]. У настроєво-музичному фрагменті оприсутнені всі
основні елементи ідилічного пейзажу: небо – «тепле, темно-голубе <…>, тихе,
глибоке, без хмарочки», сонце, що «сипле золотим промінням додолу, не надто
жарко, немов ніжно-розкішно цілує землю-красуню», «тиха, могуча» ріка,
«темно-зелені, цвітисті луги і шумлячі діброви», височенні гори, що «у віддалі
синіються кришталевою стіною». До зорових долучаються слухові образи: «зі всіх
боків чути чудові пісні» [337, т. 16, с. 195].
Далі звук генерує нові смисли, тони й акорди сугерують експресивну,
мерехтливу шкалу барв, нові ряди візуально-зорових образів. Сама героїня «все те
не очима бачить», звукообрази з’являються в її «розколисаній уяві». Музика
загострює зорові та слухові галюцинації. І це вже над-слух і над-зір, спрямований
до трансцендентної сфери. Йдеться, отже, про особливо глибоке прислухання
героїні до себе. Звуки оркестру мають колористичне й емоційне забарвлення,
«вони, – за словами Г. Башляра, – є трепетними, ефемерними образами, що
привідкривають таємниці глибини – того, що лежить по іншу сторону чуттєвого,
мультисенсорного сприйняття» [16, с. 86]. У пориві почуттів героїня виходить
поза межі своїх можливостей –динамічно реагує на свій внутрішній голос.
Складними механізмами оніричної поетики письменник вводить персонажа в
містичний

простір

фантазії,

створений

музичною

медитацією.

Франко,
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послуговуючись явищем синестезії, апелює до «аудіальної уяви читача»,
розколисує ейдоси та миттєво фіксує (подібно до малярів-імпресіоністів) зміни
психологічних реакцій під дією музики.
Письменник нанизує й інтенсифікує звукові ефекти, вводить контрасти,
дисонанси, послуговується градацією руху, концентрацією та розширенням
простору,

накладанням

топографічних

вертикалей

і

горизонталей

для

акумулювання психонапруги, драматизації, психологізації та символізації
зображення. Письменник також скористався «грою кольорів у природі, щоб
охарактеризувати зміну людського чуття», адже, на його думку, «є се звісна
поява, що в добрім настрої чоловікові вся природа видається ясною, всміхнутою,
свіжою

і

веселою,

а

в

пригнобленні

–

понурою,

темною,

хорою»

[337, т. 31, с. 100]. Таке зближення природного й людського ґрунтується на
властивостях нашої свідомості образно засвоювати явища навколишнього світу,
вливаючи в них свій зміст і знову їх сприймати олюдненими.
Тут зазначмо, що неясні передчуття з’являються у героїні ще вдома. Перед
виходом у театр дівчина зізнається: «але я чогось така неспокійна, тривожна, якісь
такі чуття в мені підіймаються, що й сама боюсь заглянути їм в очі»
[337, т. 16, с. 194]. Ці настрої молодий чоловік називає «бабськими капризами», на
які «музика якраз найкращий лік» [337, т. 16, с. 194]. Однак Олині побоювання
таки справдилися («А як музика власне зміцнить, прояснить ті чуття?»
[337, т. 16, с. 194]). Те, що не надавалося логічним поясненням і розумінню, під
впливом оркестрової партії швидкими темпами набирало чітких обрисів.
Напружений музично-малярський супровід стає засобом унаочнення складних
психологічних процесів апробації на справжність особистих і суспільних ідеалів
жінки.
Музика загострює емоцію. Дисонанс, що так різко увірвався у музичну та
душевну ідилію, руйнує й образ галантного кавалера та формує новий – чужої
людини, байдужої до громадських справ. Героїня нарешті усвідомила: перед нею
постала проблема вибору між особистим щастям і суспільним покликанням.
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Степенуючи музичний ритм, Франко доводить його до кульмінації. Оля чує
«пролазливий свист» оркестру: «тони клекотіли і мішалися, як вода, кипуча в
невеличкім кітлі. Баси гуділи, мов громи; скрипки квилили, мов чайка над
затопленим болонням; флейта свистіла, мов вітер між кручами; м’які флажолети
стогнали уривано, мов конаючий. Все тремтіло і бурлило» [337, т. 16, с. 195].
Надзвичайно сильна за емоційним впливом «проймаюча пекельна музика,
погрузила її нараз у темну безодню, в котрій реве, бурлить і скаженіє віковічна
боротьба

елементів»

[337, т. 16, с. 195–196].

Звуки

ретранслюють

у

всій

складності й поліголоссі ритм Всесвіту й індивідуальний ритм буття жінки. Таким
способом вибудовується символічна модель світобудови, де верхнім сферам
відповідають ідилічні, «атараксійні» дескрипції, у яких превалюють чисті, високі,
ніжні, м’які, ефірні тони, а інфернальний простір «абсолютного низу» зображено
у згущеній, темній і кривавій кольорогамі. Промовистий та символічно
наповнений образ віковічної безодні – це первозданний хаос та непізнавані
глибини людської психіки. «На одну долю секунди впаде у ці темниці кривава
блискавка і тоді зі страхом та жахом закриваємо очі, бо усвідомлення тих речей
розриває наш мозок» [392, s. 401], – стверджував польський модерніст Станіслав
Пшибишевський.
Ритм зміни музично-малярських картин моделює процес розгортання
внутрішнього простору переживань Олі, її поступового й невпинного наближення
до стану прострації, падіння у темну безодню позасвідомого.
З іншого боку, через музику, що долучає до світу трансцендентного, Оля
відчула свою малість, а звідси – страх перед безмежною величчю Всесвіту: «вона
чула себе незначною порошинкою, одним атомом серед того розбентеженого
моря. Грудь її хвилювала приспішено, віддих зробився скорий, нерівний,
уриваний, лице покрила смертельна блідість» [337, т. 16, с. 196].
Набравши «танкового розгону», звуки поривали Олю із собою і несли туди,
де, за словами Б. Лепкого, «всякий митець, забувши про доземне, хоч на мент
один зазирає вічному у вічі. А зазирнувши, або сил набирає нових, або безсило
валиться на землю» [183, с. 113]. У музиці розчинилися глибоко інтимні мотиви
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та ще щось більше, таємниче, містичне, зі світу надчуттєвого. Пейзажномузичний сплав оголює особливу реальність – нематеріальну, абстрактну,
ірраціональну.
Міфотопіка безодні у творі виражає дисгармонію міжперсональних взаємин
молодої пари, їхню несумісність («так отсе він, її молодий ідеал! Так отсе той
чоловік, котрого вона полюбила власне за те, чого він тепер цурається, і то якраз
задля неї! Але ні, він цурається своїх світлих замислів і великої праці народної не
для неї, а для того, що в серці його або погас, або й ніколи не палав святий огонь
любові для народу. А він тільки ставить її як щит, котрим хоче закрити свою
власну безхарактерність і трусливість!» [337, т. 16, с. 199]). Музика зриває маски:
під впливом модуляцій мелодії, темпоритму, поєднання тонів різних інструментів,
увиразнився глибокий контраст між образом Олиного нареченого і героїчною
постаттю Вільгельма Телля (центрального персонажа вистави).
Образ тихого жіночого щастя переходить зі сфери бажаного у простір
нездійсненного: «вона чула тільки тони, чаруючі, могучі навіть тоді, коли ледве
бриніли, мов пчілка між стебельцями, мов річка по дрібних камінчиках. Тінь-тіньтінь-тінь – капав акорд за акордом брильянтовими краплями, – і Оля почула
немов подув теплого леготу весняного, немов ніжні, тихесенькі голоси дитячі, що
так глибоко, так солодко гомонять в її серці. Вона бачить себе в опрятній,
чистенькій світлиці, з вікнами до сонця, з цвітучими фуксіями й азаліями на
вікнах, з зеленими пачосами плющу на стінах» [337, т. 16, с. 196]. Невиразні, але
такі бажані для героїні «тихесенькі голоси дитячі» набирають чіткого візуального
образу: «наш Стефанко уже всміхається» [337, т. 16, с. 196–197]. І доповнює все
тихесеньке квиління скрипки-чарівниці та жалібний плач флейти, що простягає
свої тони, «мов тоненьке павутиння жалоби понад цілою землею <…> за утрачене
щастя людське» [337, т. 16, с. 196–197]. Цей завершальний малюнок-ностальгія є
психологізованою метафорою утраченої мрії сімейного затишку.
Складна асоціативна побудова твору на межі сну, мрії, гри фантазії та
дійсності

забарвлює

його

романтичними,

імпресіоністичними,

навіть
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сюрреалістичними рисами. Струмінь ліризму, інтимності вривається через музику
у твір, наближає його до поезії в прозі або настроєво-психологічної новели.
Музично-малярські образи, майстерно імплантовані в текстову тканину
твору, надають йому підвищеної настроєвості, будять певні смисли, асоціації. Тут
пейзаж уяви у різних настроєвих модуляціях окреслює «ландшафт душі» героїні.
Отже, йдеться про особливий сплав барви, мелодії, відчуттів та почуттів,
перетікання зовнішніх вражень у внутрішній психологічний простір. Такий тип
синестезійної дескрипції містить ознаки суб’єктивно-психологічного та ідейносмислового, символічного, уявно-фантастичного, онірично-візійного пейзажів.
2.6 Алегорично-психологічний «простір переживань» в оповіданнях
«Маніпулянтка», «Між добрими людьми»
Сильним психологічним маркером позначено дескрипції природи в
оповіданнях «Маніпулянтка» й «Між добрими людьми». Обидва твори прикметні
посиленням уваги до жіночих «просторів переживань».
У творі «Маніпулянтка» (польською мовою твір уперше надруковано
1888 р., українською – 1890 р.) наявне протиставлення ідилічного, сонячного
(золото-рожевого) пейзажу весняної природи та буряного, тривожного опису
урбаністичного

простору

Львова.

Обидва

пейзажно-настроєві

малюнки

ситуативно обрамовують психопортрет молодої панни Целіни, увиразнюють її
вроду, характер, настрій і почуття. Завіконний пейзаж весняної природи несе
семантику повноти життя, «шумної» молодості, свіжості, виражає прагнення
спокою, безпеки й забуття («Що там будущина! Що там минувшина! Якось-то
воно все буде! Целя почуває в тій хвилі тільки одну приємність, яку нам чинить
правильне биття власної крові, тепло власного тіла, м’який дотик власної шкіри,
почуття здоров’я, сили і свіжості власних мускулів» [337, т. 18, с. 34]). Пейзаж
проникає в інтер’єр помешкання, нав’язує до ідилічно-фантазійного образу
Целіниної мрії – «тихого гнізда» («маленький домик з маленьким огородцем у
малім місточку, квітки перед вікнами, стара служниця в кухні і тиха, самотна
світличка» [337, т. 18, с. 36]). Позитивну семантику оновлення/відродження сил із
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власних джерел (фізичного здоров’я і живого темпераменту, ентузіазму,
оптимізму) акумулює картина короткої, літньої бурі («революції в природі»). На
протилежному полюсі цього зіставлення: замкнена «клітка» бюро – машина, що
«звільна і систематично висисала молодість, жвавість і свіжість працюючих у ній
женщин» [337, т. 18, с. 60]. Вона виснажувала фізичні сили, енергію, розум і
викликала втому, обридження, нехіть, відчуття порожнечі.
Передгрозова дескрипція лабіринтизованого міста руйнує образ спокою і
задоволення,

відтінює

гостру,

задушливу,

неприємну

хатню

атмосферу

«знеохочення і знервування» та нагнітає інтуїтивне передчуття тривоги, остраху й
небезпеки.

Різні

хвилі

«нервового

роздразнення», «розбурханого

чуття»

унаочнено в динамічних, живих, виразних пейзажах-консонансах і дисонансах
(сонячному, передгрозовому й буряному), а мрії, бажання героїні явлено у
сновізійних пейзажах уяви («Бачилось їй, що бродить посеред непрозорих туманів
теплої і рожево забарвленої мли, серед якої треба було віддихати глибоко,
повними грудьми, і що, перебродивши її, побачить зараз якісь нові, широкі і
чудово прекрасні горизонти, про які тепер не має ще ніякого поняття»
[337, т. 18, с. 56] або ще: «Здавалось їй, що вона гнучка, хитка тростина, що стоїть
по коліна в воді при березі бистрої ріки. Звільна хитається тростина, колисана
легкою хвилею, стиха шелестить, вторуючи своїм посестрам, і задумано глядить
на могутні байдаки, сухе галуззя, диких птахів і людські трупи, що пливуть тут же
поуз неї на каламутних хвилях. Куди пливуть і пощо? Хто би там допитував! А
хто знає, може, в найближчій хвилі один із тих пливучих величезних предметів,
попхнутий яким-будь випадковим штовшком, зачепить, зімне, зломить і з
корінням вирве слабу, хитку тростину?...» [337, т. 18, с. 72] та наприкінці, як
узагальнення першої (романтично-ілюзорної, ідеалістичної) і другої (пасивнофаталістичної) позицій: «Життя видалось їй таким тяжким, небезпечним і
зрадливим, як тому, хто заблудився в лісі, повнім гадюк, вовків і отруйного
сопуху» [337, т. 18, с. 87]).
Усі три дескрипції скомпоновано засобами оніричної поетики за допомоги
колористичної експресії, асоціацій, натяків, сугестії, символів, діалогізованого
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мовлення. Перший пейзаж уяви вжито для означення сфери романтичних ілюзій,
вираження

ірраціонального

й

чуттєвого

пориву.

Другий

аквапейзаж

у

символічному плані корелює з архетипним образом ріки життя (як і в
гуцульському творі «Як Юра Шикманюк брів Черемош»). Він акумулює значення
приреченості людини (тростини) на поневіряння у життєвому вирі. Крайнім
виявом такої позиції є фантазійні образи дикого пралісу (як в оповіданні «Рубач»)
та негативно маркованого «омута»/болота (пекла-безодні) з каламутними
хвилями, куди фатальне колесо долі невідворотно затягнуло свою жертву –
Цилінину подругу Олю.
У творі (як і в пізнішому етюді «Дріада», новелі-повісті «Сойчине крило»)
запропоновано особливу (подібну до міфологічної, органічної) модель всеєдності
природи й людини. Персонаж не відрізняє себе од довкілля, відчуває себе в
одному ланцюзі з іншими «животворами природи» й намагається розчинитися в
макрокосмі, повернувшись до фази «gestalt perception» – стану невідання і
незнання. Так, Целіна «в хвилях утоми, мов суха губка, отворює тисячі порів і
очок і всисає ними нові вражіння, всисає цілий безмір зовнішнього світу, красоти
природи і людського життя, щоб наситившися тим різнобарвним матеріалом,
розпочати відтак нову працю в спокійнішім темпі і з новою силою»
[337, т. 18, с. 71]. У цьому епізоді Франко скористався характерним для
імпресіоністичної поетики принципом «чуттєпису», який Д. Корвін-Пйотровська
на прикладі нарисів Анджея Бобковського визначила так: «Я весь став зором, я
поглинаю, ковтаю і не мислю…» [152, с. 180].
Пейзажні елементи оприсутнено і на рівні «анімальних» портретних
характеристик героїв, як авторські або персонажні оцінні коментарі (Целіна –
«горобчик», «миша» (акцентована її беззахисність), пан Темницький подібний до
«гладкого кота», Семіон Стоколоса – «п’явка», «гадюка», «орангутанг») та у
складі антропонімів («Кароліна Пташок»).
Тож в оповіданні «Маніпулянтка», як і в новелі «Вільгельм Телль»,
розвинуто антропоцентричний (людинознавчий) вектор зображення природи.
Психологічними

(сновізійними)

і

психологізованими

дескрипціями
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(консонансами, дисонансами, портретотвірними) окреслено внутрішній «простір
переживань» героїні, опредмечено її мрії, бажання, страхи, пристрасті, життєві
шукання. Словесний пленер сконструйовано засобами імпресіоністичної (увага до
світла, кольору, запахів, яскравості і повноти переживання миті «тут-і-зараз»,
використання символів, сугестії, асоціацій, натяків), романтичної (принцип
психологічних контрастів) і реалістичної (хронотопні вказівки, описи маршрутів,
урбаністична топоніміка) поетик. Семантика описів природи оптимістичновітаїстична, мрійлива (на початку твору) й загрозливо-трагічна (наприкінці).
Символічно-алегоричні картини містять широкі філософські узагальнення про
долю, недолю, стійкість, опір, приреченість, ілюзії, випробування людини.
В оповіданні «Між добрими людьми» (1890) також майстерно поєднано
«дрібні деталі хронотопу» (як-от часопросторові вказівки й топографічні маркери)
з розлогими натурфілософськими відступами-ретардаціями (романтичними,
лірично-настроєвими

фрагментами).

Реалістичний

простір

проживання

трансформовано у символічний (фантазійний) простір переживань та спогадів.
У творі майже немає пейзажів як таких, натомість спостереження у
природному пленері (вдивляння Ромці в ріку) сприяє осмисленню законопорядків
природного, космічного, суспільного й особистого життя11. Пейзаж унаочнює
буття індивідуума у макросвіті та в соціумі («І думається мені бувало: “Що се
таке – вода? Для чого вона мусить усе бігти? Відки її там у горах стілько
набирається?” Не раз мене так і манило щось кинутися в її таємничу кришталеву
глибину. Піді мною звільна плавали грубі червонопері клені, увивалися срібні
уклії, ліниво вглибині дрімали товсті коропи та вигрівалася на самім бережку
пажерлива щука, простягшися непорушно, мов поліно, і я думала, що там, у воді, і
життя, і порядки мусять бути далеко ліпші, сумирніші, ніж у нас. А інколи
задивлюся було на хвилі, і мені бачиться, що й ціле життя наше, з усім його
горем, з усіми радощами й надіями – не що інше як ось така хвиля. Одна
11

Тенденція до алегоричного порівняння природного й людського світів наявна у таких творах, як «До

світла!», «Щука», «Odi profanum vulgus», «Рубач», «Будяки», «Великий шум», «Гриць і панич», у віршах «Човен»,
«Над великою рікою» та ін.
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блискуча, друга мутна. Одна шумить і клекоче, друга тихо, ледве чутно сковзне
по поверхні і пропаде безслідно. Чи ж не таке саме й життя наше? І хотілось би
мені не раз кинутися в ті кришталеві хвилі, пірнути в них і розплистися. <…> І
коли часом мені хотілося пірнути в отих чистих хвилях, то тільки з якогось
неясного почуття, що там було б мені якось дуже спокійно і любо, що я плила б
кудись вічно без власної волі і думки, гойдалась на хвилях і не потребувала б ані
думати, ані дбати ні про що» [337, т. 18, с. 220]) і вкінці – як символічне
узагальнення життєвого шляху героїні: «Я не раз бачила, як галузка, відірвана від
дерева, плине по воді, доки не попаде в крутіж. І тут ще зразу пливе вона
спокійно, описує далекі круги; але чим далі, тим круги вужчі, рух її швидший,
поки течія не змеле нею і не кине в спінене гирло, де вона й пропадає. Чи винна
гілка, чи винна вода, що так воно діється?...» [337, т. 18, с. 226]).
Філософія природи тісно корелює з онтологією людини, питаннями її
екзистенції, приреченості на постійні «тріумфи й упадки». Вдивляння в
найдрібніші деталі відкриває психологічну й філософську глибину речей.
Задивлена у природу Ромця мимоволі самозаглиблюється, виявляє ув образах
довкілля свою душу (прийом віддзеркалення). Вона ніби входить у природу,
відчуває себе тією природою, проектує свої думки, настрої на пейзаж, суб’єктивує
його і сприймає олюдненим, антропоморфним. Абстрактне (доля, життя)
знаходить вияв у конкретному, пластичному (хвиля, ріка). Такі сугестивноекспресивні малюнки належать до ідейно-смислового, рефлективного типу
дескрипції. Вони еквівалентизують екзистенційні стани суб’єкта, в’яжуться з
роздумами, мріями, є способом самоосягнення і світопізнання. Домінантами
таких символічно-пейзажних картин є антропо- і космоцентризм.
Образ акваторії містить едемський підтекст та набуває ознак вічного
тривання, позачасовості. Річковий пейзаж не є живописною деталлю хронотопу, а
фігурує в ролі поштовху до роздумів, асоціацій, мрій, себто служить
актуалізатором уяви й пам’яті. Наповненість акваторії різнорідними організмами,
«пестрота», рух, зміни («без кінця і спочинку») – все разом виявляє магістральну
у Франковій творчості (особливо у реалістично-натуралістичних «образках»)
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опозицію

«краси

природи

й

мізерії

людського

життя»,

посилену

протиставленнями «вічного – тлінного», «величі – малості», «сили – слабкості»,
«стійкості, опору, витривалості – беззахисності», «горя – радощів», «надії –
безнадії». Ці опозиції-екстреми інтенсифікують живописні деталі пейзажу ріки:
чергування в описах світла, блиску, мерехтіння і темноти, мутності; шуму,
клекоту, руху і спокою; рівної, гладкої поверхні і спіненої.
У зображенні топосу ріки слідні впливи романтичної поетики. Це стосується
естетизування пейзажу («кришталеві хвилі»), створення враження незвичності й
загадковості («таємнича кришталева глибина» – алюзія до вірша «Керманич»),
воднораз тут Франко уникнув фольклорно-міфологічної образності (русалок,
мертвих наречених тощо). Символіка води містить амбівалентні конотації: з
одного боку, це хаос, гирло безодні, що поглинає життя, деструктивно-ворожа й
загрозлива стихія, а з іншого боку, це животвірне лоно.
Образ відірваної од дерева12 галузки (у поезії виведено дотичний символ
човна чи зів’ялого листя) уособлює поневіряння суб’єкта в «житейському морі».
Пошуки відповідей на вічні питання («Чи винна гілка, чи винна вода, що так воно
діється?...») переводить пейзаж-спогад у філософську площину.
У творі превалює песимістичне, пасивно-відсторонене спостереження, що
граничить зі зневірою, розчаруванням (у «добрих» людях, собі). Воднораз
прагнення героїні розчинитися у макросвіті близьке до романтичних поривів
Густі в романі «Не спитавши броду»: «– Чом я не та хмарка? – роздумовує Густя.
– Виринула б собі з бездонної бездни, полюбувалась би сонцем, блакитом,
погуляла б з буйним вітром і знов би розплилась, потонула б і сліду б не
покинула!» [337, т. 18, с. 408–409], адже «всякий слід – се свого рода пляма на
чистій лазурі, всякий містить в собі хоч яку-небудь часточку земного
бруду» [337, т. 18, с. 409]. В обох творах на перше місце виходить категорія
душевної чистоти. Топоси гори (у «Не спитавши броду») і ріки (в оповіданні
«Між добрими людьми») корелюють з моральною вертикаллю жіночих образів,
12

Тут дерево – це твердиня, основа, центр мікросвіту персонажа, символ вкоріненості в певному просторі

(згадаймо образ дуба в оповіданні «Микитичів дуб» чи у вірші «Моє село»).
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виражають духовий порив до високого. Вдивляння у «якусь темно-синю
незглибиму далечінь» [337, т. 18, с. 408] дає їм особливе відчуття космічного
колообігу життя. У «бездонній бездні» природи персонажі інтуїтивно вловлюють
подих Вічності.
Тож у творі «Між добрими людьми» пейзаж акваторії виконує роль відступуретардації і відкритої кінцівки, є активізатором лірично-філософських роздумів
героїні. Він має інтроспективну форму (синтезований із внутрішнім мовленням
персонажа). Природна орнаментика пейзажу, як і в оповіданні «Маніпулянтка» чи
в новелі «Сойчине крило», підкреслює фізичне здоров’я й молодість героїні,
містить гедоністичний підтекст.
2.7

Фантасмагорично-експресивні

пейзажі

у

повістях

«Основи

суспільності» й «Для домашнього огнища», романі «Перехресні стежки»
Пейзажі-експресії – «пейзажі-настрої» (проекції, еквіваленти екзистенційних
станів, «пейзажі душі») вжиті «з метою відтворення ситуативного психічного
стану героя (хвилювання, зворушення, меланхолія)» [137, с. 12]. Наділені
характерокреаційними, антропологічними можливостями. Вони суб’єктивовані,
настроєві, ідейні. Їхня зовнішня зображальність, живописність, гармонійно
доповнена внутрішньою виражальністю, експресивністю, символічністю. Такі
описи належать до філософсько-психологічного типу пейзажу.
У повістях «Основи суспільності», «Для домашнього огнища», романі
«Перехресні стежки» пейзаж – це та «магічна лампа», якою зсередини висвітлено
складний вузол нервів та емоцій, зроблено «вівісекцію» й «оголення» душі
персонажів.
У повісті «Для домашнього огнища» (написано польською мовою 1892 р.,
українською вперше повністю надруковано 1897 р.) описи довкілля міцно
поєднані з внутрішнім простором переживань персонажа, його екстремальним
хронотопом. На це свого часу звернули увагу франкознавці Б. Кир’янчук [142] та
Н. Тодчук [331], дослідивши міфологічні, психологічні можливості геотопосів
дороги, пустки, порогу.
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Сам

екстремальний

хронотоп

характеризується:

1)

синкретизмом

–

одночасною активізацією темпоральних площин минулого, теперішнього,
майбутнього й вічного (універсального), 2) посиленою увагою до емоційночуттєвої сфери героя. Лімінальний хронотоп сконструйований на основі гри уяви
з реальністю, свідомого з позасвідомим, раціонального з ірраціональним,
зовнішнього з внутрішнім. З огляду на це, Н. Тодчук слушно зауважила: «І
топографія вулиць, якими пройшов капітан, і байдужа фіксація будівель на
шляху, і глибокі внутрішні сумніви та страждання, душевна боротьба,
галюцинації та привиди – усе це невіддільне одне від одного у просторі
переживання персонажа, усе це творить фантасмагоричну реальність, у якій
занурений капітан у час свого екзистенційного вибору» [331, с. 155].
Відчуваючи потребу руху, темноти, забуття, він прямує «машинально, без
свідомості, мов накручений автомат» [337, т. 19, с. 77], львівськими вулицями до
пустого й завмерлого в темряві Єзуїтського саду. Пафос руху, швидке
переміщення по горизонталі

актуалізує бажання

змін, втечі. Персонаж

намагається подолати простір і розчинитися, зникнути в пустці, а разом із цим –
позбутися

страждання,

болю,

що

веде

його

до

смерті.

Алегорично-

персоніфікований, містифікований образ болю постає як щось страшне,
небезпечне, демонічне, що женеться за ним, переслідує й грозить неминучою
загибеллю. В оповіданні «Рубач» нічні демони-страхи також намагаються
вхопити своїми кігтями персонажа-мандрівника (вказано на їхнє хтонічне
походження – під землею, у безодні), у хвилину його безсилля, простягають довгі
руки, щоб «спинити голосне биття серця» [337, т. 16, с. 216]. Отже, для
увиразнення психоекспресії болю й загострення драматизму внутрішніх борінь
Ангаровича, пейзаж підібрано відповідний – динамічний, антропоцентричний:
надворі «холодна, тиха і темна ніч. Ішов сніг, і його студені клаптики густо сідали
капітанові на лице, на очі і уста. Він чув їх дотик, ніби уколи шпильок, та
рівночасно почував якусь розкіш в тих уколах. Туркіт фіакрів, що проїжджали в
скаженім розгоні, був йому також приємний, бо, бачилось, заглушував ту бурю,
що лютувала в його нутрі, руйнуючи, перевертаючи і вириваючи з корінням усе,
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все те, що в ній було святе, гарне, улюблене» [337, т. 19, с. 78]. Символічні образи
зимового пейзажу, побіч психологічної, містять виразно окреслену філософську
семантику, апелюючи до ідеї вмирання природного світу і до його весняного
новонародження. Топос зими є символічним корелятом образу смерті, яка
сприймається не трагічно, а як закономірність, природна неминучість, тому з-поза
рядків твору проглядає тихе примирення персонажа з долею-фатумом. Франко,
намагаючись унаочнити суб’єктивне, інтимізує й психологізує візуальні, дотикові,
кінетичні враження. З подібним сприйняттям макрокосму стикаємось у творі
М. Коцюбинського «Сон» (1904), де персонаж, ніби «зацькований звір»,
намагається втишити, заморозити своє спустошене серце першим снігопадом. В
обох творах земний, природний і внутрішній, психологічний простори дотичні.
Ритм міста розмірений, напівсонний, плавний, одноманітний, уповільнений,
суголосний тихому снігопаду, який повільно замітає все, що відбулося із
персонажем, заморожує наболіле. Ангарович відчуває спорідненість свого
настрою зі стагнацією макрокосму, адже «мікроклімат» його душі також пронизує
«зимно». Екзистенційний біль, розчарування, збайдужіння, непевність – це ті
індекси, що визначають мінорну тональність пейзажу. Безпосередній стан
свідомості суб’єкта унаочнено у прозовому описі (розкрито культ «краси
вмирання», естетизації і гіперболізації болю).
Мікрообрази снігових «шпильок», що спочатку з’явилися на рівні прямих
деталей, актуалізують ідею швидкопроминальності, ілюзорності життя (це
короткотривала мить, спалах між буттям і небуттям, між життям і смертю).
«Снігові метелики» акцентують на вразливості кохання, мрії, ідеалу (як у вірші
«Сипле, сипле, сипле сніг»).
Снігова символіка містить амбівалентні значення: білий колір першого снігу,
маскуючи брудно-болотяний простір пізньоосінньої природи, очищає, освітлює,
відбілює, а тому його семантика поєднана з ідеєю звільнення від психологічної,
нервової й фізичної напруги. Цей кольоромаркер символізує абсолютний спокій,
мир (примирення із долею). Воднораз «білий» є смертоносним кольором
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порожнечі-пустки, безпристрасності, погасання надії. У цьому творі експліковано
обидва спектри символічних значень сніжної білизни.
Малюнок графічний, контрастна сіро-біла колористика добре відтінює
«чорно-трагічні думки» Ангаровича, його хитання між добрим і злим, істинним і
хибним.
Образ міста та частини його простору – садового закутка – змодельовано
засобами імпресіоністичної поетики. Його компонентами є такі фрагментарно
вирвані з перцепційного процесу образи, як: затемнене й розсіяне світло ліхтарень
(ефект

театрально-сценічного

підсвічування

рампами),

глухе

неперервне

клекотання фіакрів, голі садові дерева, що розпливаються у густій сніговій завісі.
Ці пейзажні деталі в’яжуться зі стресовими спогадами персонажа в одну, трохи
розмиту, картину-настрій. Подібні пейзажі прогнозують появу чорних тіней,
привидів минулого (як у вірші «У темну ніч я містом тихо брив»).
Топос міста зображено крізь призму природної стихії та емоцій персонажа.
Посилено увагу до межових часових відтинків (як-от ночі), описів погодних
станів природи. Пейзаж холодної, темної ночі прочитується як тло для
розгортання «драми почуттів». Під натиском нічних рефлексій герой не може
опиратися ірраціональному, стихійному, інстинктивному пориву. Його стан
подібний до нестями, божевілля, хвороби. Воднораз зауважмо, що капітан
Ангарович шукав у міських лабіринтах не тільки заспокоєння для роздразнених
нервів, образ міста тут корелює ще й з таким поняттям, як сім’я, дім, себто чимось
«гарним та улюбленим». Блукаючи міськими вулицями та прислухаючись до виру
життя, він намагався компенсувати відчуття самотності, нестачу тепла
«домашнього вогнища». Із подібним сприйняттям урбаністичного простору як
мікромоделі дому й макромоделі Всесвіту стикаємось у «Перехресних стежках»:
«вся ся музика многолюдного рухливого міста, особливо в деякім віддаленні,
настроювала його [Євгенія. – Л. М.] на якусь добродушність, розвивала в його
душі чуття якоїсь повноти буття, якоїсь любої домашності, подібне до чуття того
чоловіка, що з лісової самоти вернув додому на лоно многолюдної та говіркої
сім’ї» [337, т. 20, с. 183].
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Однак капітан не може сповна абстрагуватися від домашніх турбот, відчути
магію та магнетизм міського простору, а разом із цим – і гармонію життя. У стані
стенічного

афекту13

Переломлюючись

він

через

лише

поверхово,

хворобливо-нервову

мозаїчно

схоплює

образи.

призму

сприйняття,

вони

наповнюються незвичними асоціаціями. Ось капітан, надумавши назавжди
зробити криваву розправу зі своєю дружиною, останньої миті зупиняється, бо
«коли в тій хвилі побачив блиск, який ішов із Анелиного вікна, те мляве лагідне
світло, що, проходячи крізь рухливу сітку спадаючих снігових платочків, в його
очах набирало злегка пурпурового відблиску, немов було відбите від широкої
калюжі крові, – то знов скажений переляк обхопив усю його суть, і він, не
застановляючися далі, не озираючися і брязкаючи шаблею об каміння, погнав геть
від сеї вулиці» [337, т. 19, с. 81]. Вихоплений із нічної темряви світлообраз
сугерує відповідну асоціацію – широка калюжа крові. Побачивши таку картину,
на долю секунди капітан спрогнозував те, що може статися, якщо він увійде у
браму свого дому, і вжахнувся сам себе. Цей тип психологічного опису є
прогностичним натяком із символічно акцентованою колористичною деталлю.
Використання поетики сугестії, натяку, техніки асоціативного монтажу сприяло
вивільненню позасвідомого, інтимно-особистого.
Випробовуючи персонажа на людяність (недаремно звучав мотив загнаного
дикого звіра), Франко по-своєму вирішив одвічну проблему вибору між Добром і
Злом: у гру втрутилося Боже провидіння (знак), що в останню секунду відвернуло
персонажа від реалізації кривавого замислу: «О Боже, дякую тобі, що ти своєю
рукою відіпхнув мене від тої брами, від того порога, через який, переступивши
перед хвилею, я міг би був зробитися Каїном, допуститися вчинку, якого б я сам
собі ані тут, ані в будущому житті не міг був ніколи дарувати!» [337, т. 19, с. 82].
У

руслі
13

християнської

гуманності

(людинолюбства)

вирішено

ситуацію

Афект (лат. аffectus – пристрасть, душевне хвилювання) – надто сильний і відносно короткочасний за

тривалістю емоційний процес (лють, жах, відчай, екстаз), під час якого дії та вчинки здійснюються за особливою
емоційною логікою, а не за логікою розуму. Розрізняють стенічні та астенічні афекти. Стенічні афекти спонукають
до активної діяльності, мобілізують сили людини (гнів, захват та інші) [10].
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екзистенційного вибору Ангаровича. Однак Франко на цьому моменті не
зупинився, він повів персонажа далі – все ж таки той скоїв убивство, боронячи
честь дружини на дуелі. Цим автор підкреслив двоїстість і слабкість людської
натури, що постійно хитається на терезах між Добром та Злом. Письменник також
наголосив на відносності самих понять «доброго» і «злого». Таким сюжетним
поворотом Франко також показав, що шляхи утвердження ідеї людинолюбства, є
різними. Один із них – через скоєння вбивства, далі – муки сумління і каяття.
Тісні зв’язки між настроями, думками, почуттями персонажа та вербальними
малюнками природи виявляємо на прикладі ще одного психологічного опису,
наведеного ситуативно до сцени поєдинку між капітаном та його суперником –
офіцером Редліхом. Психоатмосферу внутрішньої боротьби Ангаровича відтінює
пейзаж-дисонанс: «Було три чверті на восьму. Сніг усе ще порошив. Надворі
стояла ще сіра сутінь. Небозвід видавався тісним і, немов величезний капелюх,
насунений на чоло, змінював, маскував фізіономію міста. Все виглядало меншим,
якимсь дрібним, незначущим. Рух на вулицях Львова був іще слабий. Головний
контингент прохожих становили діти, що поспішали до шкіл» [337, т. 19, с. 94].
Природу зображено крізь призму снігової завіси, це створило враження
розмитості

й

непізнаваності

краєвиду.

Контури

найближчих

предметів

завуальовано, а простір делімітизовано: сіра безодня неба зливається із
засніженим горизонтом землі. Простір ніби втиснений у землю, небозвід замкнув
його й унеможливив рух по вертикалі, до неба (імпліцитно кримінальний замисел
або порушення Божої заповіді «не вбий» також закриває можливість духового
піднесення, злету). Вертикаль угору (зіставна з мріями про «вольний простір» та
далеким недосяжним щастям) закрита, натомість вона виразно спрямована в
абсолютний низ – «до найглибшого коріння» (в серце – осердя болю, жалю й
туги). Порівняння образу сірої небесної безодні з серцем виникає на основі ознаки
глибини й непізнаваності. Це дві порожнечі – одна в середині людини, інша –
поза нею. Принцип здрібніння об’єктів підкреслює ванітативність земного,
матеріального перед викликами часу й смерті. Ескізна замальовка зимового
пейзажу пронизана настроями смутку, резиґнації, меланхолії.
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Письменник через натяки-описи підводить до думки про неправильність
намірів капітана, підкреслює, що на порозі до стрільниці, де мала відбутися
запланована дуель, на нього дожидалося щось «страшне, грізне і неминуче, що
<…> за кілька мінут, за мінуту, за пару мертвих секунд ухопить його в свою
пащеку» [337, т. 19, с. 97]. На основі стресових фобій і марень, спровокованих
важким психічним зворушенням, відбувається опредмечення емоції страху. У
реальний пейзаж вмонтовано міфологічний образ пащеки, що є одним із виявів
міфологеми

безодні-пекла

(себто

атрибутом

демонічного,

містичного).

Символічно-міфологічним рубежем міжсвіття стає поріг будинку. Він є також
внутрішньою, психологічною та морально-етичною межею. Тому перед самим
входом до стрільниці («переступом») Ангарович «ще раз озирнувся, бажаючи
уловити оком і заховати в душі якнайбільше світла, простору, але мізерний
зимовий краєвид і того йому поскупив. Не було що ловити!» [337, т. 19, с. 98].
Оклична інтонація звучить як трагічне передбачення долі. Сад перед будинком
був «пустий і мертвий. Обголені з листя каштани і ясені підносили свої сірі
гілляки до сірого неба. На грубших конарях і на пнях лежали смуги і шапки
свіжого вогкого снігу. Вся земля покрита була снігом» [337, т. 19, с. 97].
Простір природи закритий і нагадує пастку. Образ пустого, мертвого саду –
locus horridus, locus angustus – вузьке, страшне місце, а не locus amoenus, locus
spatiosus – просторе й приємне [152, с. 165]. Голі сірі дерева навіть віддалено не
нагадують райське дерево життя, або вертикаль до неба, скоріше навпаки –
окреслюють хворобливість, мертвоту. Замість терапевтично-заспокійливої дії,
природа інтенсифікує, «збурює» депресивні настрої капітана.
Скоївши вбивство на дуелі, персонаж «почуває, що те, що було перед
хвилею, що лишилося за ним, се є минувшина, є щось таке, що минуло
безповоротно, обірвалося за ним, як міст, підмулений водою, по котрім він
пройшов на якийсь новий незвісний берег. Не верне вже там, відки вийшов, не
побачить того, що лишив за собою, те, що почнеться в слідуючій хвилі, буде щось
зовсім, зовсім нове. Чи буде зле, чи добре? Не знав сього, не був цікавий знати.
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Різниця між добрим і злим затерлася в його душі, так як правого і лівого боку
немає в безбережній конечності» [337, т. 19, с. 102].
В оповіданні «Як Юра Шикманюк брів Черемош» гуцул також переходить
брід. Однак, опинившись у подібній ситуації (обидва персонажі мають намір
убити ворога), один повертає назад, а інший, капітан Ангарович, доводить справу
до

завершення.

Франко

підкреслює

неоднозначність,

ілюзорність

та

ірраціональність світу. У пейзажах це виражено через опозиції «світла, яскравості
та сірості», «тиші – звуків», «залюдненості, наповненості – пустоти», «динаміки –
статики», через накладання горизонталей (пустиня) і вертикалей (безодня).
Зникають зовнішні описи природи, а реальність перетікає у внутрішній простір:
«Коли вийшов за браму стрільниці, видалося йому, що з обсягу замешканого світу
вийшов у якусь безбережну пустиню» [337, т. 19, с. 102]. Персонаж уже нічого не
бачить і не чує, «занятий тою вбійчою боротьбою, що клекотіла в глибині його
душі» [337, т. 19, с. 105]. Світ «тут-і-тепер» видається йому далеким, чужим,
ілюзійним, перед ним відкривається лише «роззявлена безодня, нічим не
заповнена порожнеча» [337, т. 19, с. 129].
У повісті «Для домашнього огнища» сугестивно-експресивні й символічні
пейзажі

(«розпорошені»,

«хворобливо-нервові»

деконцентровані

настроєві

проекції,

описи-консонанси,
антропоморфні

дисонанси,

картини-натяки,

«поштовхи») ситуативно наведені для висвітлення психологічної (опис ознак
психо-духової хвороби, внутрішнього роздвоєння, станів апатії, меланхолії,
страждання,

болю),

екзистенційної,

онтологічної

(актуалізація

проблем

долі/недолі людини, життєвих шукань, вибору, втечі, самотності індивіда),
філософської (діалектики мікро- й макрокосмів, людини й природи, сил Еросу й
Танатосу, Добра і Зла) проблематики. Хронотопна, психологічна і філософська
функції є взаємопоєднувальними.
У творі виявлено діалог традиції і новизни в побудові пейзажних картин.
Зв’язок із фольклорною і романтичною поетикою підтверджує використання
психологічного

паралелізму

(контрастів),

сугестії,

натяків,

символів,

кольористичної експресії, прогностичних маркерів. Риси реалістичної поетики
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пейзажування наявні в детально виписаній топографії урбаністичного простору,
«мапуванні»

маршрутів

автентичному

колориті.

переміщення
Оригінальність

персонажів,
і

новизну

локальній

конкретиці,

Франкового

почерку

підкреслює використання психо-імпресійного принципу унаочнення світу
природи.
Антропологізований (насичений людськими емоціями) пейзаж є сув’яззю
настроєвих кадрів, довільно вихоплених із динамічного перцептивного процесу
суб’єкта. Природа активно взаємодіє з персонажем, навіть впливає на його долю і
життєвий вибір.
У повісті «Основи суспільності» (1894–95 рр.) у подібному психосугестивному, онірично-візійному ключі змодельовано дисгармонійний «пейзаж
душі» пані Олімпії. В основі локальної дескрипції – психоміфологема саду як
топосу (втраченого) раю14, де вже солов’ї не співають, а «лящать» і тільки
навіюють жах, дразнять хворі нерви. Лімінальна топіка саду й парку супроводжує
героїню на всіх «переламних» етапах її життя. У парку вона вперше закохалася у
молодого вчителя Нестора. Там вона «німо і глухо поховала своє чуття» до нього
[337, т. 19, с. 148]. Парк став «свідком» пожежі та загибелі її деспотичного
чоловіка та, зрештою, перетворився на місце роздумів, спогадів, духової ізоляції,
самотності – себто став частиною внутрішнього, інтимно-особистісного простору
його власника. Метафорика цього образу оперта на сугестії, асоціації, алюзії та
має багато спільного з модерністським потрактуванням топосу саду/парку як
простору любові й розкоші, смутку за втраченою молодістю. Франко доповнив
модерністський каталог символічних значень образів саду/парку ще одним –
психодуховою моделлю лабіринту15. У цьому занедбаному просторі, ніби
загнаний дикий звір, блукає від безвиході героїня. Образ опустілого саду («гнізда
утраченого щастя») оприявнює складну історію душі жінки, її морального падіння

180].

14

Ідеального простору щастя, любові, розкоші (дитинства та «рожевої» юності героїні).

15

Психоміфологічний підтекст Франкових садових пейзажів комплексно осмислила К. Дронь [92, с. 171–
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і втрати сенсовості життя. Автор спеціально акцентує на повноті, гармонії
природи й хворобливості, нервовості, нереалізованості пані Олімпії.
У стафажі садового пейзажу повісті «Основи суспільності» поєднано
елементи реального (локального) простору, абсолютного (оприявненого через
«літературні», «театральні», «релігійні» образи), фольклорно-міфологічного,
баладного – фантастично-готичного (сценка «над ставом»), що разом створюють
химерно-фантасмагоричну,

сюрреалістичну

картину-видиво,

залюднену

витворами хворої психіки16. Поміж застиглими темними контурами садових дерев
блукають («снуються») біль, розпач, страх і меланхолія героїні, а ще – так і не
реалізовані й сублімовані в химерних образах її невротичні фантазії, думки, мрії,
бажання, позасвідомі інстинкти, пориви. Локальний пейзаж, психологізуючись,
утрачає реальні ознаки, трансформується у внутрішній уявно-фантастичний
топос, без будь-якого порядку й гармонії елементів композиції.
У сценографії садового пейзажу переважають графічні засоби зображення
(контрасти чорного й білого, тьмяного освітлення і тіней, мертвої тиші та
дисгармонійно-моторошних звуків, чітко окреслених і химерно переплетених
контурів дерев та кущів). Техніка, близька до потоку свідомості, а ще – принцип
кіномонтажу, елементи гри, натяку, містики, зумовили подібність опису до
картин-галюцинацій. Образ старого саду, ніби прожектор, кидає світло на свого
власника. Подібні принципи характерокреаційної поетики застосовано у повісті
«Boa constrictor».
В «Основах суспільності», як і в повісті «Для домашнього огнища»,
персонажі не помічають природної ідилії та краси макросвіту. Вікна пані Олімпії
наглухо закриті й не пропускають жодного промінчика сонця. Отець Нестор
також оминає заквітчану, поліголосу садибу о. Крайника, відчуваючи огиду й
неприхильність до гармонійно структурованого сімейно-природного простору.
Такими

антиописами

Франко

акцентує

на

відчуженості

героїв

од

зовнішнього світу, який, після всього пережитого, став для них абсолютно
16

«Ознаки душевних розладів, інакшості, дивності, відмінності від оточення і, нарешті, божевілля, є

іманентно притаманними романтичній естетиці» [249, с. 28], – зауважила Л. Петрухіна.
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«противним». Письменник підкреслює, що самі персонажі, віддаляючись од
природи, все глибше занурювалися у безодню, в «непролазну пітьму», «і гниль, і
чад». Цю думку підтверджує розлогий, поліфонічний малюнок сонної природи,
що є своєрідним «заспівом» до розгортання «кримінальної драми» у першій
частині повісті. Сам пейзаж не є споглядальним описом краєвиду, а сув’яззю
невеликих

настроєвих

кадрів:

колосисті

лани

«стали

тихо,

недвижно,

насторожившись, немов заперли в собі дух і слухають, що далі буде»
[337, т. 19, с. 294]; «вітер притаївся, так що чути було тихе капання роси, немов із
соток очей мірно та ненастанно капали незримі сльози. Десь-не-десь пролетів
чорний жук, бринячи протяжно та меланхолійно, мов далекий відгомін якоїсь
журливої думки» [337, т. 19, с. 295]; «по всій природі пройшла тиха дрож»
[337, т. 19, с. 295]. Навколо «була якась така тиша, така врочиста повага на землі і
в повітрі, щось таке невидиме, невловиме та чутке і могуче тремтіло в природі,
мов німа тривога перед приходом грізного судді» [337, т. 19, с. 302].
«Живий», ще «теплий і пульсуючий» «матеріал природи» під пензлем
Франка-пейзажиста постає у формі експресії – настроєвого проектора-лампи, що
віддзеркалює процес розгортання й наростання почуття страху персонажівзлочинців та випадкових свідків, які опинилися у центрі «злодіянь та інтриг» у
торецькому дворі пані Олімпії. Цей пейзаж є аудіодомінантним, із асоціативною
монтажною композицією. Письменник «кодує» в образах природи «стенограму»
настроїв, відчуттів, почуттів неназваного спостерігача. Картина, побудована з
мікродеталей, засвідчує гостроту слуху й зору наратора, котрий чує «тихе капання
роси», протяжний бренькіт чорного жука, і, здається, навіть відчуває на дотик
невидиму, невловиму, «могучу» тишу, що «розливається сірою мрякою у
природі», «заповзає до серця». Увесь чуттєвий вузол, усі відтінки почуття страху
(від легкої дрожі до тяжкої, німої, сірої тривоги, що набирає космічного
масштабу, потрясає основами всієї природи) спроектовано на довкілля, від чого те
набуває нетипових рис та властивостей, оригінальних ознак – персоніфікується.
Фольклорний принцип антропоморфізму, анімізму застосовано для кінетизації
природи й інтенсифікації настроєвості. Ефект казковості – це лише позірне
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враження (зовні природа чарівна, а всередині – темна та глибока). За
мальовничою пейзажною декорацією криються далеко не суголосні людські
замисли та вчинки.
В опис нічної природи вплетено мотив «чування» або трепетного передчуття,
інтуїтивного передбачення невідворотності, фаталізму долі. Це споріднює уривок
із віршем Л. Стаффа «Straszna noc» (зі збірки «Sny o potędze», 1901), в якому
також наявне інтенсивне нагнітання психонапруги аж до переживання жаху
смерті. Сама ситуація очікування набуває подібності до театрального дійства п’єс
М. Метерлінка «Там усередині» (1894), «Непрохана» (1891).
Автор обмежив своє всезнання – він просто один із тих, хто спостерігає збоку
за реалізацією злочинів, себто займає позицію театрального глядача. У такий
спосіб відмежовується од співпричетності до «приховування неправди»,
виражаючи своє ставлення до того, що вже сталося, чи от-от має відбутися.
Принцип авторського відсторонення дав змогу максимально акумулювати
напругу та збудити інтерес, затримати увагу реципієнта. «Режисером» у творі є
сама

ніч

–

образ

метафоризований

і

концептуалізований, поглиблений

фольклорно-міфологічною і психологічною семантикою. Виконує настроєвосугестивну і прогностичну функції.
Кінематографічний

ефект

настання

ночі

змінюється

поступовою

демонізацією образу нічної природи. Інтенсифікується значення акустики. Ось
чути «таємничі шепти, незрозумілі а такі страшні, що кров від них ледом
стинається, воля чується немічною, вся душа, мов тростина від вітру, хилиться за
подувом

таємного

фаталізму»

[337, т. 19, с. 300],

глибокі

стогнання,

що

«проносяться мов десь із-під землі і потрясають не тільки душею людською, але,
здається, й основами всеї природи» [337, т. 19, с. 300]. До цього акустичного ряду
долучається совиний «пролазливий регіт» [337, т. 19, с. 301], щебет соловейка та,
зрештою, дикі тони «глухого харчання» з кімнати отця Нестора. Безладний потік
звуків, пропущений через збуджену свідомість наратора, моделює перед духовим
зором реципієнта непривабливу картину злочину. Недомовлена інформація
імпліцитно оприсутнена через знаки, інтерпретатором яких є сам читач. У пейзажі
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присутній момент гри – головно через інтригу, підглядання та підслуховування,
промовисті натяки, фрагментарні слухові та зорові ефекти тощо. Дескрипція
побудована на основі поетики сугестії. Вона належить до одного з різновидів
психологічного пейзажу, умовно названого проекцією або «лампою», що
опирався на прості фольклоризовані описи природи – настроєві паралелі,
контрасти, натяки, добірні «словники»/«ретранслятори» почуттів і відчуттів
суб’єкта.
Семантико-асоціативне

поле

цієї

дескрипції

містить

кримінально-

пейоративне значення, а тому кожен образ, що «заселяє» нічний простір, глибоко
символічний: очі (як дзеркало людської душі, щоправда, тут воно відтінює
темний, нічний її бік); свічка (чиєсь життя, що догоряє/згасає); сова (як зловісний
«птах ночі» – символ темного, похмурого і в фізичному, і в моральному планах).
Містичне оприсутнено на двох рівнях: внутрішньому, людському (страх викриття
злодіянь) та зовнішньому, природному (в образі ночі-демона, якому протистоїть
праведне сонце-божество). Внутрішня містика і зовнішня тісно переплітаються.
Нічна істота «тисячами таємних очей» слідить за кожним кроком Франкових
акторів, «зазирає їм у очі, в руки, в пазуху, в саму глибину душі», вона «любить
дразнити людей, підбуджувати їх фантазію і заповнювати її тисячними уроєними
страхіттями, більшими і страшнішими від дійсної дійсності» [337, т. 19, с. 300].
Адже «не новина їй людські злочини, людські терпіння, людська тривога, та проте
вона любить такі сцени, розсипає всі свої багаті чари, щоб додати таким сценам
якнайбільше дикої поезії, проймаючого жаху» [337, т. 19, с. 300]. Ніч-демон – це
зло, неправда, смерть. Образ ночі проінтерпретовано як ворожий часопростір
активної діяльності темних фаталістичних сил, себто міфічно-лімінальну зону
зіткнення реального й ірреального, свого й чужого, сакрального й профанного.
Засобами

візійно-галюцинаційної

поетики

Франко

повною

мірою

скористався у філософсько-алегоричному оповіданні (за іншими генологічними
визначеннями – «казці-притчі») «Рубач» (польською мовою написано 1886 р.,
українською – 1900 р.). У ньому сновізійні образи пралісу, скелі, чорної безодніпровалля, безмежного поля є основним інструментом складного аналізу психіки
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персонажа. Свідомість персонажа-мандрівника наділяє ознаками містичного саму
нічну природу. Психологізуючи акустичні, дотикові, візуальні образи, автор
опредмечує емоцію страху героя. Усі сновізійні образи випливають із темних і
світлих боків внутрішнього «я» суб’єкта, який проходить випробування
часопростором «Чужого» й демонами ночі17.
Яскравими імпресіоністичними мазками, ніби вихоплюючи прожектором із
пітьми окремі обриси, виловлюючи природні та людські звуки, письменник нитка
за ниткою розкручує заплутаний клубок змов. Усе таємне стає явним.
Метафоричним демаскатором тут є сонце, яке «чуло, що щось недобре скоїлось
на землі» [337, т. 19, с. 303]. Сам момент демаскування розкрито в наскрізь
окличному монолозі «праведного судді»: «– Гей, мої золоті промені! Далі
наперед! Січіть отсю мглу! Коліть її! Прошибайте наскрізь! Не дайте їй своїм
серпанком заслонювати правду! Не дайте їй допомагати до заховання злого діла!
Все виясняйте, все виводіть на світ божий! Нехай недармо люди звуть мене
праведним сонцем! Хочу бути праведним і не дати неправді з укриття панувати
над світом!» [337, т. 19, с. 303]. Образ сонця як месника, керманича, судді
подибуємо в таких прозових творах, як «Рубач», «Захар Беркут», «Микитичів
дуб», «Терен у нозі», де письменник стверджує ідею: зло має бути покараним (аби
не допустити його поширення сірою мрякою над землею), але не шляхом кривавої
та страшної помсти, а «праведного» суду. Тож контраст ночі і дня прочитується
як боріння буття і небуття, Добра і Зла, Божого і бісівського, правди та неправди,
віри й зневіри. Мотив світла і темряви оприявнює ідею вічного повернення
(циклічного коловороту життя), виявляє дуалістичну систему полярних сил
божественного і демонічного, а тому настання ранку асоціюється із пізнанням
істини (наявний зв’язок: світло – сонце – Бог). З образом світла, сонця в’яжеться

17

«Величезні чорні гілляки грізно висіли надо мною, зловіще шелестячи листям», «круте коріння де-не-де

виповзало з землі, заставляючи сильця на мої ноги, немов руки таємних демонів пітьми силкувалися вхопити мене
в свої кігті», «сухі ломаки тріщали під моїми стопами, а моїй стривоженій уяві здавалося, що се тріскають,
ламаються і болюче шепочуть зів’ялі і зісохлі мрії моїх молодощів», «а понад тим глуха тиша довкола, переривана
хіба скрекотом вивірки на гілляці або риком ведмедя в чагарі» [337, т. 16, с. 215].
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мотив «просвітлення», себто оживлення темних глибин внутрішнього єства, а
також долучення до сфери трансцендентної.
Опівнічна та вранішня дескрипції природи є різновидами антропоморфного,
«добового» пейзажу, за допомоги якого у повісті змодельовано ситуації
очікування, інтриги-злочину, переховування-маскування та, зрештою, викриття
усіх злодіянь. Наскрізна емоція страху містифікує описи. Ці «нервові»,
«вихруваті» малюнки природи (умовно названі експресіями або виражальними)
засвідчують еволюцію й трансформацію у Франковій прозі схематичного
фольклорно-романтичного пейзажу-настрою, проекції й натяку – ускладнення
їхньої структури асоціативно-символічною, сюрреалістичною, фантазійною
образністю.

Змінилися

принципи

кінетизації

описів

(рухомий

суб’єкт

спостереження замінено динамічним об’єктом – антропоморфним пейзажем).
Посилено увагу не до цілої дескрипції, а до окремих явищ, станів, добових
відтинків, мікрообразів. Природа зображена як дзеркало, на яке спроектовано весь
вузол «живих нервів» персонажів.
Вдячним матеріалом для аналізу процесу збагачення, урізноманітнення й
ускладнення структури психологічного пейзажу є експресивні описи природи в
романі «Перехресні стежки» (1900). У цьому творі Т. Пастух зауважив
«збільшення виражальних можливостей і посилення ліричного “тембру”
дескрипції» [233, с. 55]. З-поміж тематично розмаїтих, поліфункціональних та
полісемантичних пейзажів літературознавець виокремив звичайний описовий,
пейзаж-дзеркало, що насичується внутрішнім станом героя, пейзаж як паралель
душевного

стану

персонажа,

пейзаж-поштовх

та

пейзаж-передвісник.

Л. Каневська також зауважила, що в романістиці Франка 1900-х дескрипції
«працюють» на психологічне розкриття образу персонажа. Серед експресивних
пейзажів вона диференціювала пейзаж-проекцію і характеротворчий, а також
емоційно-нейтральний,

суб’єктивно-авторський

і

персонажний

описи

природи [137, с. 12].
У творі особливо тісні зв’язки між пейзажем і емоційно-вольовою сферою
персонажа (наприклад, Євгенія Рафаловича, Регіни Стальської) у кризово-
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кульмінаційні (лімінальні) моменти їхнього життя – коли ті переживали хвилини
«тріумфу» (щастя, розкоші, любові й сили) й «упадків» (пригноблення, зневіри).
У першому випадку експліковано психоміфологему райського острова, у другому
– з’являються образи-символи лісу, осені, хуртовини, каламутної ріки, ночі,
перехресних стежок – хронотопні маркери пустки, пустелі-лабіринту.
Топос

острова,

[337, т. 20, с. 241],

«що

має

пишається

глибоке

над

самим

гирлом

фольклорно-міфологічне

водопаду»
коріння.

У

народнопоетичній і літературній традиціях він семантично пов’язаний з
ізоляцією, самотністю, а також зі стійкістю, пристановищем, опорою, свідомістю,
волею, навіть із жінкою [141, с. 370]. У романі Франка цей онірично-візійний
пейзажообраз, спроектований на реальний вимір життя героя. Він характеризує
балансування Євгенія над життєвим проваллям, виявляє хиткість його любовних
мрій та підкреслює фаталізм долі: «І йому здається, що він плив побіля того
острова з шаленою бистротою, хоч і в ту пору мав ілюзію, що стоїть на місці; він
так сильно, всею душею, всіми змислами був затоплений у своїй любові, що час і
місце не існували для нього, і він прокинувся тільки тоді, коли було по всьому і
щасливий острів пропав для нього навіки» [337, т. 20, с. 241]. Острів, виплід
сонної фантазії Євгенія, статичний, натомість сам персонаж швидко пропливає
повз твердиню. Це засвідчує неможливість утечі від виру життя і буденності
(«гирла муки й безнадійності»). Мотив недосяжного острова оприявнює тугу за
іншим, віддаленим, утопічно ідеальним світом бажань, ілюзій, прагнень (як у
«Сні»

М. Коцюбинського

чи

у

вірші

Л.

Стаффа

«Острів»/«Wyspa»).

Контекстуально цей уявний геотопос близький до образу вершечка гори, що його
найчастіше бачила Регіна (спочатку наяву, а згодом – у снах, мріях). Він став
символом чистого, божественного пориву, високих прагнень (контрасти світла й
тіні, гра різних фарб і тонів уподібнили вершину до діаманта, естетизували
пейзаж). В обох випадках утопічні геообрази, інкрустовані в оніричну візію
героїв, виявляють зіткнення реального (дійсного, буденного) й ідеального,
тимчасового, вічного.
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Л. Петрухіна, досліджуючи часопростір слов’янської романтичної балади,
зауважила: «Лімінальні стани (від латинського limen, liminis, що означає: “двері,
поріг, вхід”) властиві багатьом героям романтичної літератури. Такими
перехідними, межовими психологічними ситуаціями можна вважати стани
душевного розладу, божевілля, сну, наркотичного одурманення, марення тощо. В
такому стані герой перебуває ніби водночас у світі реальному, якому належить
його тіло, й у світі потойбічному (фантастичному, вимріяному, вигаданому), куди
він лине мріями, думками, душею» [250, с. 41].
Острів-сновидиво є частиною ментального простору автора і з’являється в
епістолярію письменника як символ нереалізованого на той час сімейного життя.
У листі до Климентини Попович від 23 травня 1884 року Франко пише: «в тім
згляді я подібний до того моряка, що пливе до якогось незнаного острова, – бурі,
хвилі і скали часть по часті поломили му мачти, подерли вітрила, зламали кермо,
в кінці розбили судно на кусні, – сам він ще по дошці пливе до недалекого вже
острова, пливе, бореться, поки хвиля в кінці не викине на пожаданий берег його
холодного трупа. Отака, моя пані, і моя доля!» [337, т. 48, с. 448]. Топос острова
не є екзотичною деталлю пейзажу, а має філософсько-психологічне підґрунтя, він
апелює до авторського життєвого досвіду.
Примітно, що Франко часто осмислював гостро драматичні події з життя
персонажів крізь призму спомину, сну, марення, що давало змогу заглибитися у
світ ірраціонального, емоцій, настроєвості. Це споріднює його творчість із
романтичною, позаяк саме романтики «сприймали світ через інтуїцію, почуття,
душу. <…> Романтики не довіряли розумові, адже справжній світ – це не тільки
той, який ми бачимо очима. Те, що оточує нас, – набагато складніше, і зрозуміти
його можна лише через душу (серце, почуття), побачити потойбічне можна
винятково внутрішнім зором» [250, с. 39]. Література модернізму також виявила
посилений інтерес до оніричної та візійно-галюцинаційної поетики. «Оніричні
стани, – за словами Л. Петрухіної, – виступають своєрідними маркерами
романтичного світовідчуття: сон, як і ніч, є проривом у потойбіччя, це можливість
зустрічі світів» [250, с. 42].
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В естетичній розвідці «Із секретів поетичної творчості» Франко зауважив:
«для сонної фантазії стоять отвором усі таємні скритки та схованки нашої
нижньої свідомості, всі скарби наших давніх, забутих і затертих вражень від
найдавніших літ, усе те, що наша свідомість наяві хіба з трудом може вигребти в
пам’яті або може й зовсім не вигребти. І над усім тим скарбом сонна фантазія
панує безгранично, всевладно» [337, т. 31, с. 74]. Химерно-алогічні образи, за
словами Франка, «в ярких фантастичних картинах, алегоричним стилем малюють
їй [душі. – Л. М.] її власну турботу» [337, т. 20, с. 256], себто у сні синтезуються
денні

враження

сновидця

із

«архетипами

минулого»

та

інтуїтивними

передбаченнями майбутнього. Сон також активізує потаємні прагнення, мрії,
страхи, виконує компенсаторну функцію (метафорично сигналізує про нестачу
чогось/когось у житті). «Сон – це семіотичне дзеркало, і кожен бачить у ньому
відображення своєї мови» [191, с. 124], – зауважив Ю. Лотман.
У романі «Перехресні стежки» Франко спробував описати сон персонажа –
структурувати потік хаотичних вражень та оформити їх у пластичну картину
(словесно-візуальний малюнок). Ось Євгенієві після зустрічі у будинку
Стальського з давнім коханням Реґіною, сниться «широчезна площа – не то
пасовисько, не то колюча стерня. Свіжої зелені, цвітів, дерев ані сліду. Довкола
сіро, буро, непривітно, безлюдно» [337, т. 20, с. 256].
Пейзажно-емоційний малюнок підпорядковано концепції «тяжкого сну»
(кошмару). Мінорний настрій пронизує, деформує і затемнює, знебарвлює
простір. У фрагменті ескізного, недокладного пейзажу речення короткі, неповні,
думка згущена, лаконічно оформлена й увиразнена простими епітетами. Немає
зайвих слів, розлогих описових конструкцій чи розгорнутих порівнянь. Форма
дескрипції відтінює гостроту нервової напруги. Сам пейзаж вписаний в оніричну
модель художнього часопростору. Це один із найпохмуріших описів природи у
Франковій прозі. Тут, як і в подібних квазідескрипціях модерністів, «кольори
тонуть у сірості, світло – у темноті, звуки – в глухій тиші, ознаки життя – у
мертвоті» [389, s. 65].

103

Холодні

тони,

безгоміння

створюють

ілюзію

«застиглості»

життя,

одноманіття та безвиході («глухого кута»). У природі не чути ані звуку, ані
голосу, ані подиху, земля перебуває у спокої-сні (у «довгім, важкім отупінню», як
у пленерному вірші «Не раз безсонному здається», 1883). Слух загострений не на
зовнішні подразники, а на внутрішні регістри. Майстерно передано враження
абсолютної тиші, в якій вловлюється «подих вічності», однак ця тиша не повна, а
навпаки – пуста. Голий простір (tabula rasa) є тлом для розкриття усіх відтінків
переживання. Відчуття зовнішньої порожнечі гнітить персонажа, сковує думки,
бажання, мрії, пориви. Образ пустелі виражає пустку внутрішню. Природа за
принципом паралелізму (консонансу) корелює з психічним станом персонажа. У
цьому випадку – відтінює тяжку атмосферу фізичного й духового ослаблення,
пригноблення. Основним «джерелом, із якого виплила каламутна ріка його
[Євгенієвого. – Л. М.] сонного привиду» [337, т. 20, с. 259] і роз’ятрила давній
біль, що крився «десь – здавалося, на самім дні серця, там, де криється
найделікатніший нерв, осередок усякої чутливості» [337, т. 20, c. 259], було важке
психічне зворушення, спровоковане спогадом давньої love story.
Ось Євгеній бачить своїм «духовим зором» («оком уяви») самотнього
подорожнього, що «іде й іде якоюсь безконечною стежкою, перескакує через
якісь рівчаки, спотикається на якісь груди, стрягне в якихось мокравинах і йде,
йде бог зна куди і за чим» [337, т. 20, с. 256]. Ця пустка з перешкодами розставляє
інтонаційно-емоційні акценти. Горизонталь відкритого, неокресленого топосу
поля є індикатором розгубленості суб’єкта. Відсутність образу горизонту, що
ділить земні та понадземні сфери (божественне – людське, сакральне – профанне,
високе – низьке), чи рівної стежки, себто чогось стабільного й незмінного,
поглиблює екзистенцiйне вiдчуття непевності, невідомості, невизначеності.
У «Перехресних стежках» образ людини, що йде в абсолютній тиші
безмірними просторами пізньоосінньої пустелі, перегукується із образом «голої
душі» вірша Б. Лепкого «Finale». Обидва автори послуговуються гіпнотичною
сугестією пейзажу для навіювання танатосних настроїв. Проте «краєвид душі» у
вірші Лепкого абстрактний, із міфологічним сюжетом та складною символікою
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(як на алегоричній картині швейцарського художника Арнольда Бьокліна «Острів
мертвих», 1880). Тоді як персонаж твору І. Франка через етос болю чи тягаря ще
відчуває себе живою людиною, його блукання в оніричних просторах уяви
пов’язані з пошуками себе. Він не «розпливається» у своїй тузі-меланхолії, а
навпаки – виражає, хай і непевну, та все ж віру в подолання «гіркої знетями»
(через мотив пробудження).
Широкоформатна картина-панорама – різновид «негативного» пейзажуабстракції, що окреслює містично-трагічний, лімінальний хронотоп переживань,
страждань, болю, терпіння. «Велич горя» героя (внутрішнє) кореспондує із
безміром польових просторів (зовнішнім). На тлі аскетичної, маєстатичної
природи людина, зі своїми «сердечними болями», мов пилина на воді.
А. Содомора зауважив: «у цьому просторі, що шириться навсібіч, – людина,
“точка”, і на який шалений рух не спромоглася б вона, – завжди серед тієї
безмежності буде наодинці зі своєю самотністю» [310, с. 309]. Це стимулює
персонажа,

шукаючи

порятунку,

долати

простір.

Рух

відбувається

у

невизначеному напрямку. Подорожній ніби йде кудись за чимось і воднораз стоїть
на місці, що виявляє ситуацію психо-духової кризи, актуалізує значення життєвих
труднощів,

індивідуальної

несвободи,

відтінює

атмосферу

драматизму,

катастрофізму.
В артикульованому образі бездоріжжя втілено символ-архетип життєвої
мандрівки. Кінцевим пунктом «подорожі манівцями» мала б бути реалізація своєї
місії, призначення (у філософсько-алегоричному оповіданні «Рубач» на це вказує
метафоричний образ сокири). Однак у сні Євгенія Рафаловича життєва ціль не
визначена й не окреслена.
Час у пейзажній замальовці – уповільнений, затертий, імпліцитно присутнє
відчуття осені (на це вказує «дрібна деталь хронотопу» – колюча стерня). Простір
позбавлений будь-яких природних об’єктів (дерев, кущів), які б служили
топографічними орієнтирами. Бідна рослинність, відсутність «сліду живої душі»
чи інших перепон – немає за що «зачепитися» поглядом. «Такі пейзажі, –
стверджує польська дослідниця Марія Подраза-Квятковська, – не просто пусті,
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пустку супроводжують інші негативні поняття: брак звуків (тиша, мовчання),
кольорів, повітря (задуха) і головне – руху (замість нього – нерухомість, мертвота,
окам’яніння)» [389, s. 35–36]. Усе виражає безжиттєвість: «Глухо. Ні голосу
пташини, ні шуму вітру, ні цвіркоту сверщика, навіть стук його кроків проковтує
глуха пустиня. В безшелесній тиші він суне наперед як дух, тільки втома і
невимовна вагота пригадує йому, що він чоловік з тіла і кості» [337, т. 20, с. 256].
Очікування пробудження й «оживлення» стають домінантними у цій
пейзажній замальовці, настроєво близькій до ліричної мініатюри «Безмежнеє
поле» (1891). За словами Л. Петрухіної, «безлюдний пейзаж, порожній простір
стають прикметою мистецтва модернізму. Така пустеля-пустка є для поета уявновізуальним простором, автор принаймні намагається представити його в
матеріальній оболонці безмежних просторів, пустелі, необробленої, неврожайної,
порепаної землі, пісків, розкиданого каміння, безмежжя моря, океану або
неозначеного аквапростору» [254, с. 158]. Відкрита й розімкнута до безконечності
пустеля у модерністській поезії є царством примар, тіней, химер, а також місцем
снування-блукання персоніфікованих психічних станів та антропо-анімізованих
абстрактних істот. Вона виразно містифікована і ця містика є психологічно
мотивованою.
На пейзажній картині уяви Рафаловича замість квітучих, зелених, сонячних
«лук життя, радості, любові» – сіро-бурі пізньоосінні простори апатії й
меланхолії. Загалом сірий колір є маркером-ознакою буденності, монотонності,
безпросвітної одноманітності, а тут – це ще й символ душевної та духової пустки.
Та й не дивно, адже роман «Перехресні стежки» написано у період «днів журби»
– важких життєвих випробувань письменника, тому образ мандрівника, що
безцільно («без ясних споминів і без ясних надій») блукає у пустелі – «мучиться
весь вік», має психобіографічне підґрунтя й апелює до авторського досвіду
відчуження. Таких «паріїв суспільності» Франко називав «без вини винуватими»
та порівнював із подорожніми, що «вийшли в дорогу в мрячний день і йдуть тою
мрякою всю дорогу. Вони минають зелені луги, цвітучі левади, плодючі сади і
многолюдні села, минають тисячі красот і радощів, і не бачать нічого – бачать
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лише сіру мряку, сірі стовбури дерев та сірі непривітні лиця. І коли можна у них
говорити про яке щастя, то воно хіба в тім, що не зазнали нічого кращого і не
мають за чим тужити» [337, т. 15, с. 108–109].
Появу у Франковій прозі пустинного, сірого пленеру, в якому образи
природи є суб’єктивно-акцентованими, певною мірою спровокувала складна
життєтворча ситуація. «Удари» й «кулаки» долі, «свинство» голослівних
обвинувачень, «мізерія» тогочасного життя «у зв’язку з тисячними іншими
прикростями» [337, т. 50, с. 158], гнітили й омрячували внутрішній ландшафт
письменника. Образ пленерної пустки стає лейтмотивним, концептуально і
символічно наповненим. Він оприявнює стан фізичного та психічного безсилля
суб’єкта – його поступове наближення до «абсолютної прострації, збайдужіння,
могильної порожнечі» [155, с. 254]. За словами дослідниці модерністської поезії
«молодомузівців» О. Шегеди, «то – спокій впокорення лихим будням, лихій Долі.
Це – спокій-безнадія, спокій-знесилення, що спонукає ліричного героя благати в
долі наступного удару, та такої сили, щоб витримати його вже було неможливо. І
це не абсурд – це єдиний спосіб, на думку ліричного героя, позбавитися цього
нескінченного болю і страждань» [357, с. 175].
Описи квазіреальності, «мінус-простору» пов’язані із питаннями життя і
смерті. Такі пейзажі є «виразниками однієї з психологічних домінант
модерністського світовідчуття – самотності в усіх її проявах і видах» [360, с. 13].
Мотив блукання пустелею у пошуках особистого й суспільного ідеалів у прозовій
та поетичній спадщині Франка не поодинокий. Його найповнішим утіленням є
поема «Мойсей».
Повертаючись до роману «Перехресні стежки», зауважмо, що пейзажний
малюнок психіки сновидця знаходить продовження у наступній картині –
динамічнішій, живописнішій за попередню.
Друга частина онірично-пейзажної мініатюри інтенсивніше виявляє впливи
фольклорно-романтичної поетики (превалюють натяки, символи, містика). Саме
сон стає психологічною перехідною зоною, в якій відбувається зустріч
Рафаловича з мертвою нареченою. Метафорична картина є профетичною
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(пророчою). Вона містить архетипні (пов’язані з народною міфологією й
демонологією) та індивідуальні смисли, є засобом проникнення у почуттєві
пласти психіки сновидця. Акватичний пейзаж, як особливий «текст у тексті»,
розширює і поглиблює асоціативно-образне поле роману, творить ефект
драматичного очікування. На відміну од попередньої картини пустки, цей пейзаж
деталізований, конкретний, пластичний, відчуттєво-перцепційний. Оніричноміфологічний і реалістичний («актуальний») хронотопи взаємодоповнені. Опис
ріки побудовано на швидкоплинних враженнях суб’єкта (індивідуальному,
вибірковому сприйнятті кольорів, відтінків, звуків, процесів), узалежнено від
динаміки

його

перцепції,

віддалено/приближено,

ситуації

й

умов

сприйняття

зменшено/збільшено,

їхній

(об’єкти
рух

уповільнено/пришвидшено). Лінії, форма, колір, розмір ріки корегуються
відповідно до фіксації пейзажного кадру. Така манера унаочнення природи
близька до поетики імпресіонізму. Динаміка зміни візуального (географічного)
пейзажу корелює із поглибленням його семантики (реалістичної – частина
ландшафту, міфологічної – лімінальна зона міжсвіття, інфернальний, демонічний
простір

(locus

terribilis),

психологічної

–

опредмечений

образ

важкого

пригноблення і зворушення). Топос ріки спочатку фігурує елементом звичайного,
описового пейзажу (творить ефекти живописності й страхітливості), далі –
фантасмагоричного і, зрештою, еволюціонує до символічного образу «величезної
водяної зміюки» – втілення позасвідомих імпульсів суб’єкта. Цей фікційний
геотопос прогнозує загибель Регіни у водяній безодні, себто є натякомпередбаченням долі персонажа.
Побіч оніричного, уявно-фантастичного пейзажу, в романі «Перехресні
стежки» оприсутнено й інші різновиди експресивного, символічного опису
природи. Мається на увазі розлогий, плавний, закроєний у мінорній ноті
візуально-словесний малюнок, що відкривається перед зором Рафаловича по
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дорозі до Гумниськ18. Наведімо його повністю: «Ходить осінь по долині і снує
свої сіті. Обснувала димами гори, заповнила мрякою яри, потяглася сірою
курявою за течією рік і потоків, вішається по гілляках дерев, суне туманами по
шляхах, облягає цілими таборами села, досягає бовдурами до неба. Під її дотиком
тихнуть голоси, співи та викрики, жовкне листя, стулюються чашки немногих
запізнених квіток і серце корчиться з болю і жалю за минулим. Вона закриває
перспективи, відбирає ясність, оживлює сумніви та знеохоту. Євгенію здається,
що її головне джерело в його серці. Так добре відповідає весь сірий, мокрий,
тісний та холодний кругозір настроєві його душі» [337, т. 20, с. 286].
Образ осінньої природи повно, конкретно, пластично оформлено в окрему
картину з автономним сюжетом. У пейзажі збережено ознаки реального
геопростору, однак він не є фотокопією натури. Художні топоніми у цьому творі
частково збігаються з реальними географічними назвами місцевості, однак їхній
опис не збігається зі словниковим, що не дає підстав однозначно ототожнювати ці
населені пункти [38, с. 72]. Топографічний сегмент роману поєднав реальне і
вимислене (віртуальне), об’єктивне і суб’єктивне (оцінне), зовнішнє (пейзаж) і
внутрішнє (емоції, асоціації, символіку).
У цьому словесному пейзажі автор сфокусувався на межовому часовому
відтинку – переході пізньої, «важкої», безплідної осені в зиму. В основі
настроєвого «кадру» – фіксація вражень суб’єкта від споглядання зміни станів і
процесів природи. Картина розгортається за принципом «актуального хронотопу»
– «тут-і-зараз». Дескрипція не статична, а динамічна, побудована на основі
персоніфікації за допомоги кінематографічних принципів кадрування простору.
Колористичною домінантою пейзажу є омряченість і сірість, від цього той
подібний до графічного рисунка. Ритмо-настроєва тональність – меланхолійна. Це
малюнок «для ока», опертий головно на візуальних і кінетичних, словесно
унаочнених образах природи. З іншого боку, письменник послуговується
18

Топонім «Гумниська», ймовірно, географічна назва одного з сіл (у Франка – містечка) Львівської

області. Виконує у романі просторово-орієнтаційну, хронотопічну, локалізаційну функцію, виступає у ролі
символу, стає засобом опосередкованої характеристики персонажів [38, с. 72].
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евокативною силою пейзажу, збурюючи у свідомості персонажа ряди інтимних
асоціацій.

Відбувається

«оголення»

почуттів,

відчуттів,

настроїв

через

нанизування ключових образів-концептів із негативними конотаціями (як-от,
осінь, сіті, бовдури туману, диму, мряки, сірої куряви). У смисловому центрі цих
геообразів закодовано значення жури, болю, жалю, сумніву, знеохоти, туги.
Пейзажна мініатюра набуває рефлексійно-філософічного характеру, розростається
у розгорнуту символічну структуру. Ізоморфізм людини і природи створює
ілюзію трансгресії реального й психологічного хронотопів.
Пейзаж належить до «календарно-сезонного» різновиду дескрипції, з
оригінально проінтерпретованою міфологічною моделлю циклічного хронотопу.
Ключовими принципами його побудови є «очуднення», «олюднення» (оживлення,
одухотворення) станів та явищ природи, що виявляє націленість автора на
створення живого, незвичного, але «тривкого» враження. Такий опис є способом
затримання уваги реципієнта, засобом ускладнення перцепції та деавтоматизації
навичок сприйняття. Такий опис «безпосередньо не відображає (це й неможливо)
чуттєвих даних з реальності, але є записом різноманітних ефектів перцепційних
процесів, особливо категоризації, а, отже, відображає певний ментальний (та
емоційний) порядок, який виникає під час пізнання світу, і водночас твориться як
новий текстовий порядок» [152, с. 112]. У тексті він виконує роль ліричного
відступу-ретардації, наближаючи пейзажно-настроєвий фрагмент до поезії у
прозі. У цьому описі хронотопна функція є другорядною, адже на першому плані
– експресивізація, антропологізація пейзажу. Антропоморфізм сприйняття часу,
характерний для міфологічного світогляду, віддзеркалює уявлення автора про
певний життєвий етап Євгенія Рафаловича. Осінь – це істота-персоніфікація
перехідного
перспективи,

проміжку
відбирає

природного
ясність,

і

людського

оживлює

життя.

сумніви

та

Вона

«закриває

знеохоту»,

себто

сприймається негативно – як наближення до зими-смерті. За спостереженнями
К. Дронь, у творах І. Франка найчастіше «міфологізовано, власне, міжсезонні та
добові “точки дотику”, тобто закінчення або початок тієї чи тієї пори, при чому
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певні часові межі співвіднесено із “пороговим” станом дійових осіб, важливими
перемінами у їхньому житті» [98, с. 217].
Подібні

описи,

в

яких

створено

ілюзію

авторської

неприсутності,

літературознавці називають «автономними», паралельно вживаючи суміжні
терміни, як-от «природа-герой», «самостійна природа», «пейзаж-метафора»,
«антропоморфний пейзаж», «міфологізована дескрипція».
У «Перехресних стежках» символічний пейзаж осені є Франковою
модифікацією

«сірого»

реалістичного

пейзажу.

Російський

філософ

і

літературознавець М. Епштейн умовно назвав такий пейзаж «бідним», або
«похмурим», «мокрим». За словами дослідника, «у ньому нема ні сонця, ні місяця
– лише одна роздроблена, розсіяна напівсутінь, туманність. На небі хмари – сірі,
рвані. Одним із його означників є дощ, що створює безпросвітно похмуру
атмосферу тягучої, одноманітної монотонності, буденності (нема нічого
райського, ані демонічного). У всьому відчутно якийсь рівномірний рух, що
вимучує душу» [112, с. 153]. На думку М. Епштейна, сірий пейзаж прийшов у
літературу з доби сентименталізму та виявився у двох різновидах. Перший тип
літературознавець назвав «тихим» або елегійним: він тісно пов’язаний із
комплексом тих сумно-мрійливих мотивів, котрі формують жанрову особливість
елегії. Сум у душі ліричного героя трансформується в систему пейзажних
деталей.

Такий

опис

природи

суголосний

романтичному

світовідчуттю [112, с. 148]. Зауважмо, що саме такий тип дескрипції подибуємо у
прозі письменників-модерністів, особливо часто – у Б. Лепкого. «Похмурий»,
«тихий» пейзаж вирізняється філософічністю та символічністю.
За спостереженнями В. Будного, ефект такого психо-емоційного тону
досягнуто за допомоги «витончених суґестивних засобів: алітерації, яка імітує
притишений шепіт, і протяжних зітхань-асонансів (“ходить осінь по долині і снує
свої сіті” – “холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають на землю мокрі
коси”), емоційно та кольорово забарвленої лексики, ритмізованого синтаксису
(короткі

фрази;

ампліфікаційне

і

градаційне

нагромадження

однорідних

компонентів; теперішній час викладу, який передає тривалість незавершеної дії,
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що одноманітно повторюється й поволі завмирає, наближаючись до стану
стагнації), засобів метафоричного мовлення (персоніфікація осені), поєднання
зорових, дотикових і звукових образів» [37, с. 118]. Цей настроєвий малюнок
подібний до лірично-імпресіоністичної замальовки пізньоосінньої природи в
повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» (театральна завіса першого розділу).
Якщо

ж

розглянути

його

в

контексті

суголосних

пейзажів-елегій

у

«психологічному щоденнику душі» – поетичній збірці Франка «Із днів журби»
(1900), то випрозорюється загальна картина пізньоосіннього настрою ліричного
суб’єкта: прагнення самотності через непорозуміння з оточенням (як в
«Intermezzo» Коцюбинського), а наприкінці – подолання зневіри й страху через
актуалізацію мотиву суспільної праці.
На тлі цього ностальгійно-меланхолійного краєвиду оприявнено мотив
польоту, що являє бажання втечі персонажа від реальності у світ психічного
комфорту й безпеки. Однак Євгеній, як і сам автор, приречений на дійсність, тому
його «думка не хоче летіти в далечінь і вертається, наче втомлена пташка до
гнізда. А в тім гнізді пусто, холодно! Вилетіла з нього золота пташка, вилетіла і не
верне ніколи» [337, т. 20, с. 286]. Образ пустого й холодного гнізда як символ
необжитого

простору

(дому)

лише

поглиблює

драматизм

переживання

самотності, неможливості реалізації сімейного щастя, а також творчої праці.
Опозиція «верх – низ» символізує життєву безвихідь. Персонаж прагне сонця,
тепла, світла, радості, затишку, любові, а натомість не може позбутися
магнетизму горизонталей, імпліцитно – життєвих турбот, себто матеріального, що
протистоїть духовому.
Образ мряки також сприймається двояко: як елемент локального пейзажу
«низин», і як символічний маркер сірих, безпросвітних «днів журби» Рафаловича:
«Перед ним і довкола нього все застелено мрякою [тут і надалі курсив у текстах
Франка мій. – Л. М.], тільки де-де просунуться поуз нього придорожні верби, що в
мряці і в вечірній сутіні виглядають, як великі стоги сіна; листя ще не пообпадало
з них, але висить недвижно і мов обліплене густою мрякою. А далі поза вербами
нічого не видно. Поле пусте, далекі ліси щезли» [337, т. 20, с. 286].
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Як і в новелі-повісті «Сойчине крило», осінь – певна часова перспектива, з
якої персонаж згадує про «золото-рожеву» весну (молодість). А. Содомора влучно
зауважив: «пізня осінь – розсунута завіса, коли на видноті нічим не прикрашена
природа речей (rerum natura), а в тій природі – сльози, як про це Вергілій. <…>
Пора, яка мало що залишає для ока, зате загострює слух» [309, с. 238]. Це вже не
те, що було (не літо), і ще не те, що буде (зима), себто вона перебуває ніби «на
дорозі до смерті», у стані стагнації. У протилежному настроєвому ключі
змодельовано осінній пейзаж-персоніфікацію у повісті «Великий шум». Межовий
часопростір позитивно маркований – це «час жнив і збору врожаю», пов’язаний
ідеєю циклічності, символікою сільськогосподарської праці.
Серед безлюдного поля, на тлі сумовитого краєвиду, Євгеній переосмислює
останні події свого життя, а відтак починає розуміти, що побував «на краю
безодні» («на гзимсі височенної вежі»). Він перебув якийсь «важний, рішучий
момент» (ніби кризис важкої хвороби), а тепер «почуває, що повна свідомість і
застанова вертається йому» [337, т. 20, с. 287]. Гнітливо-меланхолійні настрої
відступають і паралельно змінюється ракурс та динаміка бачення пейзажу: «в
міру того, як надвечір небо насувається чимраз тяжчими хмарами і вся країна
чимраз більше затемнюється, в його душі робиться чимраз ясніше, думка чимраз
свобідніше розвиває крила» [337, т. 20, с. 287]. Франко за допомоги контрасту
акцентував на оздоровленні персонажа від тяжкої душевної недуги: «І все те хоч
не перестає боліти Євгенія, але болить не тим острим болем, що в першій хвилі, а
якось тихо, одностайно, як затулена рана, що починає гоїтися» [337, т. 20, с. 287].
І для вираження нового післякризового настрою Євгенія письменник знову
знайшов відповідний геообраз – «придорожну березу, покриту жовтим, а декуди
пурпурово-червоним листям, що, обтяжене краплинами мряки, облітає звільна,
ненастанно» [337, т. 20, с. 287–288]. Деталь пейзажу антропологізується, стає
засобом інтроспекції та актуалізатором рефлексії: «коли ся береза почуває який
біль при обпаданні листя сього, то се, мабуть, буде біль, подібний до того, який
він почуває тепер. І в його душі в’яне щось, обпадає, відривається і гине щось
таке, що було красою, і пишнотою, і радощами, але тепер пережило свої дні. Се
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в’яне його молодість з її ілюзіями, і поривами, і безумним коханням»
[337, т. 20, с. 288]. Обрамовані відчуттями болю, жалю й зневіри образи зів’ялого
листя неодноразово подибуємо на сторінках Франкової прози й поезії (найчастіше
– періоду «вершин і низин», «болю існування» та «днів журби», себто кінця ХІХ –
початку ХХ ст.). У психодрамі «Зів’яле листя» – це, за словами Т. Пастуха,
«символ життя, що не відбулося у своїй належній повноті, це образ дочасної
смерті» [235, с. 311].
У пустинних пізньоосінніх просторах відбувається «випробування» і
«лікування» пейзажем. Адже вирушав у подорож персонаж однією людиною
(хворою, втомленою, зневіреною, сфокусованою на власних проблемах), а приїхав
до пункту призначення зовсім іншою – повною надій, планів, готовності до
роботи, самопожертви. Витримавши випробування природною пусткою (у казках
– це ліс), Євгеній подолав екзистенційний рубіж, перейшов із однієї життєвої фази
(романтичних мрій, ілюзій) до іншої (активних дій). Влучно зауважив З. Гузар, що
«самоаналіз Рафаловича – це не хворобливе копирсання у своєму нутрі. Це
цілеспрямована позитивна робота душі, це перемога людського над “свинством”
(слово Рафаловича)» [75, с. 415]. Через складний процес «суду розуму та серця»
персонаж

утверджує

ідею

гуманності,

людинолюбства.

Рефлективно-

медитативний, філософсько-психологічний, «подорожній» пейзаж змінюється
відповідно

до

натуралістичним,

сюжетного

мотивування

психологізованим

автопсійним,

унаочненням

злиденних

реалістичносільських

екстер’єрів. Опис природи стає соціально спрямованим.
У романі «Перехресні стежки» найбільшою експресією марковано пейзажі,
що окреслюють етичний чи/і психологічний перелам персонажа. Такими є описи
стихії зимової природи, супровідні до розгортання внутрішньої психодрами
Регіни. Чергування «тихих», нічних пейзажів, буряних, опівнічних і знову
«тихих», вранішніх узгоджується із динамікою розвитку сюжету. Хронотоп
переживань структурований як тріада «Космос – Хаос – Космос».
Центральна картина зимової сніговійниці різка, динамічна, повністю суголосна
тій «вбійчій боротьбі», що відбувалася у жіночому нутрі між «брутальними»,
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«страшними» і «тихими», «жалібними-жалібними» («мов останнє хлипання
розбитого серця») голосами, між Добром (образ матері) і Злом (чорна, смоляна
безодня). Наведімо цей пейзажний уривок повністю: «Ніч. Над містом глухо
шумить вітер. Із навислих хмар сипле сніг, та вітер рве його, і крутить у скаженім
танці, і носить, кидає, знов підносить, поки вкінці, розмелений на дрібну густу
муку, не кине на землю. Та й тут іще не дає спочити йому. Котить вулицями,
збиває купи і розбиває знов, піднімає стовпами, туманами, б’є ним до вікон,
натрушує його прохожим у лице, в очі, за ковніри, затикає ним усі шпари,
заповнює рови, засипає сліди і стежки. Під тою курявою місто дрімає, мов
скорчившись із холоду. Лише де-де на вулиці одинокий прохожий іде згорблений,
бореться з вітром і метелицею, що б’є на нього рівночасно з усіх боків, і хоч куди
б він повернувся, все попадає йому в очі. Лиш де-де з вікон блимає світло, що
ледве мерехтить за сніговим серпанком» [337, т. 20, с. 428–429]. Для посилення
психоекспресії автор максимально згустив колористичну палітру (аж до чорних,
смоляних образів пітьми), застосував різноманітні кінетизаційні мовні засоби
(особливо багато дієслів руху та віддієслівних іменників), що динамізували,
анімізували

й

демонізували

сам

пейзаж.

Візійно-галюцинаційний

опис

складається з умовно хаотичного нанизування дисгармонійних звукових та
візуальних рядів, довільно вихоплених із перцептуального процесу. В одну
картину в’яжеться: «рев бурі і шум сніговійниці», густа курява снігу, що «сипав,
крутився, защипував очі, запирав дух у грудях», пітьма, дика музика Клекоту,
«достроєна» до не менш дикого скиглення вітру. Всі ейдоси мигають і
розпливаються в уяві спостерігача, «мов обривки різнобарвної матерії, кидані
шаленим вихром» [337, т. 20, с. 433]. Франкову манеру живописання характеризує
хаотичність, фрагментарність, ситуативність, сугестивність та асоціативність.
Реалістичний

ефект

«імітації

реальності»

доповнено

«знереальненням

реальності», логічне розгортання опису – умовним і довільним кадруванням
простору, симультанним, автоматичним нотуванням делікатних вражень. У
символічному плані картини природи розгортаються у координатах «добре – зле».
Опівнічний малюнок активізації демонічної активності природної стихії
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(фізичного Зла) кореспондує зі «збуренням» темних, страшних сил у душі Регіни.
Ранок навпаки – сигналізує про повернення звичного ритму індивідуального і
космічного життя: «Другого дня над раном вітер утих і сніг перестав падати. Та
проте небо було понуре, насуплене. Розвиднювалося дуже помалу і пізно. Було
щось важке в повітрі, якесь пригноблення, якась утома» [337, т. 20, с. 439].
У романі «Великий шум» пан Субота, піддавшись сильному «припадку»
смутку й меланхолїї, спостерігає за вікном свого помешкання подібну містичнодраматичну

картину

різдвяної

ночі.

Спочатку

чує

зловісне

ритмічне

постукування, і цей моторошний звук сугерує візуальний образ годинника, далі –
таємного, шаленого серця. Кожен наступний образ (криваве око, безформна чорна
тінь, смерть, що їде до нього своєю бричкою, запряженою демонськими кіньми і
кривавими очима) нагнітає емоцію страху, аж до безмежного жаху. Цей пейзаж
оприявнює пік емоційного переживання персонажа і прогнозує його долю. Він
вирізняється граничною експресивністю і символічністю. У цій дескрипції
втілено імпульси позасвідомого самого автора19. Ці сновидива в підґрунті мають
реальний досвід переживання подібних галюцинацій, загострених нервовою
напругою і хворобою митця слова.
Хронотоп переживань Євгенія Рафаловича, Регіни Стальської у романі
«Перехресні стежки» певною мірою дотичний до описів простору блукань і втечі
капітана Ангаровича в повісті «Для домашнього огнища», пані Олімпії Торської у
повісті «Основи суспільності» та пана Суботи в повісті «Великий шум». У
подібному психологічному руслі змодельовано експресивно-драматичний пейзаж
бориславської «западні» в оповіданні «Ріпник», болотяний пізньоосінній «пейзаж
душі» жандарма в оповіданні «Цигани», уявно-алегоричний топос пралісу в
«Рубачі» та «Місії».
Психологічні дескрипції у цих творах об’єднує: 1) часовий синкретизм;
2) фрагментарність, довільність пов’язання образів природного та людського
19

Про це докладніше йдеться у статті М. Легкого «“Великий шум” Івана Франка: до поетики

модернізму» [101, с. 78–93] та у статті В. Дуркалевич «“Великий шум” Івана Франка: реконструкція зразкового
читача» [181, с. 74–81].
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світів; 3) експресія кольору чи символічних лейтмотивних деталей; 4) топіка
уявного й позасвідомого: снів (пейзаж-передвісник або візія-на-яву), фантазій,
мрій, спогадів; поетика таємниці, натяку, містики; 5) ускладнення опису
сюрреалістичними «вкрапленнями» – післястресовими фобіями, галюцинаціями,
мареннями або внутрішнім мовленням персонажа, його рефлексіями й
медитаціями; 6) опертя на сугестію; 7) міфологізм, антропоморфізм, анімізм; 8)
динаміка або ж відсутність руху.
Домінантними ознаками емоційно переосмислених топосів природи є:
сірість, напівсутінь, вугільна чорнота, червоногаряча, кривава експресія заходу
сонця; мертва тиша або різкі, неприємно-моторошні звуки (слух загострений не
на зовнішні подразники, а на внутрішні регістри); химерні, гострі, деформовані
контури дерев, пнів, вигини коріння, закрути річки, зміїно-демонічна атрибутика;
гра густих тіней; вогкий холод, мороз, мряка, туман, дощ, сніг, буря, болото,
сирість, духота, жара; рвучкий і різкий вітер. Оманливі, тяжкі, з прихованими
небезпеками стежки, що не мають ні початку, ні кінця (апелюють до архетипного
образу життєвої дороги); рух без мети, що має характер снування, блукання,
кружляння. Такі пейзажі подібні до графічних рисунків, а не до плавних і м’яких
акварелей. Це простір пустинний, стиснений, звужений, вдавлений у землю, із
мізерним анімалістичним та флористичним світом (немає свіжої зелені,
різнотрав’я),

заселений

витісненими

у

сферу

підсвідомості

страхами,

персоніфікованими образами-абстрактами негативних емоцій. У часовому плані –
це надвечір’я, вечір, північ, у календарному – пізня осінь, зима.
Негативні маркери психологічних пейзажів доповнюють образи вкритого
туманами, мрякою безмежного поля, голої стерні, обривистої скали, чорної
безодні, пущі, дебрі, густого пралісу, старого занедбаного саду, міських вулиць, а
також образи пожовклого й зів’ялого листя, придорожнього дерева. В основі
емоційно від’ємних описів природи психоміфологеми пустки, безодні, порогу й
лабіринту. Емоційно від’ємними антиописами акцентовано на відчуженості героїв
од зовнішнього світу, який, після всього пережитого, став для них абсолютно
чужим.
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Висновки до розділу 2
У другому розділі досліджено механізми й засоби психологізації дескрипцій
природи у Франковій прозі 1875–1900 рр.
З’ясовано, що у Франковій прозі немає випадкових чи декоративних
пейзажів («загальних місць»). Усі вони тісно вплетені в сюжетно-композиційний
вузол твору, узалежнені від позиції наратора, пов’язані з персонажним колом,
наділені хронотопними, портретокреаційними, психологічними, символічними та
іншими

можливостями.

Пейзажні

описи

віддзеркалюють

авторське

світосприйняття, є частиною його художньої і ментальної картини світу
У ранніх творах (романі «Петрії і Довбущуки», етюді «Лесишина челядь»,
повісті

«Захар

хронотопне

Беркут»)

дескрипції

обрамлення,

природи

прогнозують

творять

розвиток

лірично-настроєве,

подій,

увиразнюють

кульмінаційні моменти та гармоніюють чи дисонують з настроями, думками,
почуттями

персонажів.

Пейзажі

інтенсифікують

живописний/страхітливий

ефекти. У часовому плані переважають описи перехідних добових відтинків
(досвітку, полудня й надвечір’я), а також зображення містично-трагічного
хроносу ночі. У просторовому аспекті превалюють картинно оформлені панорами
Підгір’я у єдності ландшафтних, сезонно-добових, погодних (атмосферних) та
інших особливостей. Такі описи поєднують різні рельєфні комплекси (гір, рік,
лісів, піль, садів, огородів, сіл), створюють ілюзію геодезичної зйомки місцевості.
Динамічно змінюючи ракурси зображення, Франко прагнув охопити «духовим
зором» якомога більше простору, приділяючи при цьому увагу і найдрібнішим,
мікроскопічним

деталям.

Письменникові

вдалося

уникнути

локальної

невизначеності, екзотики, орнаментальності пейзажу. В унаочненні перехідних
станів природи Франко наблизився до техніки дрібнопису й чуттєпису митцівімпресіоністів.
У «бориславській» прозі (романі «Борислав сміється», повісті «Boa
constrictor», оповіданнях «На роботі», «Ріпник», «Вівчар») дескрипції: 1)
ідентифікують часопростір дії, формують соціально-історичне і настроєве тло,
передають локально-національний, автентичний колорит 2) та мають властивість
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перетворюватися у «суб’єктивний “хронотоп”» (Г. Пасічник). У творах
превалюють

експресивізовані

описи

урбаністичного,

індустріалізованого

простору Борислава, його сірих екстер’єрів, протиставних до ідилічних,
романтичних пейзажів дикої природи мальовничого Підгір’я. Поєднано елементи
природного пейзажу (стихії, явища, процеси й стани) з графічно й ескізно
виписаними

деталями

вулиць,

будинків,

фабрик.

Основними

засобами

моделювання психологічних пейзажів є поетика антитез, міфопоетика, емоційнооцінна лексика, символічні, алегоричні, сугестивно-експресивні, асоціативні
деталі, антропоморфні й оречевлені образи природи, «густий» локальний колорит,
поетика сну, ретроспекція.
Аналіз психологічного пленеру у романі «Перехресні стежки», повістях
«Основи суспільності», «Для домашнього огнища», новелі «Вільгельм Телль»,
оповіданнях «Маніпулянтка», «Між добрими людьми» дає змогу виснувати:
1) пейзажі в цих творах є частиною простору переживань персонажа, елементом
його «екстремального хронотопу»; 2) дескрипції є тією «магічною лампою», що
зсередини підсвічує внутрішні колізії; 3) домінантні топоси і локуси природи (якот райського острова, безмежного і пустого поля, вершини гори, лісу, ріки)
психосемантизовано, пов’язано зі сферою позасвідомого, ірреального, чуттєвого;
4) переважає асоціативний тип геопросторового мапування, а дещо схематизовані
контрасти й паралелі замінено пейзажними метафорами й розгорнутими
порівняннями, динамічними антропоморфними образами природи, описами
окремих явищ і станів (з автономним сюжетом); 5) у стильовому плані пейзажі
синкретичні: елементи реалістичної поетики (автопсії, антитези, контрастів)
поєднано з модерністськими засобами і принципами сновізійної поетики,
елементами

міфосимволізму,

кольористичної

сугестії, техніки

графічного

рисунка, асоціативного монтажу, кінематографічних принципів уповільнення і
прискорення зображення, чергування мікро- і макропланів; 6) образи природи
делімітизовано; 7) психосемантика монохромних малюнків природи корелює з
такими поняттями, як «самотність», «зневіра», «розгубленість».

119

РОЗДІЛ 3
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПЛЕНЕРИЗМ 1900-х

У літературі останніх десятиліть ХІХ століття під впливом «тихих, але
глибоких переворотів» [337, т. 41, с. 471] зросло зацікавлення психологією
окремої особистості, «секретами» її внутрішнього світу. Сформувалася нова
система принципів, способів і засобів зображення природи й людини, утвердилась
суб’єктивна, антропоцентрична модель дескрипції.
У літературно-критичних працях І. Франко спробував обґрунтувати основні
аспекти нової поетики візуальності, на прикладі окремих пейзажотвірних манер
окреслив

специфіку

«об’єктивно-реальної»

і

«суб’єктивно-психологічної»

моделей унаочнення природи. Франкові літературно-критичні роздуми не були
далекими від його художньо-креативних пошуків.
У третьому розділі розглянуто новий виток психологізації прозового пейзажу
Франка. Зауважено, що в текстах, які ввійшли до пленерних збірок20, живописні,
картинно структуровані пейзажі органічно синтезували глибину філософського
сприйняття й осмислення світу природи, особливе розуміння й відчуття
місцевості, неповторності ландшафтів, рельєфу, етнічних особливостей з
відчуттями, почуттями, настроями й думками персонажів. Пленерність творів,
написаних на зламі століть, була оригінальною спробою синтезувати емоційнотрансцендентну сферу особистості з конкретно-пережитим досвідом спілкування
з природою.
Поняття «психологічний пленеризм» окреслило новий, близький до
імпресіоністичної
20

і

сецесійно-символістської

поетики,

спосіб

художньої

Збірка «В плен-ері. Вірші і проза» надрукована у Львові 1899 року. Об’єднує такі твори, як «Мамо

природо», «Щука», «Odi profanum vulgus». Збірка «“На лоні природи” і инші оповідання» побачила світло денне у
Львові 1905 року. До неї увійшли такі твори, як: «На лоні природи», «Микитичів дуб», «Яндруси», «Дріада»,
«Щука», «Odi profanum vulgus», «Мавка», «Під оборогом», «Мій злочин», «У столярні», «Поєдинок», «Поки
рушить поїзд», «Сойчине крило»[Див.: 66].
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візуалізації простору, новий (інтуїтивно-чуттєвий, наближений до міфологічного)
тип світобачення, новий спосіб психологічної характеристики персонажа.
Повністю погоджуємось із думкою В. Корнійчука про те, що пленерна
творчість Франка «поєднала в собі два рівні людської психіки – свідоме й
підсвідоме, два способи художнього відтворення суб’єктивних переживань –
імпресіоністичний і сюрреалістичний» [155, с. 261]. Слушними є і спостереження
Л. Вербицької, що «“пленер” І. Франка не буквальний, реальний, як перерва “на
лоні природи” (“іntermezzo”) М. Коцюбинського, а радше внутрішньо пережитий,
бажаний, навіть не ретроспективний, як справедливо зауважує М. Челецька, а
спричинений

“інтроспективною

організацією

ліричних

подій,

рефлексій,

переживань”» [44, с. 67].
Специфіку Франкового пленеризму 1900-х найкраще виявляють його
гуцульські оповідання «Терен у нозі», «Як Юра Шикманюк брів Черемош», твори
про дітей, а також «Дріада», «Сойчине крило», «Неначе сон».
3.1 Міфосимволічний пленер у «гуцульських» оповіданнях «Терен у
нозі», «Як Юра Шикманюк брів Черемош»
У Франковому «гуцульському» й «дитячому» пленерах пейзажі та окремо
акцентовані просторові образи не лише віддзеркалюють динаміку зміни настроїв
та емоцій героїв, а й окреслюють домінантні напрями їхньої «духової еволюції»,
себто корелюють із символічними опозиціями хибне – істинне, вічне – тлінне,
дійсне – бажане, реальне – ірреальне. Художні дескрипції є формою розкриття
світогляду й світобачення персонажів, засобом самопізнання.
У «гуцульських» і «дитячих» творах персонажі є носіями «останків
первісного світогляду», себто максимально наближені до «природної людини», з
її цілісністю та особливим відчуттям ритму Всесвіту, його вічного і
божественного законопорядку. В образі такої людини утверджувалась наприкінці
ХІХ ст. вітальна теорія цінностей на противагу хворобливості доби fin de siècle.
В оповіданні «Терен у нозі» природа бере доленосну участь у житті
персонажа. Вона багатогранна, у ній постійно відбувається взаємопроникнення,
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боротьба протилежностей. Це замкнута, амбівалентна (велична й загрозлива)
стихія. Їй властива міфологічна первинна поетичність.
Франко зображає карпато-гірську природу як реальний простір проживання
гуцулів, проте мало звертає увагу на етнографічні деталі й локально-автентичний
колорит, а поступово розкриває специфіку суб’єктивного, персонажного бачення
етнопростору, пов’язану з релігійно-міфологічними уявленнями і конкретними
переживаннями. Адже кожен народ має свій «союз» із природою, існують різні
етноприроди і в кожній із них, за словами Д. Лихачова, «свої особливі
взаємовідносини між натурою і людиною, завжди чутливі і зворушливі, що
свідчать про духово високе в людині, а точніше – в народі» [186, с. 62].
Усамітнившись високо на шпилі гори, «старий, хорий» Микола Кучеранюк
німо й спокійно «дожидав смерті». Покурюючи люльку, він вдивлявся «в
розкинене внизу село, в Черемош, що шумливою гадюкою закрутився низом, і в
супротилежну могутню гору, покриту темним лісом» [337, т. 21, с. 375]. Проте не
відчував ані жалю, ані суму за «світом, дітьми, горами, Черемошем», адже вони
вже не потребували його, та й сам гуцул «вважав сам себе чужинцем,
відлученим». Франко описує екзистенційний стан Миколи крізь призму його
інтуїтивно-чуттєвого сприйняття природи, фіксуючи жести, рухи й поведінку,
його фізичну (тілесну) реакцію на зовнішні стимули: «Старий <…> німо та
спокійно вдивлявся у величний краєвид», він «глядів на все те безучасно, немов не
з сього світу. Не почував уже туги, не тягло його в далечінь; відколи був певний,
що незабаром умре, все окруження зробилося йому чужиною» [337, т. 21, с. 376–
377]. І далі доповнює: «Та Миколин зір слідив, бачилось, з якоюсь дивною
тривогою за бігом сонця. Він придивлявся кожній легенькій хмарці, що виринала
відкись на заході і, запалюючися золотом і пурпуром, звільна плила за сонцем.
Підзорливим оком міряв кожний клуб диму, кожний туман пари, що підіймався з
лісів і зворів. А коли нарешті сонце затонуло в кроваво-червоних хмарах, мов
розпалена куля в воді, він зітхнув глибоко, затремтів, мов від морозного подуву,
з трудом підвівся з місця і мовчки пішов додому» [337, т. 21, с. 377].
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Епізод

німого

спостереження

гуцула

за

заходом

сонця

акумулює,

інтенсифікує внутрішню напругу твору, увиразнює трагізм ситуації, в якій
опинився персонаж. Емоційне наповнення заходового пейзажу активізує
символічні значення солярного геообразу. Тут – це символ життя і смерті,
початку й кінця, істинного й хибного. «Розпалений» червоний колір асоціюється
із гнівом і карою. Опис побудовано на паралелізмі природного й людського
циклів (схід сонця – народження нового життя, його захід – смерть); на бінарних
опозиціях вічного (макросвіту) і смертного (людини), зовнішнього (спокою,
ідилії) і внутрішнього (неспокою, тривоги й очікувань). Автор займає позицію
спостерігача і дистанціює своє (емоційне, лірично-поетичне, оптимістичне) і
персонажне (загострено-драматичне) сприйняття макросвіту.
Панорамні описи гуцульської природи пластичні, акварельні, ідилічні,
лірично-настроєві. Техніка пейзажування наближена до імпресіоністичного
живопису: «Високі гірські шпилі, бачилось, моргали до нього; глибокі, тінисті
долини обслонювалися темними тайнами. Черемош унизу зі своїми могутніми
закрутами, шумливими шепотами і запіненими “гоцами” видавався мов
непорушний, мов вилитий із зеленкуватого скла. По його берегах снували тут і
там немов червоні, білі та чорні мурашки – то були люди. З плоских дощаних
дахів широко порозкиданих хат клубився білий димок» [337, т. 21, с. 376]. Або
ще: «Був чудово гарний, ясний і тихий вересневий день. Сонце гріло, але не
пекло, повітря на горах було чисте і запахуще, а дзвінкий шум Черемоша з долини
доходив як солодка мелодія, як безконечний привіт життя» [337, т. 21, с. 376].
Топос гір зображено у романтичному ключі – як дике, живописне, таємниче й
величне місце, що набуває статусу «вічного тривання». Це «простір очікування»,
межа між реальним світом та іншосвіттям, між земним і потойбічним. Проте у
цьому випадку Кучеранюк не може подолати міжпросторовість і знайти спокій
душі. Він зізнається перед громадою: «Отак як потемніє, то все чую, як трембіта
грає в полонині, і рвуся за її голосом – і не можу», або ж: «Кілько разів дивлюся,
як сонечко сідає за горою, все мені видається, що там хтось золотими ключами
замикає браму передо мною» [337, т. 21, с. 377].
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Мотиви сходу й заходу сонця несуть семантику змін (дня і ночі, темноти й
світла, життя і смерті) і загалом вписуються у міфопоетичну парадигму кола –
модель повторюваності, неперервності життя, «космічного колообігу», де кожен
кінець (захід сонця) є початком нового (вранішнє пробудження).
«Захід сонця символічний тому, що сонце репрезентує небесний світ, і якщо
сонце заходить, то, відповідно, кінець не тільки дня, а й захід життя фізичного»
[346, с. 89], – наголошує Е. Циховська. Ці моменти добре відчував Франко, тому
його так цікавила тонка межа між днем і ніччю. У його гуцульському оповіданні
емоційно маркована символіка фази заходу сонця апелює до сфери ірреальночуттєвої. В експлікації цієї теми письменник ближчий до народної, фольклорноміфологічної, біблійної традиції, що поєднувала природні образи з ідеєю смерті й
воскресіння, ніж до модерністської інтерпретації пейзажу крізь призму трагічнопесимістичного світогляду «переламової» доби, зі всім спектром негативних
конотацій чорно-червоної колористики, асоційованої з болем, втратою, війною.
В оповіданні «Терен у нозі» немає страху, трагедії смерті. Гуцульська
філософія Еросу й Танатосу суголосна ідеям про вічну боротьбу цих первнів.
Людина ж повністю підвладна і силі життя, і неминучості смерті. Не опирається
ані інстинкту продовження роду, ані старості, бо сприймає такі речі одвічними,
звичними в людському житті.
Б. Лепкий в оповіданні «Дідусь» висловлює подібні судження про життя і
смерть, трактуючи ці складні поняття крізь призму народної філософії. У творі
проголошена ідея «непогамовності» колеса долі, а смерть людини сприймається
як загибель одного з творінь природи, рівного серед рівних. Ідея проминальності
людського та природного життя потрактована з проекцією на сферу духову: не
страшно вмирати, якщо жив згідно з Божими заповідями, бо опісля проросте нове
зерно (дід залишає по собі дітей та онуків, а також засіяну озиминою ниву).
Вчинки – це інобуття людини, її продовження, вони й визначають характер
смерті. Подібні ідеї випрозорюють поетичні цикли Б. Лепкого «Осінь» та
«Весна».
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У творі М. Коцюбинського «Що записано в книгу життя» (1910) устами
старої баби, що ніяк не могла померти, артикульовано подібне визначення смерті
як звільнення від страждання, перехід у інший стан єдності з природою і Богом.
Бо, за народною етнопсихологією, «старе мусить вмирати, молоде жити. Так все
на світі. Старе листя спадає, молоде наростає. Зима гине, як надходить весна,
зерно

гниє

в

землі,

випускаючи

парость.

Так

все

ведеться,

відколи

світ» [158, с. 147]. Вона просить сина відвезти її у гай, де (на відміну од
занедбаної і зубожілої хати) чисто і біло, а дерева – як свічі у церкві. Це простір
сакральний, для неї – храм, лімінальна зона міжсвіття.
У гуцульському оповіданні «Терен у нозі» міфосимволічні смисли активізує і
мотив переправи через ріку Черемош, що імпліцитно прочитується як подолання
міфічно-лімінального хронотопу. Ріка, як і вершина, є частиною простору
переживань гуцула. Опис узалежнено від його емоційного стану, збагачено
образами «потривоженої уяви» і багатої фантазії гуцула.
Після знакової зустрічі на дарабі з таємничим хлопцем-«потопельником»,
ідилічну картину спокою і задоволення, веселості духу, молодості, розквіту сил
(«Був гарний літній день; на всіх долинах покошено сіно. Запах свіжого сіна і
достиглих малин, що звисали скрізь із стрімких берегів понад водою, так і обвівав
мене. На серці було любо, свобідно та радісно, як рідко» [337, т. 21, с. 378–379]),
руйнують динамічні, емоційно від’ємні образи акваторії – «страшної бистрини»,
«клекоту», «зеленкувато-сірої каламутної води поза дарабою», «громади дуже
неприємних кам’яних брил, що ліниво розляглися по самій середині ріки, мов
череда здорових волів у купелі», «каламутної повені», що «реве і клекоче».
Зоровий образ аквапростору супроводжують містично-драматичні звуки дзвонів.
Дескрипція інтенсифікує та ретранслює почуття страху «найтяжчого злочинця»,
що згодом «перемінився звільна на глубокий смуток» і передсмертну тривогу.
Образ Черемошу метафоризовано, анімізовано, наділено особливим магнетизмом
та демонізмом, витоки якого слід шукати у народних (баладних) віруваннях про
заманювання людини водяниками й русалками до води. Однак акватопос для
Миколи не є смертоносною безоднею, а радше, навспак – трансформується у
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місце «змивання гріхів» молодості, адже «лише Черемош тяг його до себе і на
дарабі вертала до нього сила й охота до життя».
Стосунки між гуцулом і природою особливо тісні й довірливі. «І любить
гуцул свою ріку, – зазначає добрий знавець гуцульської етнопсихології Гнат
Хоткевич, – а Черемош жартує. То поверне драбину носом зовсім не туди, де
треба плисти дівчатам, то наверне бік на камінь, драбина похилиться, а дівчата
тоді кричать. Але й вони знають, і Черемош знає, що то все жарти» [344, с. 120].
У міфопоетичній картині світу гуцулів стихія природи – життєдайна і
смертоносна, магнетично приваблива й загрозлива, таємнича, містично-демонічна
(це підтверджує і розповідь Миколиного сусіда Юри про трагічну загибель дітей
від повені та свій дивний порятунок).
Тема гір, поетизація дикої природи, обігравання смертоносної та вітаїстичної
символіки

водної

психологічний

стихії,

паралелізм,

експресивізація
елементи

описів,

олюднення

пейзажу,

страхітливої

фантастики

(сновізія

потопельника та його сніжно-білої руки) загалом властиві романтичній
літературі, а використання техніки пленеризму (унаочнення побаченого й
відчутого

в

межах

«актуального

хронотопу»,

випробування

принципу

дрібнопису, малярських і кінематографічних схем кадрування простору)
наближає Франкову поетику пейзажування до імпресіоністичної. В описах
гуцульського пленеру наявні також символістські описові елементи (семантична
багатозначність, емоційна глибина образу ріки, гірської вершини, розгортання
імпліцитних смислів образу терну21). Засобами сновізійної поетики письменник
ускладнив структуру вербального пейзажу, поглибив його ідейно-естетичне
навантаження.
Будучи топонімічно-географічними вказівниками автентизму природи,
пейзажі у творі «Терен у нозі» містять ще й інші, імпліцитні, символічноалегоричні значення: окреслюють межовий екзистенційний стан персонажа,
21

Винесений у заголовок твору пейзажний образ терну символічно окреслює те, що сильно й ненастанно,

роками мучило і боліло персонажа, а наприкінці – «мов кліщами» тримало його при житті. Це, викристалізуване
відчуття провини, гріха, прикрості.

126

еквівалентизують його страхи й відчуття провини, оприявнюють екзистенційну
ситуацію хиткого балансування гуцула між життям і смертю, реальним і
потойбічним, гріхом і каяттям. Геотопоси окреслюють риси вдачі Миколи
Кучеранюка й маркують його картину світу з амбівалентним ставленням до
природи як мірила добра й справедливості або ж стихійного, фізичного зла.
В оповіданні «Як Юра Шикманюк брів Черемош» винесений у назву твору
акватопос Черемошу також містить пряме – частина локального простору зі
своїми, детально, пластично унаочненими ландшафтними особливостями, і
переносне значення – 1) філософсько-символічна алюзія до міфологеми ріки
життя, 2) настроєва проекція, еквівалент лімінального екзистенційного стану, 3)
характеротвірна деталь портрета гуцула, що окреслює риси його темпераменту.
Кожне з цих значень актуалізовано в певний момент розгортання зовнішнього
(подієвого) та внутрішнього (ретро-інтроспективного) сюжету.
Сама назва вказує на важливість переходу через ріку (дієслово недоконаного
виду брів підкреслює: письменника цікавить сам процес, його динаміка). Образ
кладки (моста) й мотив переправи на інший бік концентрують психонапругу
твору, затримують і фокусують увагу навколо переламного моменту життя
гуцула, його морально-етичного вибору.
Вже на початку твору Франко наголошує: Юра Шикманюк магнетично
«прив’язаний» до Черемошу. Він годинами «німо й непорушно» споглядає ріку,
придивляється до найдрібніших деталей, намагаючись заповнити різнорідними
враженнями душевну пустоту й відігнати журу. Все побачене й почуте здалеку (зза вікна шинку – чужого й неприємного простору) «якось немов заповняло його
порожню душу, увільнювало її від муки власного думання й почування, було
любе та розкішне, мов тепла купіль» [337, т. 21, с. 430]. Відбувається німий діалог
між Юрою та рікою. Він відчуває її як живу істоту, котрій можна звіритися з
наболілим. «Ненастанний поквапний рух води, клекіт та хлюпотіння хвиль, гуркіт
посуваного ними каміння, підскоки клубків піни, а від часу до часу вид гуцулів і
гуцулок,

що,

підбираючи

одіж

вище

колін

переходили

бродом

через

річку» [337, т. 21, с. 430] – все те заспокоювало психіку, проте не заторкувало її
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глибоко, не залишало сильних вражень. «Невеличкий, а такий різноманітний
закрут Черемошу», в якому немає нічого нетипового, екзотичного, для гуцула є
цінним сам по собі, як аксіологічно й емоційно наповнений простір. Топос ріки,
де вирує життя, контрастує із застиглим, «окам’янілим» внутрішнім ландшафтом
персонажа.
Акваопис поєднано з елементами кривавозаходового пейзажу, що в єдності
всіх деталей сприймається як прогностичний натяк: «Смеркалося. Кровава
заграва, що, розітлівшися на заході обхопила була все небо, починала звільна
погасати, бліднути, зразу на сході, потім на середині неба, лиш де-де огнистими
платами висіла на хмарах та палала пурпуровою пожежею на снігових шпилях
далекої Чорногори. Відтам потягало холодним вітром. Віковічні смереки від часу
до часу вибухали голосним шумом, мов прокидалися з тужливої полудрімоти, і
неначе величезні птахи, напруго шелестіли всім пір’ям, зриваючись до лету: се
одна-друга хвиля полонинського буйного вітру, що тяг горою понад верхами,
впадала вниз і вривалася в їх темну гущавину» [337, т. 21, с. 440]. Тонка
спостережливість, свіжі порівняння, легкі, ненав’язливі асоціації, максимально
наближене до природного нюансування кольорів, відтінків, унаочнення зміни
природних станів, руху – це те, що перетворило звичайне явище у захопливе
видовище. Як і в оповіданні «Терен у нозі», хронотоп надвечір’я оприявнює
круговорот природи й часу та в’яжеться з інтимно-особистісними переживаннями
персонажа, себто містить філософський, психологічний, міфологічний підтекст.
Схід сонця віщує подолання темряви, а його захід – навпаки. Водночас
перехід до ночі – це занурення у сон, мрію. Ранковий хронос оприявнює
оптимістичну, мажорну концепцію світу, а вечірній пронизаний мінорними,
елегійно-мрійливими,

плачливо-журливими

тонами.

Описи

заходу

сонця

оформлені згідно з формулою «сутінки – спогад – жаль/сум» [346, с. 124].
Семантика надвечір’я об’єднала тонке відчуття скороминущості й розлуки з
переживаннями тихої радості, ідилії. «Духовно-культурний підтекст цієї теми
(захід сонця), зокрема, кардинальна якісна і часова зміна чогось на щось, прихід
незнаного, солодко-напружене чи тривожне очікування цього невідомого
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(нереального, метафізичного), своєрідна межа смерті, небуття, космічного хаосу,
на нашу думку, – стверджує Людмила Петрухіна, – ідеально накладаються на
спільну естетичну та духовну парадигму європейського модернізму» [259, с. 190].
Момент, коли «вмирає день» загострює рефлексію, посилює драматизм і
відчуття

трагедійності. Для

Юри Шикманюка –

це

час

внутрішнього

самоосягнення, узагальнення прожитого й пережитого. У зображенні магії
надвечір’я, і в описі ріки Франко як словесний пейзажист утверджував ідею
нерозривності зв’язків людини з природою. Тож коли Юра приймає тверду
постанову помститися шинкареві Мошкові за шахрайство, і щоб реалізувати цей
кривавий замисел, переходить вбрід Черемош, то в уяві гуцула ріка поступово
олюднюється («дрібні хвилі, що плюскотіли коло берега, мов цікаві діти
дзюботіли до нього: “Куди йдеш? Куди йдеш?”» [337, т. 21, с. 446–447]). Коли ж
персонаж опиняється на кладці, акваобраз переростає у символ та акумулює
інтимно-особистісні значення. Це вже не просто Черемош (частина географічного
ландшафту Гуцульщини), а справжня «ріка життя»: «Юра зирнув на брід. Тисячі
разів на своїм віці він переходив сюди, нічого не думаючи, не вагаючись і не
жахаючись. А тепер жахнувся. Брід видався йому широким-широким, удвоє,
вдесятеро ширшим супроти звичайного. Мошків шинок <…> видався Юрі
далеким-далеким» [337, т. 21, с. 450]. У суб’єктивному, персонажному сприйнятті
перехід через ріку прочитується як «перехід із одного життя, з того, в якім він зріс
і постарівся, в якесь інше, невідоме, далеке і страшне» [337, т. 21, с. 451]. Для
нагнітання

емоції

страху

Франко

активно

послуговується

гіперболою,

контрастом, натяком, активує колористичну й акустичну сугестію, збагачує
пейзаж фантазійними деталями, делімітизує та міфологізує, кінетизує пейзажний
образ.
Вістря переживань і почуттів спрямовано на аквастихію. Настроєвість,
емоційна поглибленість опису досягається нанизуванням сугестивних засобів:
персоніфікації («ліси та чагарники біжать, мов отари чорних овець», хвилі за
ними женуться, мов вовк), нагромадження однорідних компонентів, що
посилюють темпоритм: «хвилі мерехтіли звільна, далі швидше, швидше, ширше,
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ширше, десь у безмежну далечінь» [337, т. 21, с. 452], або навпаки – створюють
ефект

розтягненого/уповільненого

часу

чи,

точніше,

безчасовості

(Юра

«котиться», «борикається», «бреде, бреде». Простір ніби розімкнутий до
безмежності, тому відчуття реальності втрачається: «здавалося, що той Черемош
розливається

чимраз

більше,

що

гори

розсуваються

перед

ним»

[337, т. 21, с. 452]). Низка кінетичних лексем (таких, як «бігти», «гнатися»,
«воркотати», «шуміти», «стогнати») окреслює атмосферу переляку, нервової
напруги. Відсутність берега-твердині та просторових орієнтирів потверджує
хиткість життєвої позиції персонажа. Безбережжя – символ недосяжності
поставлених цілей, нездійсненності мрій. Споглядання ріки викликає думки про
велич природи та малість людини, що особливо глибоко сприймається саме в цій
ситуації. Письменник делімітизує образ акваторії, надаючи йому екзистенційного
виміру22. Аквадескрипцію супроводжує відчуття пустоти. «Безбережність (в
екстенсивному плані) й особливо (в інтенсивному плані), – зазначає В. Топоров, –
колихально-коливальні рухи, що фіксуються і візуально, й акустично, індукують
відповідний ритм в суб’єкті сприйняття і викликають думки й навіть почуття
безмежного, відсилають до початку, до творіння, до переживання його
сенсу» [332, с. 580].
Пейзажну

«канву»

усіяно

добірними

авторськими

порівняннями

та

коментарями, що виразно акцентують на «іграшковості» й безсиллі персонажа
перед могутньою стихією природи, для якої людина лише «дрібний атом»,
«комашина», «гілка», відірвана од стовбура і кинена у крутіж: «А серед того плеса
не пеньок котиться, не дрібна комашка борикається, але він сам, Юра Шикманюк,
похилений на свою паличку, важко підіймаючи свої заморожені ноги, бреде,
бреде, визирає берега і не може знайти його» [337, т. 21, с. 452]). Вживання
лексичних і стилістичних повторів ритмізує і ліризує пейзажний фрагмент.
Алітерація бр та сонорного вібранта р сугерує враження холоду й страху.
Подібний образ людини, що заблукала в «безбережній пустині», подибуємо в
22

Міфосемантика акваобразів Франкової прози ґрунтовно висвітлена в окремому розділі монографії

К. Дронь [98, с. 97–118]. Поетичну акваторію Франкового універсуму дослідила Л. Вербицька [46, с. 130–139].
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романі «Не спитавши броду», однак там образ аквастихії поглиблено соціальною
семантикою. Борисові «у важкій нетямі» розпачу й безнадії після довгого
вдивляння у воду здається, що і сам він «не що більше, як хвиля: один момент
підняв його понад бурхливе, неспокійне плесо суспільне, а зараз же слідуючий
момент зіпхне його назад, вглиб того плеса, і занесе всякий слід його існування,
його терпінь, праць, надій і розчарувань» [337, т. 20, с. 452]. Тому персонаж
асоціює себе з «точкою геометричною», «краплиною серед потоку», «пилиною»,
яку могутня «вища сила двигає і носить» і зовсім не відомо, чи опиниться вона на
вершині скали, а чи в глибокому намулі. «Не моя воля!» – рефреном повторює
персонаж, а вже зовсім скоро емоційно заперечує: «Ні, сього не буде! Він бачить
перед собою інші, вищі цілі життя і останеться їм вірний» [337, т. 20, с. 457–458].
Подібні мотиви експліковано в оповіданні «Між добрими людьми» та найповніше
втілено у вірші «Над великою рікою».
У символічно-міфологічному ракурсі ріка – це безодня, себто те, що
непізнаване, містичне (наприклад, людська душа, смерть, глибинні шари психіки).
Опинившись на кладці, гуцул Юра Шикманюк «завис» між двома проваллями:
тим, що над ним (небом), і тим, що під ним (Черемошем). Він балансує між
одвічними антиноміями Добра і Зла, Еросу й Танатосу. Оптимістична кінцівка
твору (гуцул, переходячи брід, уполював рибину-головатицю, що й стала знаком
«стоп» на шляху до його духової загибелі) реалізує концепцію християнської
гуманності (братолюбства, прощення) на противагу язичницькому егоїзму
(тяжінню до помсти й кари). Це перемога людини над дикістю й некерованістю
природної стихії, перемога над собою, своїми тваринними, позасвідомими
інстинктами. Це, зрештою, перемога майбутнього над минулим23.
В образі рибини головатиці, яку випадково вполював Юра в Черемоші, як і в
символічному образі терну в оповіданні «Терен у нозі», втілено головну ідею
гуцульської філософії Добра і Зла, що трактує подібні образи як моральні
орієнтири, знаки-перестороги для душі, «зримі» вияви «незримої» Божої ласки,
23

Є. Нахлік спеціально застановився над висвітленням цих проблем у статті «Щоб у слові “виднілося

людське, щиролюдське лице”» [220, с. 22–27].
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примари сумління, що рятують персонажів від смерті, дають поштовх
(«спасенного штурканця») для їхнього морального переродження («етичного
переламу»).
У книзі «Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір
із його поезії» (1913), досліджуючи творчість «батька італійської літератури»,
Франко називає «Божественну комедію» малюнком «перелому в душі кожного
чоловіка, того перелому, що починається гріхом, нарушенням суспільного
порядку та етичного закону і через безодні завзятості, зневіри, розпуки доходить
до жалю, каяття, покути і кінчиться розкошами поєднання і душевного
відродження та заспокоєння. Се віковічна повість кожного з нас, кожного, хто
думав, любив, помилявся, падав духом і знов підносився» [337, т. 12, с. 70–71].
Утверджуючи у своєму гуцульському оповіданні філософію опору й безсилля,
надії і безнадії, тріумфів і упадків, вершин і низин, сонячного оптимізму, вітаїзму
й безвідрадного песимізму, Франко, як і Данте, разом зі своїм персонажем
«переходить усі страховища душевної муки, сумнівів, прогріхів». «Ведений
важкою життєвою конечністю, спускається все нижче й нижче, туди, де пожежі
диких пристрастей, демони скажених намірів, огидливості, злочинів і нестерпна
заморозь розпуки» [337, т. 12, с. 70], і, зрештою, врятований незримою силою
(Данте – любов’ю до Беатріче, Юра – волею Білого ангела), знов доходить до
гармонії з собою. Замість зображення лише чудесного, незвичайного і
фантастичного гуцульського світу (символів і алегорій), Франко малює «з живої
дійсності». Величні декорації природи поступово переносять читача у внутрішній
світ героя, вони є тією ширмою, що оголює психологічну реальність.
Тож в оповіданнях «Терен у нозі» та «Як Юра Шикманюк брів Черемош»
експресивні пейзажі є засобом проникнення у психіку персонажа, що опинився
«на вістрі екстремуму». Дескрипції антропоморфні, наповнені символічним,
міфологічним, філософським підтекстом.
У пізньому гуцульському тексті ореол містики, таємничості, романтичного
пафосу краси природи посилено відчуттями її глибокої морально-етичної вартості
та здатності впливати на людину, навіть змінювати русло її життя..
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3.2 Інтуїтивно-чуттєва, магічно-міфологічна модель макросвіту в
оповіданнях про дітей
Для творчості письменників зламу ХІХ–ХХ ст. образ дитини є «знаковою»
постаттю, що уособлює сумніви, протиріччя, загадки цієї доби. Дитина також
репрезентує людство в його так званій чистій, первісній формі. Для літераторів
важливими є дитяча інтуїція, уява, енергія, неспокій, слабкість, упертість і
покірливість – себто поєднання у характері контрастів, ірраціонального. Та
найбільше привертає увагу мовчазна присутність дитини в дорослому світі, що є
промовистим знаком інакшості й таємниці інтимного, внутрішнього життя або
інакшої – часто трансцендентної – реальності. Дитяче сприйняття світу показує
його глибину й неоднозначність, відкриває метафізичну перспективу. «Дітське»
світовідчуття характеризує уміння у матеріальному, тлінному помічати зерно
ідеального, вічного. Наприкінці ХІХ століття присутність у художніх текстах
образу дитини чи топосу дитинства стає вогнищем розгоряння нової концепції
«театралізації» мистецтва. Відповідно, письменник із легкістю поглинає
сентиментальний шарм дитячих маскарадів, відчуває себе також маріонеткою у
пальцях Бога. Лабіринт дитинства інспірує спогади й уявлення. Там пам’ять
зустрічається із мрією. Їх взаємопроникнення призводить до «елегізації»,
«ідилізації» хронотопу дитинства. Особливо приваблює письменників цієї епохи
образ дитини, що опинилася у межовій ситуації [382, s. 369].
Франкова візія повернення до міфічного часу дитинства дотична до ідеї
перемін і корелює із прагненням відродити в людській душі дитячий, а разом із
ним, і Божий первень. Занурення у лабіринт дитинства утверджує філософію
життя на противагу катастрофічному чи песимістичному баченню світу. Для
письменника пригадування є своєрідною автотерапією, способом самоосягнення.
Літературознавці, що цікавились автобіографічними творами Франка
(З. Гузар, К. Дронь, В. Дуркалевич, О. Луцишин, С. Пилипчук, Т. Скрипка,
А. Швець), безпосередньо звертали увагу на специфіку «дітського» сприйняття
природи – кордоцентричного, інтуїтивного, екзальтовано емоційного, наївного,
щирого. Франкознавці розглядали художній часопростір дитячих оповідань як
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засіб психологізму Франка-прозаїка, підкреслювали посилену метафоризацію
станів

та

явищ

природи,

акцентували

увагу

на

морально-етичній

(ушляхетнювально-катарсисній) ролі природного простору.
Дитина у Франкових творах поетично сприймає та інтерпретує світ,
конструює у своїй свідомості його інакші виміри – параболічний, метафізичний,
казково-міфічний, оніричний, сюрреалістичний, психологічний, що існують на
перетині бажаного (мрії), уявного (видумки, фантастики) та дійсного. Дитячий
світогляд магічно-міфологічний. Його домінантою є розуміння природи як живої,
динамічної, креативної системи («nature naturing» – natur-и naturans).
Слушною

є

думка

В. Дуркалевич

про

те,

що

«глибока

емоційна

заангажованість у важливі події, які розгорталися “там” і “тоді” і які становлять
частину персонального досвіду, може, з одного боку, надавати пригадуваним
епізодам надзвичайну виразність, яскравість, чіткість і докладність, тобто
формувати так звані спогади-спалахи (flashbulb memories)» [100, с. 16]. Саме
такими ясними, блискучими, веселими «спалахами» про рідне село малий Мирон
в оповіданні «Schönschreiben» (1884) наповнює сірі, холодні стіни василіанської
школи: «Він тільки думав собі, як то гарно буде, як колись, літом, приїде додому,
буде міг знов свобідно бігати по пастівниках, сидіти над річкою або бродити по
ній за ковблями; се були думки радше веселі, ясні, блискучі, а не тужні, не
жалібні. Малий Мирон розкішно ниряв у тій красоті природи, що розцвітала в
його уяві» [337, т. 15, с. 86]. Цей пейзаж-ностальгія має виразно окреслений
регіонально-локальний колорит, і хоча є уявним, ідилічним топосом, не втрачає
своєї географічної конкретики. Так само і персонаж оповідання «У столярні»
(1902), опинившись у вирі міського шкільного життя, спогадами («золотими
снами») щосили прагне розімкнути простір «тут-і-тепер» і піднестися «над отим
смердючим та брудним гніздом» [337, т. 21, с. 173]. Від згадок-«спалахів»
минулого в його душу вливається «якась радість, якийсь празничний
настрій» [337, т. 21, с. 173].
Спомин нав’язує до сакрального, «свого», безпечного простору «Втраченого
раю»: «В моїй душі чувся веселий шум лісу, плюскіт чистої річки, мерехтіли
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постаті селян у чистеньких білих сорочках і дівчат у червоних спідницях зі
скиндячками24 на головах» [337, т. 21, с. 173–174]. Минуле продовжує жити в
«золотому сні» персонажа, набуває виміру поза-часовості й поза-просторовості,
себто вічного, універсального тривання (як у творах «Сойчине крило» й «Неначе
сон»).
Сільську природу зображено як бажаний, ідилічний простір «неповернення»,
ностальгійний спомин і «спалах»-мрію про «там-і-тоді», протиставний до чужого
й

невідомого,

страхітливо-загрозливого

топосу

міста

(«тут-і-тепер»),

структурованого зовсім інакшими законами. Персонаж в оповіданні «У столярні»
зізнається: «Для мене, селянського сина, що привик чути вічні побоювання та
бачити тривожну увагу на погоду, на хмари, на вітер, на мороз або спеку, на фази
місяця, було новиною те рівне, веселе життя міського ремісника, відірване від
природи й її примх, розмежоване зовсім іншими межами, поділене по зовсім
іншій шкалі. Що там мороз чи спека, сльота чи погода, сівба чи жнива, оранка чи
косовиця з їх різнородними відмінами та пригодами, з тисячними комбінаціями, –
те тут переводилося на далеко простішу поділку: щотижневий торг у понеділок та
роковий ярмарок на святої трійці. Ось і все» [337, т. 21, с. 176].
Дитина, – за словами польського літературознавця Анни ЧабановськоїВрубель, – терпеливий та уважний обсерватор, знерухомлено й магнетично
задивлений у природу, в її «зачароване» життя. Око дитини бачить невидиме,
помічає найдрібніші деталі, зміни, процеси, поведінку й «фізіономію» кожної
рослини, тварини. Діти знаходять поезію, «страх і захват» у звичній на перший
погляд природі. Макрокосм магнетично притягає їхній зір, слух, уяву,
думки [371, s. 243–259]. Ось Ґандзя в оповіданні «Мавка» (1883), що змалечку
привикла до інтимної комунікації з природою, відчуває кожну зміну, яка
відбувається з її «другом», «повірником її дитячих радощів і терпінь» – вічно
тужливим лісом. Вона народилася серед гомону лісової пісні й «відколи могла
чути тони, чула найбільше її, і не диво, що та пісня причарувала всю її нервову
24

Скиндячки – різнобарвні стрічки, які пов’язували дівчата на голови.
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істоту. У сні і наяву вона прислухалася до неї зимовими вечорами, коли ревла
буря і ліс стогнав, як тисячі ранених на побоєвищу; любувалася нею весною, коли
теплий вітер ледве-ледве ворушив вогкі ще, безлисті, а вже свіжими соками
налиті гіллячки; прислухалася до неї в пекуче літнє полудне, коли вітру не було
чутно, а проте по верхів’ях лісових дерев ходив якийсь таємний шепіт, мов
зітхання

або

мов

сонне

лепотання

задріманих

на

сонячній

спеці

дерев» [337, т. 15, с. 92]. Сам автор також не втримується від коментарів і
зауважує: «Дивна то пісня. Деякі її ноти щемлять у серці, мов недавня ледве
загоєна рана; інші рвуть думку з собою в темну пахучу безвість, у якийсь
безмежний непрозорий простір; інші порушують самі глибокі і сильні струни в
людській душі, будять бажання життя, енергію, охоту до невтомної праці, світлої
будущини,

а

ще

інші

навівають

якусь

невідому

глибоку

тугу

на

серце» [337, т. 15, с. 92]. Як і в новелі «Вільгельм Телль» (написаній роком
пізніше), письменник нав’язує до сугестивного впливу звуку (природного – лісова
пісня, чи штучного – музика оркестру). Послуговується явищем «кольорового
слуху», синестезією та розвиває ідею єдності слова, настроєвості, символіки й
музично-пластичних елементів. В обох творах музика є джерелом появи складних
асоціацій,

видінь,

еквівалентизують

марень.
різні

Психосемантизовані

стани

екзистенції

візуально-звукові

«гіперчутливого»

образи

суб’єкта

та

оприявнюють думки, ідеали, бажання, пристрасні пориви самого автора.
Відбувається психологізація, космізація пейзажу. Спостереження за природою
стимулюють самоспостереження, інтенсифікують автопсихоаналіз, сприяють
світоосягненню та самоусвідомленню (дорослішанню) особистості.
Наївно-дитяче бачення світу природи як мрії, особливої міфологічної
надбудови до реальності розвинуто в романі «Перехресні стежки». У дитячих
спогадах Регіни з’являється образ діамантової корони на лисому вершечку гори, в
якому викристалізувалися глибокі філософські узагальнення про долю жінки, її
романтичні мрії, ідеали, пориви, ілюзії: «Ся згадка заповнює тепер мою душу, і
той діамантовий промінь живо, як ніколи, тремтить і міниться перед моїми очима,
тягнеться чудовою ниткою від якогось високого, вільного, сонячного вершка аж
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на дно мого серця. Мені ясно тепер: се мрія мойого щастя, мрія, яка хоч раз у
житті прокидається в кождої людини і тягне, і манить її кудись високо, в ясні
простори. Певно, певно, більшина тих, що йдуть шукати чудового діаманту, або
збиваються з дороги в темнім лісі, або знаходять скляні черепки. Але се ще не
значить,

що

діамантів

і

зовсім

нема

і

що

знайти

їх

зовсім

неможливо» [337, т. 20, с. 404].
Топоси лісу (у «Мавці») і вершини гори (у «Перехресних стежках») є
спочатку елементами локального пейзажу (геопростору дитинства), активізують
уяву, думки, бажання, концентрують увагу, стають центром (axis mundi) дитячого
світу. Згодом вони заселяються міфічно-фантастичними істотами (мавками,
гадюками з діамантовими коронами), і, зрештою, втрачають ознаки реального чи
міфологічного простору, стають елементами «пейзажу душі». Геотопоси
трансформуються у символічні відповідники абстрактних понять (в обох творах –
нездійснених мрій).
Для Ґандзі ліс – це життєпростір щастя, веселощів: «що найкращого,
найприємнішого затямила вона в своїм коротенькім житті (їй було всього п’ять
літ), усе те нерозлучно в’язалося з лісом» [337, т. 15, с. 92]. Однак цей топос
радше бажаний, вимріяний, ніж реально освоєний, позаяк наглухо відмежований
од Ґандзі віконною шибкою і рамою, тому його образ сконструйовано на основі
домислу, асоціації, гри уяви, загостреної чутливості й вразливості. Позавіконний
світ спокушає невідомістю, він активізує дитячу фантазію, компенсує відчуття
людської (земної) самотності.
У «Мавці» відкритий ідилічний лісовий простір, де «так гарно, тихо, зелено,
тепло!» [337, т. 15, с. 91] конфронтує із закритим антиідилічним, «чужим»,
емоційно

від’ємним

образом

хати,

що

«стояла

на

самім

краю

села» [337, т. 15, с. 91], тому була ніби відірвана од сільської громади, не
прийнята нею (віддалено нагадує присілок розбійників Довбущуків у романі
«Петрії і Довбущуки»). І хоча в міфопоетичному світі українців локус хати
(малого простору) є сакральним місцем, асоціюється із захистом та наділений
позитивними конотаціями, у цьому творі маємо відмінне його прочитання. Це
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пустка, де було «нужденно, вогко, понуро!» [337, т. 15, с. 93]. Хата – простір
дитячої самотності. Центральні персонажі Франкових «дітських» оповідань
(«Мавка», «Малий Мирон») у пленері долають цей екзистенційний стан, а отже,
компенсаторна, терапевтична роль спілкування з природою тут очевидна.
Одивнений дитячими фантазіями поза-хатній простір стає своїм, добре знайомим,
безпечним, затишним, оживленим. Локус хати навпаки – відчужується,
заселяється сновізійними істотами – «пережитками давнього міфологічноанімістичного світу» [98, с. 74] – «марами, упирями, старчуками», «кусіками». У
хаті малий Мирон «боїться “дiдiв у кутах”, т[о]є[сть] тiней, боїться череватого
комина, чорного внутрi вiд сажi, боїться грубої дерев’яної клюки, вбитої в
вiконце, що в повалi для пропускання диму вiд скiпок, якими свiтять зимою»
[337, т. 15, с. 68], тому «Мирон лишається надворi. Там вiн може собi гуляти,
рвати зiллячко i розщипувати на кусники, будувати хатки з трiсок i патичкiв, що
на дровiтнi, або й так собi лежати на приспi, та грiтися на сонцi, та слухати
цвiркоту горобцiв на яблуньках, та глядiти на синє небо. Любо йому, i на
дитиняче чоло знов немов хмарка набiгає – се думка надходить» [337, т. 15, с. 68].
В. Дуркалевич зауважила, що «у семіотичному плані опозиції “хата – кузня”
й “хата – природа” містять низку субпозицій, які поглиблюють специфіку різних
типів простору. До цих субпозицій належать: жіноче – чоловіче, темне – світле,
рутинне – творче, ірраціональне – раціональне» [100, с. 82–83].
Називаючи героїню свого оповідання мавкою («Мавка»), малого Мирона
«лісовою душею» («Малий Мирон») чи градобуром («Під оборогом»), Франко
підкреслює близькість дитини до природи, і воднораз акцентує на її людській
самотності, на «дивності» та «інакшості» в дорослому світі. Фантазія Ґандзі й
Мирона жива й енергійна, а світогляд – наївний, себто містить «останки»
первісного анімізму, зооморфізму й антропоморфізму. У ньому є своя логіка
одночасного співіснування природного, людського й надприродного.
Примітно, що між Франковою Ґандзею-мавкою і, наприклад, Марічкоюнявкою М. Коцюбинського («Тіні забутих предків») чи Мавкою у «Лісовій пісні»
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Лесі Українки, є чимало спільних рис та не менш важливих відмінностей25. Це,
зокрема, стосується ґенези самого образу, характеру і принципів його
«олітературнення», сюжетно-композиційного навантаження. Однак ці питання
потребують окремого, докладнішого вивчення. Тут лише зазначмо, що
міфологізм Франкової «Мавки» психологічно мотивований, не є елементом
страхітливої фантастики чи засобом орнаментування пейзажу, а пов’язаний з
особливостями

дитячої

психіки,

здатної

конструювати

особливий

вимір

природолюдської єдності (спільносвіту).
Через «втаємничення» діти долучаються до невідомого, укритого, «безодні
страшних таємниць», од яких «дитяче чоло морщиться, і дитяча душа дізнає
одного з тих потрясінь, які в первісному людстві мусили бути дуже часті і дуже
сильні і вилилися в почуття релігійного жаху перед невідомим у природі, яке
дитиняча

людська

уява

природою» [337, т. 22, с. 35].

перетворила
Вони

в

невідоме

пізнають

за

природу

природою
не

і

над

раціонально,

інтелектуально, емпірично, а спілкуються з нею інтуїтивно (через уяву, мову
міфів і символів), на рівні вродженого тонкого відчуття прекрасного. Звідси такі
промовисті назви, як «дивна дитина», «якесь не таке, як люди», «лісова душа». В
образі такої «дивної» дитини Франко утверджував ідею «природної людини». Тут
наявна спорідненість дитячого світогляду з магічно-міфологічною моделлю світоі самопізнання первісної, дикої людини, для якої нежива природа поставала
живою, а незрозуміле знаходило пояснення у фольклорі, міфі.
У творі «Мавка» Франко поєднує реальні й лімінальні топоси, вводить
характерних для романтичної картини світу баладних персонажів, як-от мавок
(потойбічних знадливих істот), навіть артикулює особливе визначення смерті,
властиве фольклорно-міфологічній, казковій свідомості, де «смерть – це не
помирання, позбавлення життя, а перехід в інший стан», «в інший вимір
єдності» [250, с. 41].

25

На це, зокрема, вказала Т. Скрипка у статті «Мавка у творчості Івана Франка та Лесі Українки: типологія

чи контактні зв’язки» [301, с. 60–67].
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Через зображення природодитячого спільносвіту письменник утверджує у
своїй прозі діалектику Еросу й Танатосу. Невипадково в оповіданні «Микитичів
дуб» розповідь про трагічну подію (дітовбивство) супроводжується містичним
пейзажем «лихої» ночі та шаленої бурі, що «креше» блискавками. У сприйнятті
дитини ця сцена явлена в гіперболізованих, фантасмагоричних, апокаліптичних
картинах: «Над Ділом зависла страшенна синява, в якій щось клекотіло, мов у
кітлі, і щохвиля блискало. Від Діла потягав вітер, та такий холодний, мов з-над
льодового поля. <…> Не минула й хвиля від заходу сонця, а вже на землі залягла
така пітьма, що я, виглядаючи з хати крізь шибу, бачив саме стільки, як коли б
шибу знадвору обліпив смолою. Тільки вихор завивав поміж углами та шарпав
китиці з причілків хат. Хвиля від хвилі лопотіли грубі дощові краплі в вікно.
Блискавки кривавим світлом пороли пітьму, а громи потрясали хату, повітря і
землю. <…> А тим часом дощ мов із цебра жбухав на землю, а блискавиці колине-коли, мов огняні змії, прорізували пітьму та відбуркувалися далекими
громами» [337, т. 15, с. 104–105].
Опис грози (пейзаж-передвісник) посилює драматизм дитячих переживань і
передчуттів, творить ефект страхітливості й містичності («– Ов, на щось лихе
зноситься! Не дай господи граду!» [337, т. 15, с. 104], «– Йой, Господи, що за
страшна буря. <…> Щось лихе буде» [337, т. 15, с. 105]). У символічному плані
лапідарний опис стихії природи актуалізує ідею протистояння Добра і Зла,
подолання хаосу ночі світлом ранкового сонця: «На другий день сонце зійшло
весело на погідне небо. Буря минула, не наробивши великої шкоди, тільки все,
відсвіжене по довгій спеці, зеленілося, простувалося, блищало благодатними
краплями

дощу,

немов

сміло

і

радісно

хапалося

до

нового

життя» [337, т. 15, с. 105]. Слушною є думка В. Дуркалевич про те, що «зіткнення
“свого” і “чужого” світів (антропологічна модель) у наративному просторі
оповідання корелює із відповідним зіткненням у вимірі природних стихій
(космологічна модель). Цей структурний паралелізм базується на семантичній
аналогії “космос – хаос – космос”. У світі природи ця аналогія реалізується
завдяки низці опозицій: літо – зима, день – ніч, сонце – пітьма, тиша – шум, тепло
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– холод, затишок – вітер» [100, с. 100]. Буряний пейзаж містить усі ознаки
руйнівної стихії, що може порушити підвалини світобудови (звичний, спокійний
ритмоуклад життя громади). Він протиставний до мирного, ідилічного (в
окресленні М. Епштейна – «ідеального») пейзажу (світлого, очищеного, м’якого
погроззя, сонячного досвітку). Відповідно, «буряний пейзаж корелює з
естетичною категорією “жахливого” і воднораз “високого”, тоді як ідеальний – з
категорією “прекрасного”. Якщо через ідеальний пейзаж ліричному суб’єктові
відкривається образ Бога, то буряний втілює демонічні сили» [106, с. 146].
Опис природи скомпоновано на основі експресивної акустичної палітри (рев,
шум, завивання вітру, гуркіт грому), увиразнено чергуванням темряви і
світлоефектів блискавок. Значно розлогішу картину бурі в усій динаміці її
розгортання у природі і в просторі переживань дитини наведено в оповіданні «Під
оборогом». В обох творах письменник відійшов од соціальної семантики буряного
пейзажу (як маркера суспільних змін, боротьби), натомість скористався його
психо-сугестивними можливостями. Однак пейзаж бурі в оповіданні «Микитичів
дуб», попри виразний експресивний посил, є дещо схематизованим консонансом і
передвісником, з характерним для фольклорно-романтичної поетики набором
ознак.
Окрім картини грози (кульмінаційний момент) й опису післягрозового
стану природи, символічно марковано і лейтмотивний образ Микитичевого
дуба. Винесений у заголовок твору фітоморфний образ дерева-велетня, не лише
нав’язує до локального простору Франкового дитинства, а й активізує
фольклорно-міфологічні смисли. Це ритуальне місце захоронення, дерево
пізнання життя і смерті, символічна вісь дитячої світобудови. Микитичів дуб як
топографічний маркер, центральний елемент садового пейзажу, на основі
домислу

трансформується

у

символічний,

психо-сугестивний

елемент

міфопоетичної картини світу. Цей образ репродукує появу спогадів-«спалахів»,
тісно пов’язаних із лімінальним топосом саду – спочатку райським, ідилічним,
«своїм», а згодом (після вбивства і захоронення немовляти) «нечистим»
простором.
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Краєвид

дитинства

також

асоційований

із

чарівною

(фольклорно-

фантастичною) рослинністю (як-от пессє молоко), що «з’являється як істотний
складник поетичних казково-оніричних візій, образності пограниччя сну й
реальності, беручи участь у творенні простору пошуку щастя» [200, с. 301]. Як і у
творчості «молодомузівців», пейзажі, насичені рослинністю із дивовижними
властивостями, «викликали більш чи менш визначену таємницю, тривожно
незвичайну дійсність, яка імплікує ілюзорну чарівність поетичного враження»
[200, с. 301]. Ця дивна рослина навіювала на дітей острах, сугерувала ілюзію
всесильності, всезнання того, хто нею володів (Митро), перетворювала
звичайного хлопчака-відлюдька на мага. У цьому дитячому оповіданні
міфологізована

предметність

«пейзажу

дитинства»

справляє

відповідний

«психологічний ефект» (природа жахає, захоплює, вона велична, ідеальна або ж
таємнича,

трагедійно-драматична).

У

пізніших

творах

(«Під

оборогом»,

«Яндруси», «Мій злочин») макросвіт зображено «через» свідомість героя,
поглиблено людиноцентричну (психологічну, морально-етичну) спрямованість
дескрипції. Автор посилив фантазійне, асоціативне й сугестивне навантаження
образів, показав вплив природи на дитину і дитини на природу. Франко точно
відтворив динаміку зміни і пейзажів, і настроїв.
В оповіданні «Під оборогом» (1905) образи макросвіту пропущено крізь
призму дитячої свідомості, у якій сприйняття звичного явища (грози) переросло в
химерно-фантазійне, захопливе видовище. Інтенсифікатором динамічно-мінливих
вражень Мирона є градація звукообразів: таємничі ритмічні «викрики» лісу,
«глухе бурчання», далі – «гуркіт», «гул», «рев», «клекіт», «брязкіт», «шум»,
«свист», «скигління», «стогнання» вітру, супроводжувані «диким танцем» стихій
– «шаліючих елементів». Звукова репрезентація пейзажу створює враження
акустичної поліфонії, навіть какофонії. Саме звуковий маркер (віддалений гуркіт
грому) є сигналізатором перетину реального й уявного світів (як у творах
«Мавка»,

«Вільгельм

Телль»).

Світлообрази

й

світлоефекти

не

менш

психосугестивні. Уся увага прикута до небесного пейзажу – антропоцентричного,
експресивного, динамічного. «Скоком уяви» геообраз трансформовано у живу
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істоту «– Ага, се, певно, один із тих велетнів, що як один став під Ділом, то
другому до Радичева сокиру подав» [337, т. 22, с. 41]. Мирон жартівливо
містифікує, анімізує й демонізує природу. Словесна пластика в зображенні
величезної градової тучі (почвари з головою, тілом, поведінкою велетня) багата на
предметну конкретику, метафори й порівняння із семантикою руху, зміни,
процесуальності (хмари – це величезні сірі коні, що швидко мчать по небу,
спочатку – поодиноко, далі – рядами, табунами, «вихор розвівав по небі їх гриви,
сотки копит стугоніло по небесному помості, а з-під тих копит бризкали грубі,
холодні краплі води, зразу рідкі, а дедалі все густіші» [337, т. 22, с. 44]). Опис
повністю підпорядковано особливостям багатовимірної перцепції суб’єкта
(Мирона), узалежнено від його вікових особливостей (спостерігачем є дитина) і
психо-емоційних станів у момент спостереження (спочатку переважає радість,
цікавість, захоплення, далі – страх і захват, а вкінці – «екзальтація, істерія,
божевілля»). Гіперболізація та уособлення природних явищ і станів мотивовані
суб’єктивно-особистісним

сприйняттям

їх

як

містично-таємничих,

людиноподібних, самоцінних.
Хронотоп «вічного дитинства» («“свого” світу, світу, позбавленого
мортальної остаточності (батьки тут тривають вічно), світу, у якому все
починається ab origine» [100, с. 67]) асоціюється із казковими метаморфозами,
адже дитина і природа невіддільні, саме дитині відкривається у всій повноті
«правда

світу».

вибіркове,

Пейзаж

фантазійне,

повністю

репрезентує

інтуїтивно-чуттєве

індивідуально-персонажне,

сприйняття

макропростору.

У

Мироновій перцепції емоційно нейтральна природа видається комічною та
незвичною: «Носище в неї перекривився, одно око пішло вгору, а друге, деськудись убік, губи розкрилися і почали роззявлюватися щораз ширше, а з-між них
показався червоний язик, що почав висолоплюватися дужче й дужче, звисати
нижче

й

нижче,

немовби

збирався

злизати

весь

ліс

із

Хребти-

гори» [337, т. 22, с. 42]. Або ще: «велетневі вуха! Ще перед хвилею їх майже не
було видно, а тепер вони раптом хопилися рости. Ростуть та й ростуть просто

143

вгору – як дві товстючі оборожини, як два величезні роги, а тепер уже
виглядають, як два вітрила – широкі, замашні. І патли велетня настобурчилися і
також ростуть, розвіваються, рвуться та відриваються по шматочку, мов жмені
сіна, шарпаного буйним вітром» [337, т. 22, с. 42].
Для візуалізації дитячих вражень застосовано засоби сновізійно-афективної
сугестії, а також емоційно-експресивну, збільшено-згрубілу лексику («язичище»,
«носище»), що виражає підвищено-почуттєві стани героя, відтінює його думки і
виявляє ставлення до того, що відбувається у природі. Форма, розмір, лінії
передгрозового пейзажу унаочнені в конкретних, пластичних образах-реаліях
сільського життя (вуха велетня – дві оборожини, або величезні роги, його «патла»
– мов жмені сіна, хмари нагадують Миронові коней, або ж густі фіранки, а грім –
копиці товченого каміння). Доповнені описи мариністичними асоціаціями (згадка
про

вітрила).

Засобами

експресії

є

детально

виписані

портретотвірні

характеристики велетня: «Се була велетенська голова, мало чим менша від самої
Хребти-гори, на довгій товстій шиї, що, бачилось, вирячалася з-за гори і не то
цікаво, не то з якимось звірячим задоволенням глипала на села, долини, ліси
внизу, а оце нараз звернула свої величезні очища просто на оборіг, під яким лежав
Мирон» [337, т. 22, с. 41]. Застосовано засіб одивнення природи. Фрагмент
пейзажу візуалізовано як метафоричний портрет: «Пізнав і очі, й ніс, більший від
ратушевої вежі в Дрогобичі, і низьке, мов праником розплескане, чоло, і густі
темні патли, що розкидалися на всі боки, і грубі широчезні губи почвари, що
простяглися вшир від огидливого усміху», «його смішили і широкі губи, і
довжезний ніс, і розстрапані патли велетня» [337, т. 22, с. 41].
Фольклорний принцип антропоморфізації, персоніфікації26 вжито для
структурування безсюжетного потоку «думок чи радше уяв» малого персонажа.
Через гру Мирон створює ілюзію особливого втаємничення, він відчуває себе
першовідкривачем знайомого і звичного для дорослих світу. Дитина, наче губка,
засвоює тони, барви, запахи. Для неї маленький закуток рідної природи є
26

Художня прозопопея є уособленням явища природи у пластичному (конкретно-чуттєвому),

«людиноподібному» ейдосі, себто метафоризацією неживого через живе.
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мікромоделлю Всесвіту, де знайоме сприймається як невідоме й знадливотаємниче, таке, що приховує в собі незвідані глибини. Проте із щохвилинним
наближенням бурі, емоція захвату змінюється обуренням, зневагою і гнівом.
Довірливо-дружелюбне, безстрашне, фамільярне діалогізування Мирона з
природою («– Ну, ну, нанашку27, вилізай із-за гори» [337, т. 22, с. 41])
поступається жахом. Магнетично-привабливі «дивогляди» набирають у «живій та
передразненій»

Мироновій

фантазії

страхітливо-загрозливих,

«пекельно-

смоляних», «пурпурових» обрисів. Малюнок-імпресія до здавлюваних сліз і крику
зворушує дитячу свідомість. Спостереження за природою доповнено тонким
зондажем у психіку Мирона, докладним описом фізичної й психологічної
афектації.
Подібні сцени «дикого бойовища» у природі подибуємо в поетичному
пейзажі «Суне, суне чорна хмара». У поетичній мініатюрі на основі сильно
вираженого візуального елемента зближено образ чорної хмари з військом і
велетнем. Інтенсивність руху об’єктів «підігріває» настроєвість твору. Саме
парадигма руху, на думку В. Корнійчука, об’єднує пленерні пейзажі збірки «Із
днів журби» [155, с. 262]. Ритм цих пейзажно-настроєвих уривків – спочатку
повільний,

«поважний»,

розмірений

і

воднораз

гнітливий,

відтінює

психоатмосферу перед битвою (тут – уявною). Далі стихія набирає обертів і
динаміка сприйняття пейзажу швидко змінюється. У «Під оборогом» читаємо: «В
тій хвилі велетенська голова немов справді оживилася. Вона незграбним і дуже
комічним рухом перехилилася на один бік, потім на другий, її шия почала
видовжуватися та понижче неї показалися величезні плечі, мов колосальна стіна,
що заняла чверть усього Ділу, і ті плечі почали висуватися далі, далі над лінію
Ділу, а голова, розростаючися все більше, раз у раз немов хиталася, немов
напухала і кривилася то в один бік, то в другий» [337, т. 22, с. 42–43].
Персоніфікована хмара-почвара втілює дику, деструктивну, інфернальну стихію
хаосу й руїни (locus horribilis). Вона є психологічним збудником, стимулятором та
27

Нанашко – діал., дядько, хрещений батько. У творі І. Франка «Панталаха» зазначено: «Кождий старший

чоловік був для нього нанашком, себто хресним батьком» [337, т. 17, с. 237].
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інтенсифікатором фантасмагоричних візій Мирона. У символічному плані образ
хмари (у «Мавці» – лісу) асоційований з лімінальним топосом міжсвіття, в якому
реальне,

себто

нереального,

«змислове»,

видуманого,

контактує

з

надприродним,

містично-символічного

набуває

ознак

(обрядово-ритуального),

природне уподібнюється до людського і навпаки. Олітературнений фольклорноміфологічний мотив градоборства у творі «Під оборогом» виявляє специфіку
дитячого («наївного») світосприйняття. Індивідуальне топографічне чуття
Мирона

оприявнює

риси

архаїчної

селянсько-хліборобської

ментальності

(опредмечення градової хмари образами-реаліями селянського життя, страх
дитини за урожай).
Мирон відчуває себе у центрі макрокосму. Оборіг – це простір його безпеки,
«оберіг» (як Микитичів дуб в однойменному оповіданні). З-під склепіння оборогу
він уважно, з острахом і захопленням придивляється до змін, що відбуваються у
природі. Та вже наприкінці магічно-ритуальними заклинаннями дитина бореться з
руйнівною матерією. Слово, сміх – це форма спротиву хаосу, деструкції, смерті.
Випробування стихіями води, повітря, вогню відкриває у Миронові нові
можливості, на інтуїтивному рівні оприявнює приховане знання. Він стає тим, хто
підкорює стихію, тим, хто «відає». За висловом В. Дуркалевич, «містична сила
вогню

впроваджує

того,

хто

хоче

“знати”

у

таємницю

творення

ab

origine» [100, с. 87].
Персоніфікований пейзаж у сюжетно-композиційному вузлі твору відіграє
роль «самостійного», активного персонажа. Виконує імагологічну (бере участь у
творенні сюжетної образності), фокалізаційну (несе інформацію про суб’єкт
опису), психологічну, філософську, пізнавальну функції.
Побіч динамічних, експресивних метео- й астрономо-домінантних пейзажів
(ядро яких становлять описи неба, хмар, погодних явищ, станів, процесів і
опадів), у творі наявні розлогі, живописні (ландшафтно-домінантні) картинипанорами, що розгортаються по горизонталі як «сувої різнобарвної тканини» і
«шахівниці піль», а по вертикалі нагадують «постамент» для якоїсь величної
будови. Скомпоновані такі дескрипції на принципі автопсії за допомоги
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колористичного й акустичного дрібнопису, парцеляції окремих фрагментів
ландшафту, дендрообразів, мікро- і макроскопізму зображення, зміни ракурсів
спостереження

суб’єкта.

Однак,

незважаючи

на

локально-топонімічну

конкретику, деталізованість і пластичність малюнків, їхній фактографізм є
специфічно художнім. Образи природи естетизовано, «олітературнено» для того,
щоб осягти необхідного сугестивного впливу на читача, створити ілюзію «живого
бачення». Чергуванням сонячних, ідилічних та буряних, «демонічних» пейзажів
письменник утверджував у творі ідею перемоги життєтвірних сил над
деструктивними, космосу над хаосом.
Франко в оповіданні «Під оборогом», як і Н. Кобринська у казці
«Хмарниця»28, поєднав фантастику й реальність, настроєвість та ідейну
спрямованість, змислове і трансцендентне (передчуття, видіння), природний і
надприродний (чудесний) світ, те, що на поверхні (видиме, матеріальне), і те, що
«дрімало в корени зруба», «лежало десь у споді народної душі» [193, с. 19] (за
висловом Д. Лукіяновича). В обох творах провідною є «віра в чари і чудеса», а
також у демонічну силу природи, в «несвідоме право сліпої потуги, закритої
фаталістичної сили» [192, с. 19]. Проте Франко більше звертає увагу не зовнішню,
природну містику й фантастику, що творить страхітливий колорит, а
зосереджується на внутрішній, психологічно мотивованій містиці (узалежненій
від динаміки індивідуальної перцепції). Незвичними, демонічними рисами
природу наділяє не автор, а сам персонаж.
«На лоні природи» (у лісі, безлюдних горах чи на вершині неприступної
скали) герої Франкової прози втрачають ознаки «репрезентантів певної суспільної
верстви, певного людського типу» й уподібнюються до інших «животворів»
матері-природи. У пленері вони дошукуються утраченої гармонії, відчувають
цінність звичайного людського щастя та власного існування, а їхня самотність,
«інакшість» компенсується повнотою, цілісністю, гармонією природного життя.

28

На ці та інші моменти звернула увагу А. Швець у статті «Оповідання Івана Франка “Під оборогом” та

казка Наталії Кобринської “Хмарниця”: ейдологічні паралелі» [356, с. 97–107].
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Саме на цих аспектах наголосив письменник ув оповіданні «Яндруси» (1905)
– автоперекладі першого розділу польськомовного роману «Lelum i Polelum»
(«Лель і Полель»). Його сюжет розгортається у межах двох топосів – «у місті» та
передмісті – «в пленері».
Після насиченого на події дня яндруси29 зібрались біля лісового вогнища й
вслухаються у розмірений ритм осіннього завмирання природи. Під впливом
живих дитячих вражень сконструйовано поліфонічний малюнок природи. Ось на
тлі глибокої передвечірньої тиші, мов золоті сльози, «ронить додолу свої
пожовклі

листочки»

[337, т. 17, с. 221] задумана

та

посумніла береза

–

символічний відповідник монотонного завмирання природного життя, настроєвий
маркер безнадії, немочі, трагізму (як у романі «Перехресні стежки»). Образ
пожовклого листя поглиблено психологічною семантикою сліз.
«Магія надвечір’я» налаштовує дитячі душі на відповідний регістр: «кап, кап,
кап!» [337, т. 17, с. 221] – опадає листя, «капають від часу до часу напівдостиглі
жолуді з дубів, і лише десь-колись ледве чутно долетить до сього відлюдного
сховища голос бляшаного дзвоника на шиї у корови»; ритмічно стукає у конарі
дерева жовна; легенько хрускотить вогнище. Саме лісова акустика, що на
асоціативному рівні породжує низку інтимних значень, змушує дітей затихнути й
озирнутися «довкола широко витріщеними оченятами, в яких із-під грубої кори
міського зіпсуття, передчасного сирітства, нужди і занедбання проблискує щира
радість, те хвилеве, але чисте щастя, яким надихає людську душу гарна
природа» [337, т. 17, с. 222].
Вуличні

розбишаки,

усамітнившись,

«оприроднюються»,

вони

уподібнюються до маленької, беззахисної, жовтавої, лісової мишки, що «вибігла
зі своєї нірки, приваблена теплом і лісовою тишею» [337, т. 17, с. 222], стають
такими ж задуманими, посумнілими, як осінній ліс. Сприйняття природи
індивідуалізує їхні психопортрети. І була «се вже не зграя львівських вуличників і
шанталавців, аспірантів до криміналу та шпиталів, подення суспільності, – се
29

У примітках Франко подав таке пояснення цього слова: «в жаргоні львівських вуличників –

хлопці» [337, т. 17, с. 212].
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купка добрих, тихих дітей, що бажають пестощів і любові, здібні до всього, що
добре й великодушне, тулилася в яру коло коріння могутнього, старого дуба, біля
огнища» [337, т. 17, с. 222].
Геопростір аксіологічно структуровано: образ яру (ями) імпліцитно
характеризує дітей як «подення суспільності». Старий дуб (алюзія до
Микитичевого дуба в однойменному оповіданні) – «свій», безпечний простір
(міфологічна вісь, центр дитячого світу). Коріння, до якого тулилися діти, і
вогнище – символи дому, роду, «вкоріненості». Однак письменник влучно
підкреслив, що це вогнище далеке від сімейного, воно «швидко згасне, чудовий
день добіжить до кінця, мине хвилина споєння тишею та красою природи, а
суспільність як була, так і лишиться байдужна на долю того подення, як була, так
і буде вдесятеро прудкіша до пімсти і кари, ніж до любові, пробачення та
материнської дбайливості» [337, т. 17, с. 222]. Такими лірично-настроєвими
кадрами з життя вуличних розбишак Франко ненав’язливо підводив читача до
думки, що з-під кори дитячого зіпсуття ще можна добути іскру доброти й
людяності.
Тож в оповіданні «Яндруси», написаному в руслі реалістичної поетики з
настановою на висвітлення життя у різних суспільних верствах і прошарках,
епізодичний опис осіннього надвечір’я оприявнює почерк романтика, а сам
вербальний пейзаж виявляє риси ідилії та імпресії, тісно в’яжеться з інтимними
переживаннями суб’єктів. Межові, перехідні (добові й сезонні) стани природи
втілюють ідею коловороту життя та виявляють можливість морально-етичного
переламу, ново-народження персонажів-злочинців.
У сповідальній новелі «Мій злочин» (1898) символічні образи природи та
психологічні пейзажі є аксіологічними кодами «мемофонду» персонажа.
Індивідуальним відчуттям геопростору (наче лакмусовим папірцем) автор
перевіряє його на людяність. У системі координат «істинне – хибне», «добре –
зле» природа стає моральним орієнтиром.
У творі згадки дитинства актуалізовано у переламно-кульмінаційний
життєвий момент оповідача (у тюрмі). Для самого наратора важливі не образи
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минулого, а ті асоціації й почуття, що навколо них концентруються.
Послуговуючись технікою потоку вражень, відкидаючи й ретушуючи все зайве
(аспектне, вибіркове бачення), Франко компонує ранньовесняний ліричнонастроєвий пейзаж, що, за словами З. Гузара, «відзначається багатством
колоритних, вельми характерних деталей» [76, с. 152].
Пейзажна композиція складається із темно-синьої небесної гами, розбавленої
сірістю голої сіножаті, різнобарвністю свіжої зелені (листків тростини та хрону,
дикого часнику та підліщиків), освітленої білизною «іскристих діамантових
корон» [337, т. 20, с. 63] – далеких вершків Карпат. Перетинає пейзажне полотно
ясна, чиста річка, що вранці легенько плюскотіла, а вже за мить «клекотіла гнівно
в своїх тісних берегах і протискалася вниз своїми жовтаво-брудними
розбурханими
дескрипції

водами»

драматичними

[337, т. 20, с. 63].

Ідилічну

настроєву

нотами перериває «холодний

тональність

зимовий

подув»

[337, т. 20, с. 63], що згущує психоатмосферу твору, формує емоційно-від’ємний
мікроклімат і в такий спосіб прогнозує розгортання неприємної драми (далі йде
розповідь про випадкову знахідку дітей у лузі). Пейзажі побудовано на основі
контрасту сонячно-ідилічних та брудних, сірих крайобразів, що в символічному
плані виражають конфронтацію свого, відкритого («Божого світу») й чужого,
закритого (клітка, тюрма). У творі актуалізовано мотив утраченого раю дитинства
– дорослішання через усвідомлення відповідальності й провини за вбивство. В
оповіданні

«Микитичів

дуб»

тяжкий

злочин

Напуди

також

запускає

невідворотний процес руйнування ідеального образу locus amoenus. Злочини
розмежовують життя персонажів на «до» й «опісля». Вони унеможливлюють
повернення до «раю», адже природа зберегла в собі глибоку пам’ять.
Поняття «пам’яті природи» одним із перших запропонував О. Чичерін. За
словами літературознавця, жива пам’ять природи – це місток до вічного,
безкінечного, таємного, проте людина «тільки поверхово, загально і неповно
проникає в живу пам’ять природи, а приховані її глибини таять мовчання <…>.
Минуле незнищенне <…> воно продовжує існувати, в давно покинутих рідних
місцях ми віднаходимо невтрачений час» [350, с. 162].

150

Ключовий образ твору – «маленький болотяний пташок». Спочатку – деталь
автопсійного пейзажу, далі – глибокий символ безцільно змарнованого життя, що
не відбулося у своїй повноті, і, зрештою, інтимний «подразник» психіки суб’єкта,
що постійним нагадуванням про несвободу, провину і смерть мучить сумління,
затроює кожну хвилину його щастя, розбиває силу й відвагу. Орнітообраз стає
частиною внутрішнього ландшафту переживань та елементом картини світу
персонажа й автора. Як і метафора зів’ялого листя, образ птаха активізує ідею
безпорадності перед фаталістично-деструктивними силами, оприявнює мотив
самотності й ворожості зовнішнього світу, посилює відчуття приреченості («А в
хвилях тривоги і розпуки, коли лютий біль запускає кігті в моє серце і грозить
ось-ось зламати силу моєї волі, мені здається, що я сам той маленький,
слабосилий, голодний пташок» [337, т. 20, с. 68]).
У творах, написаних про дітей («Під оборогом», «Мавка», «Яндруси», «Мій
злочин», «Микитичів дуб», «Малий Мирон», «У столярні», «Schönschreiben»)
природа й уява тісно взаємодіють. Геотопоси (лісу, саду, річки, поля) та окремо
акцентовані образи сприймаються як: 1) маркери локально-національного
автентизму природи (хронотопна функція); 2) засоби світо- та самоосягнення
(психологічна, символічна, характерокреаційна роль).
Сконструйовані формами пам’яті ідилічні картини-візії природи дитинства
характеризуються повнотою, гостротою та яскравістю переживань, адже діти
наділені тонким естетичним відчуттям прекрасного. Їм властивий дар незвиклого
бачення, поетизація буденності, зацікавлене, уважне споглядання «усього», а ще –
гіперчутливість, вразливість. Вони відчувають природу в собі та себе в природі, у
пустці вловлюють повноту буття, у тиші – застиглий, уповільнений час, у моменті
– Вічність. Дітям притаманне первісне, магічне мислення, а тому, певною мірою,
дитина – маг і поет.
Простір дитячих забав у Франковій прозі змодельовано на ґрунті інтенсивно
закарбованих «змислових» відчуттів (візуальних, олфакторних, тактильних), у
яких дитяче «я» в екстатичному захваті стикалося зі світом (початки
самосвідомості).
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У творах дитячого циклу немає особливих, екзотичних пейзажів чи зайвої
деталізації. Невибагливо, але мальовничо зображено «пестрий», «цвітистий» світ
підгірських крайобразів, «ландшафти пам’яті» аксіологічно структуровані.
Превалює
природи

суб’єктивне,
як

персонажне

персоніфікованої,

(відчуттєво-перцепційне)

антропоморфної

квазі-істоти,

змалювання
наділеної

психологічними, фізіологічними, соматичними, поведінковими особливостями
людини.
У Франкових творах про дітей (1880–1905-х рр.) слідна тенденція до заміни
стереотипного бачення природних явищ і станів оригінальною, вибірковою,
динамічною,

фантазійно-асоціативною,

інтуїтивно-чуттєвою

інтерпретацією

макросвіту. Пейзажі сконструйовано на основі автопсії, із залученням принципів і
засобів

фольклорної,

романтичної

поетики

(персоніфікація,

уособлення,

одивнення сил і явищ природи, оприроднення людини, колористична експресія,
символіка, гіперболізація і психологічний паралелізм, міфологічно-фантастична
рослинність).
У пізніших оповіданнях «Мій злочин» і «Яндруси» інтенсифіковано
характерокреаційні,

символічні

можливості

пейзажу.

В

оповіданні

«Під

оборогом» образи природи сконструйовано на основі домислу, гри уяви, натяків,
загостреної чутливості. Інтенсифіковано імпресіоністичні принципи миттєвості,
фрагментарності. Випробувано засоби і способи парцеляції, пуантилізму,
сновізійної й афективної сугестії (градація звукообразів, акустична поліфонія,
світлоефекти), асоціації, умовно-хаотичного потоку свідомості, еквівалентизації
екзистенційних станів з пейзажами. Посилено увагу до барвопису, явища
синестезії. Риси ідилії синтезовано з імпресіоністичними техніками і моделями
пейзажування.
Близьких до природи персонажів, що тонко відчувають її красу, свіжість і
живу силу, автор наділяє лірично-поетичним характером та здатністю до
співчуття і каяття, що є домінантними рисами становлення їхньої особистості.
Роздуми над цими питання поглиблено у новелі «Мій злочин».
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3.3 Відчуттєво-перцепційні пейзажі в музично-малярському етюді
«Дріада»
Поглиблення

експресії

пленерної

пейзажистики

Франка

засвідчують

настроєві описи в «музично-малярському любовному етюді»30 «Дріада». Подібні
думки висловили свого часу літературознавці І. Денисюк [90], Р. Голод [62],
Т. Лашків [175], М. Легкий [178], А. Швець [356], зауваживши тяжіння Франка до
імпресіоністичного способу словесного змалювання простору природи.
І. Денисюк, простудіювавши під своїм прицільним мікроскопом поетикальні
особливості твору, виявив його подібність до імпресіоністичних полотен:
витончених, кольористично багатих, огорнутих тонким повітряним флером,
запахами, звуками, світлом. Але тут не йдеться про Франкове копіювання
малярських картин, а, скоріше, про інтерполяцію у літературну форму малярських
схем зображення дійсності, близьких до поетики імпресіонізму. Цей твір є
продуктом уже зрілого словесного маляра, це підтверджує його майстерність у
доборі зображально-виражальних засобів унаочнення. Разом із замальовками
гірських панорам в оповіданнях «На лоні природи» й «Ґава і Вовкун», дескрипції
у «Дріаді» (всі три твори первісно були задумані як частини незавершеного
роману «Не спитавши броду») оприявнюють авторське вміння поєднати в єдину
цілість живопис, музику й природу; «схопити мить на лету», бо вона –
неповторна, є процесом, а не готовим результатом. Домінантну роль в унаочненні
«храму краси», відіграв принцип миттєвості або, за визначенням Ю. Кузнецова,
«актуального часу й простору» [168, с. 46–51], себто відтворення хронотопу не
взагалі, а як певного моменту – «тут» і «зараз». Звідси – поглиблена увага до
перехідних, межових станів природи (світанку), зображення моменту «зламу»,
процесуальності, мінливості, різноплановості природи. Вузловий мотив ранкового
30

У творі наявні ознаки різних жанрів. З етюдом «Дріаду» зближає: яскраво виражена живописність,

пленерність, безфабульність, фрагментарність, невеликий обсяг, лірична настроєвість. У творі використано
малярські принципи структурування простору, превалює лірико-пейзажний елемент. Музичний аспект яскраво
виражений і функціональний. «Дріада» також містить виразні ознаки любовної ідилії (за сучасним окресленням –
love story). Паралельно літературознавці вживають і такі визначення, як настроєва новела, етюд (І. Денисюк),
оповідання, етюд (Р. Голод), образок (І. Тростюк).
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сходу сонця (улюблена тема романтиків та модерністів) є близьким світобаченню
й світосприйняттю письменника, позаяк втілює ідею постійного оновлення життя.
У «Дріаді» неповторна мить пробудження природи зафіксована й розкрита у
динаміці та найтонших нюансах. Однак зауважмо, що у творі увага сфокусована
не на одному моменті, як, наприклад, на картині Клода Моне «Враження. Схід
сонця» (1873). Тут поєднана низка вражень, котрі умовно можна назвати: «до
сходу», «схід» й «опісля». Вони об’єднані спільним настроєм, плавно перетікають
та створюють ілюзію неперервності цього процесу. Те, що для маляра було би
матеріалом для трьох (або й більше) окремих, завершених творів, у «Дріаді»
синтезовано в один панорамний малюнок, котрий складається із дрібніших
ескізів: «на селі», «у лісі», «на вершку». Примітно, що кожна частина має свою
тональність і ритм. Поступово виникає загальний образ підгірської природи, що
потребує спостереження у часі, інтенсивності розкриття фарб, запахів.
Маляр подав би готовий результат – картину, Франко ж словами (добираючи
відповідні епітети, порівняння, метафори) намагався якомога докладніше
зобразити саму «магію» настання ранку – плавний і повільний процес оживлення
природи: «гора виглядала тепер як вулкан, із її вершка раз по разу клубилися
величезні копиці пари і, важко перевалюючися з боку на бік, котилися вниз. Інші
підіймалися вгору, де займалися рожевим світлом, немов дивовижні сигналові
огні, що віщували схід сонця. А за тими бовдурами, чимраз світлішими та
рожевішими, що разом з живістю кольорів приймали чимраз виразніші та
фантастичніші контури, верх гори все ще стояв недосяжний для ока, таємничий,
огорнений недоступною стіною, мов грізна твердиня» [337, т. 22, с. 96].
Сам пейзаж не є статичним, а сприймається у русі, з перспективи автора й
героя, себто розгортається як сума їхніх перцепцій і чуттєво-оцінних коментарів.
Словом Франко зобразив усі нюанси повільного коливання пари, її рух донизу та
вгору (де вона розріджувалася, світліла й рожевіла, щоб непомітно розтанути).
Основний принцип компонування вербального пейзажу – це миттєва фіксація
вражень, уважне вдивляння, вслухання у природу, осягнення повноти миті.
Нейтральна інформативність опису замінена оригінальним, фантазійним образом,
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«правда бачення» – «правдою чуття». Автор не заважає Борисові спостерігати,
навпаки – тут їхні «кути зору» співпадають.
Вступний опис напівсонного села подано в мінорних, сірих і непривабливих
тонах: «нічого ще не видно, нічого не чути, тільки вулицею здовж села тихо, без
вітру сунуть високі тумани мряк, мов ряди якихось сонних привидів, що
припізнилися і, наполохані розсвітом, щодуху тікають у темні нетрі та непросвітні
лісові чагарі» [337, т. 22, с. 94]. Використано прийом «підміни активності глядача
активністю пейзажу» [152, с. 148]. Добірне порівняння мряки з привидами
заторкує уяву читача, затримує й фокусує увагу. Чуттєві враження синтезовано з
суб’єктивними асоціаціями в метафорично-експресивний образ-сновидиво. У
творчості «молодомузівців» (і особливо М. Яцкова) традиція такого сполучення
природолюдських ейдосів, фізичних і психічних явищ, реалістичної й фантазійноміфологічної образності, була дуже добре розвинута. Воднораз Франко допустив
суперечність в описі природної процесуальності: вжив протилежні за семантикою
дієслова руху – «сунути» (плавно, розтягнено, уповільнено) й «щодуху тікати».
Опис гірської панорами насичено фольклорно-міфологічною семантикою.
Він відсилає до розповіді (поданої устами Бориса в романі «Не спитавши броду»,
а також викладеної у вірші «Ідилія») про те, що за верхом – кінець земного світу,
залізні стовпи небо підпирають, сонце на ніч ховається, а дівчина відкриває йому
ворота. Вертикаль гори і мотив сходження на вершину втілюють суб’єктивні
уявлення персонажа про щастя, кохання, їхню ілюзорність та важкодоступність.
Шлях на вершину виражає також потребу простору, краси, свободи. Слушно
зауважила К. Дронь, що «І. Франко оперував вертикальними візіями простору
передусім з психологічною метою. Психологізована міфологема вертикалі у
художньо-образній системі митця – то модель мікросвіту (умовний обрис,
профіль), абстрактно-символічний вираз душевного (настроєвого) та емоційночуттєвого стану особи, засіб моральної характеристики персонажа, простір
самоаналізу та самозаглиблення індивіда. <…> Візуальний обрис гори – від
підніжжя до вершини – співвідноситься з вертикаллю духового піднесення,
виражає прагнення особи до вищої мети» [98, с. 147–148].
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Ознака лімінальності надає вершині статусу помежів’я (порогу) між:
реальністю і фантастикою, мрією, сном, казкою; природним і надприродним;
новим і старим; матеріальним та ідеальним; обмеженим і безмежним;
проминальним і вічним. Гірські панорами «чистої природи» оприявнюють
романтичний первень Франкового світогляду. Адже дикі пейзажі (гори, море,
степ) у європейській романтичній літературі є одними з найважливіших топосів
внутрішнього простору переживань, місцем духового пошуку, переродження,
наближення до божественного. Гора – це вівтар світу, що дає особливе відчуття
широти й рівноваги духу. Проте епітет «гола гора» і вивищення на тлі пустині (як
у вірші «Ходить туга по голій горі») може свідчити водночас про відсутність як
вектора, спрямованого у спілкуванні вгору, до Бога, вищого первня, так і
перерваного кореспондування із оточенням на землі, з собі подібними, до яких
спрямовані «мрії й бажання». Це показник абсолютної самотності.
За словами дослідниці польської літератури А. Ковальчикової, у кожному
виді романтичного опису природи (містичного, медитаційного, рефлексійного)
обов’язково з’являються гори [379, с. 88]. У Франковій творчості топос гір також
є одним з ключових пейзажних комплексів, що одночасно активізує широкий
пласт живописних і виражальних можливостей.
В етюді «Дріада» «вершини й низини» маркують настрої, пориви, бажання,
страждання і радощі персонажа (Бориса), є елементами його ментального
простору, виявляють бажання змін і повноти життя. Легкі, чуттєві образи гірської
природи, скомпоновані у динамічні музично-малярські полотна, ніби декорації на
театральній сцені, постійно змінюються, служать рухливим настроєвим тлом
любовної ідилії (згадаймо пейзажно-любовну новелу Ольги Кобилянської
«Природа», 1887 р.).
В описах-панорамах наявні всі ознаки «ідеального» пейзажу (того, що полатинському називалося «locus amoenus» – «прекрасним, захопливим місцем», або
«місцем місць») – антеїзм (відчуття прив’язаності до рідної землі – джерела
психодухової сили), пантеїстичний ліризм, прагнення естетичної насолоди й
співпереживання «великої радості буття», торжественно-тріумфального пафосу і
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всеперемагаючого вітаїзму природи, відчуття «храмовості» світу. Атрибутами
ідилічного пленеру «Дріади» є: легенький вітерець, свіжа прохолода, чисте,
прозоре повітря, перлова роса, приємні запахи, кольори, звуки, квіти, зелень,
пташиний

щебет,

сонячна

погода.

Лінійний

часопростір

заміщено

перцептуальним, а земний хронотоп постає у контексті Всесвітнього.
У «Дріаді» привертає увагу мікроскопізм бачення природи31, що на
малярських полотнах пізніх імпресіоністів виразився пуантилізмом, точковістю.
Ось Борис задивився, як «на лузі трави та квіти нахилилися вниз під вагою роси,
що поначіплялася до їх листочків і стеблинок то здоровими краплями, то
дрібненькими перловими зеренцями, тремтячи мало що не на кожній ніжній
волосиночці ростини» [337, т. 22, с. 94], та вже за хвилину «безліч дрібнесеньких
водяних пухириків» швидко тріскали і щезали під сонячним промінням. Тут
погоджуємося із твердженням І. Денисюка, що стереометризмом художнього
зображення роси, котра «сприймається у своїй конфігурації, об’ємі, кількості,
вазі, температурі, динаміці – і зором, і нюхом, і тактильними відчуттями»
[90, с. 164], Франко перевершує своїх попередників. Цей легкий мікрообраз
освіжає й пом’якшує картину, надає їй витонченості. Він семантично в’яжеться із
чистотою, світлом, молодістю, оновленням, любов’ю, й воднораз втілює ідею
недовговічності, проминальності життя, мрії, кохання. Побіч цього, образ роси ще
й проектується «на ідею зв’язку людини з землею, з природою. Роса – то символ
автентизму природи» [90, с. 164], – стверджує І. Денисюк. Порівняння роси з
«перловими зеренцями», себто дорогоцінним камінням, указує на естетизацію
природи, що має, за словами Л. Петрухіної, довгу історію: починаючи від епохи
бароко, романтизму й аж до модернізму, а її витоки, на думку дослідниці, треба
шукати ще у фантастичній казці з її штучними квітами й садами, блиском палаців
та замків [253, с. 154].
31

У листі до А. Чайковського від 8 березня 1896 р. Франко зізнається: «Я мініатюрист і мікроскопіст, я

привик знаходити цілий світ у краплі води, тож і не диво, що коли схочу обхопити ширшу сцену, цілий крайобраз,
то силуюся обхопити і перенести його в душу читача з усіми безконечними подробицями, а се, звісно, задача над
силу мою, бо мій мікроскоп маленький, цілої околиці під нього не положиш» [337, т. 50, с. 74].
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Мініатюрний образ роси є дуже чутливою точкою пейзажу. У своїй малості
він утілює ідею величі, безмежності, вічності. Конкретне, матеріальне виражає
загальне, абстрактне. У посиленій увазі до дрібних деталей пейзажу закладена
імпресіоністична концепція фрагментарності буття, з її поетизацією миттєвості.
Живописність кожної дрібної частини підтверджує її значущість у гармонії
цілого, адже ж «безконечною є найменша частина світу!» [337, т. 21, с. 82].
Орнаментування природи (гора – «мрійний палац», роса – «перлові зеренця»)
має на меті викликати захват, зачудування, змусити реципієнта по-новому (ніби
вперше) подивитися на звичне явище, перепрофілювати свій «промінь зору» й
отримати від цього естетичну насолоду. Таке «повернення в описах до фази
gestalt perception та тимчасова відмова від знання про предмети, що
сприймаються, – це форми інтерпретації, завдяки якій світ, що оглядають, зазнає
очуднення» [152, с. 186], себто він постає «ані вигаданим, ані реальним». Цю
думку підтверджує й ілюструє словесна картина, котру можна було б назвати «На
вершку. Схід сонця». Вона умовно поділена на два плани – статичний і
динамічний. Спочатку подано опис ще сонної природи. Погляд спостерігача
скеровано з вершка гори на нижній зріз картини: ліси, села потопають у
безмежному морі «непрозорої», «мов молоко», мряки й туманів, котрі звільна
клубочуться і коливаються, «то підіймаючись вгору, то опадаючи вниз, немовби
бентежені

спідсподу

якимись

велетенськими

руками»

[337, т. 22, с. 105].

Асоціація мряки з морем, хвилями характерна для творчості письменниківімпресіоністів та символістів. Для них цей образ в’яжеться з ілюзорним
покривалом (або невідомою, містично-таємничою «сірою зоною»), що відділяє
дійсність і мрію, світ реальний та ірреальний, людський і потойбічний. Ейдос
туману сприймається як міфічно-географічний символ недоступних для людини
сфер. У творі Франка білизна і м’якість пейзажу, затопленого мрякою й туманами,
«спрямовує в алюзійний спосіб увагу реципієнта на ідеалізм та етеричність
змальовуваної декорації» [200, с. 297]. Слушною є думка А. Матусяк про те, що
«краєвиди, які спираються на домінацію білизни, підлягають дематеріалізації,
створюючи

атмосферу одуховнення,

блаженства

й

чарівної

невинності»
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[200, с. 297]. Рухи туману, що фіксуються візуально, індукують відповідний ритм
в суб’єкті сприйняття, «будять ірраціональний неспокій (langueur), те, що пориває
людину, жене її кудись – із вітром, у вітер…» [308, с. 220], як на малярському
полотні М. Чурльоніса «Тумани» (1906).
У «Дріаді» висота пташиного польоту забезпечила Франкові ширші
можливості для живописання словом, адже гори вражають значно багатшими, ніж
на рівнинах, світло-колористичними ефектами – «блискотінням», «сіянням»,
«миготінням», «меркотінням», ледь вловимим «трепетом»-«тремтінням». З
верхів’я відкривається широка панорама розмаїтих пейзажних комплексів – степу,
поля, села, саду, лісу, дальших гір, рік. Створюється своєрідний «макет» певної
місцевості, досягається ефект «геодезичної зйомки». Простір розгортається
урізнобіч.
Колорит картині задає центральний образ – сонце, що «золотило згори
поверхню того повітряного моря, де-де заломлюючися блискало пурпуром або
багровими пасмами, а над одним місцем стояло скісним стовпом веселки»
[337, т. 22, с. 105]. Нитки сонячного проміння пронизують живу «світову
тканину» єдиного цілого красою і любов’ю. Це «візерунчастий гобелен, що
з’єднує найдрібніші розрізнені елементи» [162, с. 135]. У поетизації солярного
пейзажу оприявнюються риси «світлого космізму» Франка. В описах природи
«Дріади» звучить гімн світлу й «праведному сонцю», образ якого символічно
зближено з ідеєю циклічності і всеєдності проявів життя (сонце – це птах-фенікс,
що кожного дня помирає і воскресає). Вогненна сила й експресія також
асоціюється із молодістю, красою, любов’ю. На пейзажному полотні «Дріади»
солярний, світлоносний образ формує урочисто-величний, мажорний настрій.
Природа й людина завмирають у передчутті дива. Білі, золотисті, пурпурові,
багрові, веселкові, «пестрі» кольори надають дескрипції легкості, плавності. Лінії
горизонту розмиті (це одне безбережне, «барвисте море»). Саме імпресіоністи
виявили свій талант у розмиванні форми для того, щоб наблизити матеріальне до
духового, тому обриси предметів на їхніх пейзажах (і малярських, і вербальних)
стають нечіткими, димчастими.
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Ритм вранішнього пробудження природи оприявнює ідею подолання холоду
й темноти ночі. Досвіток знаменує новий період у житті Бориса. Серед
«многоголосої тиші» ідилічного пленеру «Дріади» Борис повертає собі цілісність,
а його розсіяні думки, мрії, бажання набирають ясності й виразності. У Священній
Пустині він глибше й інтенсивніше відчуває своє автономне буття. Письменник
розвиває думку про те, що спостереження за природою сприяє розкриттю
внутрішньої широти думки, потаємних глибин душі, адже внутрішній і зовнішній
топоси стимулюють один одного до росту. Йдеться, отже, про «лікування
пейзажем».
Друга картина у «Дріаді», яку можна умовно назвати «час першого вітання»,
динамічніша. «Барвистий серпанок» дужче і дужче хвилюється, знижується,
опадає, шматується, зникає. На тлі повітряно-туманно-сонячного пейзажу«сувою» окремими рідкими острівцями вимальовуються вершки гір. Обриси
предметів набирають чіткості, ясності, розгортаються перед зором реципієнта не
плавно, розмито-акварельно, а гостро, різко, графічно. Прорізуються «темні стіни
лісів», «стіжкуваті бовдури дерев», «тонкі та безконечні нитки вориння»,
«блискучі сталеві шпади», «острі леза – відблиски води». Об’єкти набирають
нових кольорів: з’являється «пестрий вуж» різнобарвної худоби, видніються
купки людей, червоніються спідниці прачок, виблискує річка – «срібнолуска
гадюка», «де-де мінячися пурпуром або селединово-зеленим кришталем»
[337, т. 22, с. 106]. На цій картині земля «горить» од літніх фарб. Колористика –
натуральна, «сита», «свіжа», «пестра», головно коливається від «срібних», темно-,
світло-зелених кольорів до білих, синіх, блакитних, «темно-синявих», «золотих»,
«золото-рожевих», пурпурових. Франко активно й уміло послуговується
принципами

гармонійного

структурування

простору,

дотримується

багатоплановості, «наповненості» й глибинності зображення, чіткості, плавності
ліній, нюансування, оптичного змішування кольорів, акцентування світлотіней.
Виток за витком нанизує звукові, зорові, тактильні, олфакторні образи, апелюючи
одночасно до всіх «змислів». Переходить од розмитих, змішаних, легких, майже
прозорих (дематеріалізованих) тонів до насичених і «важких». Дотримується
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правил гармонійного співвідношення предметів і простору (на передньому плані –
деталі чітко окреслені, тоді як глибинні ландшафти трохи розмиті й ескізні,
тонуть у памороці). Письменник уникає штучної декоративності, стилізації і
надмірного орнаментування малюнка. Для нього не є самоціллю створення
«колористичних

оргій».

Франків

стиль

пейзажописання

не

вирізняється

абстрактною картинністю, письменник не моделює пейзажі самі по собі, навпаки
– дескрипції природи антропоцентричні, інтеріоризовані. Автор також уникає
пафосного (в дусі народнопоетичної традиції) оспівування краси й величі гірських
панорам Карпат.
Незважаючи на всю пластичність, словесний пейзаж значно відрізняється од
подібного малярського. Він ретранслює авторські враження від певної місцевості
й головно опирається на його досвіді, індивідуальних асоціаціях, емоційних
переживаннях, настроях, думках, пам’яті, творчій уяві. Зображальність тут
залишається специфічно фікційною.
У художників-пленеристів Франко запозичив манеру особливого бачення
природи, що її, наприклад, помітив на імпресіоністично структурованих
пейзажних полотнах І. Труша. Під глибокими враженнями від виставки робіт
маляра, Франко написав статтю «Малюнки Івана Труша»32, в якій докладно
охарактеризував новизну його техніки малярства. На Франкову думку, це
виявилося

у

виборі

«кольористичного,

але

не

характеристичного»

[337, т. 32, с. 30] шматка зображуваної дійсності, а тому «його малюнки не є
жодні композиції, але тільки артистичні знімки з природи» [337, т. 32, с. 29]. І
далі:

Труш

«шукає

мальовничих куточків,

силкується

підхопити

певні

кольористичні моменти, і хоч не прикрашує природу, але шукає такої природи,
яка б подобалася йому. А що його око любується в красках і в сильнім освітленні,
то й тягнуть його до себе предмети сильно і ярко забарвлені» [337, т. 32, с. 29].
Франко зауважив і «мікроскопічний» спосіб бачення Труша, хоча пояснював це
вродженими здібностями та умовами праці маляра: «в чім його спосіб бачення
32

Стаття опублікована 1900 р. у «Літературно-науковому віснику» (ЛНВ. – Т. 9. – Кн. 1. – С. 59–63) як

відгук на першу персональну виставку пейзажних полотен Труша, що відбулася 1899 р. у Львові.
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різниться від мойого, а по моїй думці – і від нормального. Се бачення чоловіка,
що відмалку жив у місті серед тісних мурів і відвик від обхапування оком
широких просторів» [337, т. 32, с. 31], «його малюнки – або мікроскопічні
шматочки природи <…>, або ширші пейзажі, але скомпоновані так, що на самім
переді сцени якісь дрібні предмети (корчі, зелень чи цвіти) заслоняють дальшу
перспективу, а дальші предмети виходять супроти них мікроскопічно дрібними»
[337, т. 32, с. 30]. Узагальнюючи свої спостереження, Франко окреслив манеру
пейзажування Труша як «нове, не раз не зрозуміле, але в усякім разі талановите і
не

шаблонове»

вдосконалюючи

[337,

т. 32, с. 27].

майстерність

Примітно,

словесного

що

живопису,

й

сам
прагнув

письменник,
«нового»,

«нешаблонового», «мальовничого».
Окрім пейзажного, у творі сильно виражений музичний компонент, що дає
підстави називати твір музично-малярським етюдом. Пісня дівчини-дріади є
медіатором між двома незнайомими людьми, засобом їхнього порозуміння. Саме
з пісні починається Борисове знайомство з тендітною панночкою («ся українська
пісня найдужче вхопила його за серце, ще заким він побачив співачку»
[337, т. 22, с. 107–108]). У ній сплелися інтимні ноти (туга і меланхолія, жаль,
протяжне зітхання, хлипання) із чимось більшим, немов вона була «надихана
якоюсь таємною життєвою енергією», плила, «мов тужливий, а притім так
могутній своєю енергією гомін гірського потоку» [337, т. 22, с. 99]. Сила природи
надавала цій пісні особливого сугестивного впливу. Вона «вистрілювала, мов
жайворонок, угору», то «спадала камінцем донизу», або «капала золотим дощем»
і «робила чари»: «вона заповняла вершок гори, оповивала його густим туманом
невимовної туги і слала з нього рожеві хмари, мов післанці десь у невідому
далечінь. А потім розливалася важким хлипанням здавленого серця, болючими
нотами одчаю та обурення на несправедливість долі і знов вилітала з тих сумерків
угору, до ясного сонця» [337, т. 22, с. 100]. Меланхолійний «акустичний
малюнок», завдяки злиттю барви, мелодії, слова в єдину настроєву картину,
викликає у Бориса гіпнотичний афект – себто крайнє зворушення, що виявляється
на фізичному, і на психологічному рівнях: «Борис слухав і тремтів [курсив у
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цитатах із текстів Франка мій. – М. Л.]. Чи то сила і ніжність голосу, чи красота та
виразність модуляцій, чи чар улюбленої мелодії та поетичних образів, які він
почув тут так несподівано, – досить, що він стояв мов причарований, запирав у
собі дух і весь тремтів, несвідомо боячися, щоб пісня не урвалася, щоб голос не
затих і щоб уся ота сцена, ті золоті плями на сухім буковім листі, і отой
густозелений яр, і оті могутні буки над його головою, і голос, і пісня, і оте солодке
тремтіння його тіла – щоб усе те моментально не щезло, не розвіялося, не
показалося злудою, сном, марою» [337, т. 22, с. 99]. Пісня навіює «невимовно
принадний і таємничий» образ «дивної пташки», творить ілюзію фантастичноромантичної непевності, загадковості, ніжності й принади життя. Воднораз
заробітчанська тематика, трагічна селянська історія («Плине качур по Дунаю»)
нав’язує до реальності, нагадує Борисові, що він є селянським сином, лікарем,
який має перед собою важкі особисті й національні завдання.
Привертає увагу особливий спосіб портретування незнайомки. Засобами
природної орнаментики її образ ліризовано, естетизовано, «ушляхетнено» й
деперсоналізовано. У сприйнятті Бориса вона постає яскравою плямою на тлі
музично-малярського пейзажу, Дріадою33. У результаті особливого синтезу
виникає «пейзаж як портрет» (тепло сонячного проміння асоціюється із м’яким,
ніжним дотиком жіночої руки) та «портрет як пейзаж»: незнайомка тоне в зелені,
вона – «рожево-золота головка в рамці сутої зелені і з якимось зеленим
продовженням, що губилося десь у зеленому тлі малюнка. Мов комета з рожевозолотою головою і зеленим хвостом» [337, т. 22, с. 107]. Контури людського й
природного химерно переплітаються: «сонячне проміння рожевою загравою
обливало її лице та золотило ясноволосі коси, вінцем покладені над висками.
Решта постаті тонула в зелені; лише тоненька шийка, щільно обліплена ковніром
блідо-зеленої
33

сукні,

трошечки

виринала

понад

темнішу

зелень

листя»

Дріади (грецьке слово «дріада» походить від «дрос» – дуб) – у грецькій міфології німфи, що виступали

покровительками дерев. Вони жили в деревах і разом з ними вмирали. У мистецтві та літературі дріади
зображувались вродливими, замріяними дівчатами. Заголовковий антропонім виконує концентруючу, фокусуючу,
енігматичну й інтригуючу функції.

163

[337, т. 22, с. 101], або ще: «здавалося, що полетіла з вітром або впірнула в лісову
зелень, як одна з її складових частин» [337, т. 22, с. 104]. Жінка в чоловічій уяві
стає «іншою» – фантастично-міфологічною істотою. За спостереженнями
Н. Науменко, подібні принципи портретування властиві митцям-сецесіоністам, у
творчості яких обрамовані флористичною орнаментикою жіночі образи тяжіють
до певної абстракції [218, с. 120–124]. Їхніми улюбленими мотивами є екзотичні,
вишукані, орієнтальні, садово-паркові квіти, а також фантазійні постаті з античної
міфології (фауни, німфи, дріади, кентаври), які уособлюють (отілеснюють)
приховані сили природи й нав’язують до символіки землі, світла, сонця й «пестрої
повноти» життя. Сецесійна практика також виявляла інтерес до акцентованої
кольорової плями, химерно закрученої лінії. Сецесійні мотиви й образи
сугерували враження таємничості, екзотизму, енігматизму.
Портрет Франкової Дріади «повітряно-древесний», як і весь краєвид. Це один
із різновидів сецесійної моделі тендітної «жінки-тростинки» (за образним
висловом мистецтвознавця Я. Кравченка [160]). Відповідно, образ незнайомки
прочитується амбівалентно. З одного боку – це втілення Борисової казки, мрії,
фантастично-романтичного ідеалу (звідси рожеві, золоті, зелені тони у її
портретному описі): вона «визирнула – здавалося Борисові – з одного вікна його
мрійного палацу, а потім визирала, щораз частіше, з усіх альтанок, із усіх
доріжок, із усіх закутків, тяглася рожево-зеленою стяжкою рівнобіжно з усіми
пасмами його мрій» [337, т. 22, с. 107]. Це тендітна дівчина-квітка, що могла би
«статися його найкращою оздобою, що має своїм запахом і своєю красою
оживити, довершити його» [337, т. 22, с. 107]. З іншого боку, «отся рожево-зелена
поява – він чув се інстинктово – була зовсім з іншої категорії, нездібна уложитися
в рами його формулок. Се було зрівняння не з двома, а, певно, з двадцятьма
невідомими,

якась

рожево-золотисто-зелена

загадка,

здібна

заплутати

і

збаламутити хоч і як взірцево ведені життєві рахунки» [337, т. 22, с. 107], «се
чужий елемент. Се небезпечний демон. Дріада, покуса» [337, т. 22, с. 108],
зелений хамелеон, змія – фатальна жінка (la femme fatale). Не випадково, що
ближче Борис підходив стежиною до незнайомки, то більше все йому нагадувало
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гадюку: «стежка гадюкою вилася поміж віковічні буки; щокрок її перебігало
грубезне, круте коріння дерев, мов здоровенні гадюки» [337, т. 22, с. 98].
Панночка належить до міфологічного (язичницько-поганського) типажу, якому
Е. Циховська протиставляє християнську модель жіночого портрета [346, с. 212].
Їй властива особлива привабливість і чарівливість, знадливість, загадковість,
недосяжність. Це робить її унікальною, неподібною на інших, «заземлених»,
жінок («знайома незнайомка»). Риси її зовнішності ефектні, досконалі, поетичні, а
не «прозаїчні», асоціативні (не інформативні), метафоризовані за допомоги
експресивних

пейзажних

деталей.

Така

жінка-мрія

заселяє

«сакральний

просторовий континуум» [346, с. 212] – незнайоме, дике, відлюдне місце (пралісу
та гір), що знаходиться осторонь буденності та суспільства, і є геопросторовим
відповідником лімінального топосу міжсвіття. Ідеальна модель такої жінки існує в
уяві, мріях, сновізіях персонажа. Стихійна пристрасть, кохання, вибухова
емоційність, захват і екзальтованість почуттів характеризує чоловіче сприйняття
такої

напівреальної,

фантастично-романтичної

«помани».

Примітно,

що

називаючи героїню love story Дріадою, Франко акцентує на її утаємниченості.
Е. Циховська вказала на те, що такими прийомами (натяк, замовчування, здогад)
активно послуговувався Л. Стафф, і підкреслила, що й «Антін з новели
М. Коцюбинського “Сон” також не може назвати ім’я своєї Незнайомки. Дівчина
його мрій зводиться до статусу безособової Іншої, констатуючи тим самим
недосяжність, нереальність образу» [346, с. 217]. Схожу техніку зображення
природо-жіночого образу використано в акварелі Коцюбинського «На острові». У
«Дріаді» наявні також інтертекстуальні збіги з новелою М. Коцюбинського «В
дорозі» (1907). Зокрема, у творі Коцюбинського романтичні стосунки Кирила й
Усті (у «Дріаді» – Бориса й незнайомки) також зароджуються й розвиваються на
тлі спокою й безлюддя природи. Портрет панни, як і Франкової героїні,
удекоровано й ушляхетнено пейзажними елементами: «по блакитній воді пливли
й щезали легенькі хмари, а вона здавалась одною з них – рожева, прозора,
позолочена сонцем» [159, с. 289], або ще: «І він не міг одрізнити її од шелесту
лісу, од льоту хмар, запаху зілля. Вона була така наївна і така хитра, так мало і так
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багато знала, як та мурашка, що будує пишні палати, і живе в темних комірках»
[159, с. 289]. Як і Борис, Кирило уважно спостерігає за формотвірними
процесами, що відбуваються у природі, фіксує кожен рух, зміну «фізіономії»
хмар, тіней, форм. Він «красу природи і її спокій пив хтиво, як спраглий воду, без
думки і без сумніву. Як щось належне. Загублене щось і знайдене знову»
[159, с. 288]. В обох творах жіночо-природні образи майстерно вплетено в
«пишнобарвну тканину мрій» чоловіка, поєднано зі сферою позасвідомого, візійна-яву, міфів, асоціацій. Пейзаж і портрет метафоризовано й психологізовано.
Однак,

незважаючи

на

подібні

принципи

сецесійно-символічної

характеризації персонажів (міфологізації, естетизації портрета, орнаментування
пейзажними деталями окремих рис зовнішності, увиразнення постави, поведінки),
Франкова незнайомка-Дріада не втрачає своєї реалістичної (людської) основи (у
романі «Не спитавши броду» виявляється панночкою Густею34), тоді як героїні
творів М. Коцюбинського «На острові», «Сон» є надприродними (фантастичноміфологічними), а не людськими, істотами.
У «Дріаді» багатопланове унаочнення геопростору підпорядковано законам
мінливої і селективної перцепції суб’єкта, узалежнено від його психоментального, інтелектуального рівня (обсерватором є вразливий на звуки, запахи,
кольори молодий медик-інтелігент із поетичним, «дитинним» світосприйманням і
прагматичним світоглядом) та емоційного стану в момент спостереження (Борис у
передчутті нового, незвіданого, спраглий краси, спокою, кохання). Персонажа
зображено «обличчям до природи», і в такий спосіб відбувається «камернізація»,
«інтимізація» їхнього діалогу.
Однак підтримуючи ідею «навернення до природи», Франко далекий од ідей
робінзонізму, навпаки – в це «спокійне вегетування людей» Борис хоче внести й
культурний елемент. «Посеред того маленького раю природи» його уява
«здвигає» горду й тривку будівлю культури («лічничо-оздоровчу станцію»).
34

«І нараз посеред того пишного та величного виображення, мов друге сонце, почало виринати бліде ніжне

личко, з буйними золото-жовтими косами, з синіми глибокими очима, з калиновими губками, почала виринати
зграбна, струнка стать Густі» [337, т. 18, с. 398].
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Елементи

«оптимістично-утопічної»

(людина

і

природа

перебувають

у

гармонійній єдності, в системі духових вартостей «добре – зле», «хибне –
істинне» саме природа є критерієм правди, досконалості, джерелом універсальних
законів світопорядку) і «гуманістично-екологічної» (людина впливає на природу,
змінює і перетворює її) натурфілософії органічно переплітаються. Ідея
повернення «до джерел» поєднується з ідеєю розвитку, прогресу.
Етюд «Дріада» засвідчує новий виток трансформації ідилічної моделі
пейзажотворення, вкоріненої у буколістично-пасторальну традицію опису
особливого хронотопу – райського місця (locus amoenus), що «накладався» на
реальні топографічні місцевості. Якщо в ранньому пленері Франка такі дескрипції
за принципом контрасту протиставлялись «мізерії» людського життя, то в
«Дріаді» письменник намагався повернути цьому пейзажу його суть – гармонійно
скомпонованого музично-малярського тла для розгортання любовної історії, у
якому дійсність, конкретний історичний час протиставний позачасовості, вічності
(щасливо застиглій миті); лінійний хронос життя персонажа – замкненій
циклічній моделі природного часу; хаос, дисгармонія, напруга – впорядкованості,
гармонії, простоті. Франко продовжує і розвиває цей вектор пейзажування у
новелі-повісті «Сойчине крило», новелі «Неначе сон».
3.4 Від імпресії до сецесії: «гра душі з простором природи» у творах
«Сойчине крило» й «Неначе сон»
Психологічна

новела-повість

«Сойчине

крило»

тонко

й

майстерно

скомпонована зі щоденникових, епістолярних фрагментів, доповнена драматичносповідальними елементами, ліричними відступами, роздумами, експресивними
«декораціями, котурнами, фарбами», що «підігрівають температуру» відчуттів та
почуттів персонажів.
Барвисті крайобрази-штафажі існують у хронотопі пам’яті й переживань
обох героїв love story, а тому несуть важливе аксіологічне значення. Геотопоси
символічно наповнені, психодетерміновані. Не містять цілісної інформації про
місцевість, а є просторовими еквівалентами «перцепційної чи емоційної ситуації
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суб’єкта, аналогічно до живописних прийомів імпресіонізму» [152, с. 29].
Оскільки пейзажі залучено до внутрішнього діалогізованого монологу-спогаду,
то дескрипції в цьому творі персонально детерміновані, подані «не так із
перспективи, як “через” героя» [152, с. 28].
Пейзажі

є

конструктивними

засобами

моделювання

язичницько-

міфологічного портрета героїні. Жіночий голос, сміх вливаються у загальний
коловорот енергії сонця, повітря, землі, води («Тямиш мій сміх? Ти колись любив
його слухати. Чув його здалека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер через
океани, та степи, та гори? Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи
мерехтить разом із промінням заходового сонця? Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!»
[337, т. 22, с. 60]). Героїня ніби пропонує свою модель пригадування, що корелює
з поступовим розшифруванням (новим прочитанням) її образу. З дитячою
наївністю й оптимізмом «Сойка» запитує: «Тямиш ту весну з її пурпуровими
сходами сонця, з її теплом і ясністю, з її бурями, мов сварки закоханих, з її
громами, мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях? Се я була»
[337, т. 22, с. 60]. Образ весняної природи в апогеї розквіту асоціюється із
вітаїстично-оргаїстичною силою Еросу, якому підпорядковане і природне, і
людське життя. Стихійність природи кореспондує із діонісійським первнем
людської натури – ірраціональністю, чуттєвістю. Образ весни актуалізує інтимну,
любовну семантику, відсилає до ідилічного образу щасливо застиглої миті,
корелює з дитинно-наївною, грайливою, світлою і сонячною атмосферою
минулого, себто з тим, що стало позачасовим.
У новелі-повісті наявні риси гедонізму – прагнення насолоди, любовного
оп’яніння, щастя, повноти життя. Ідилічний час (весна) нав’язує до ідилічного
простору (лісу), відгородженого од цілого світу, а отже, топосу лімінального:
«Тямиш той ліс із його полянами і гущавинами, з його стежками й лініями, з його
зрубами та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиленими головками, де
до сонця грали тисячі сверщків, а в повітрі бриніли міліони мушок, а в затишках
гніздилися рої співучих пташок, а по полянах паслися ясноокі серни, а скрізь
розлита була велична гармонія, і життя йшло рівним могутнім ритмом, що
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передавався душам людським? Тямиш той ліс, мій рідний ліс, якого нема другого
в світі? Се не був ліс, се я була. Чи тямиш мене?» [337, т. 22, с. 60–61]. Візуальнословесний крайобраз наповнено антропологічним змістом, вітаїстичною енергією
«розбурханого молодого чуття», «веселої, вільнодумної молодості» та авторською
щирістю, ніжністю, інтимністю. Топос лісу в єдності найдрібніших зоровоакустичних деталей, прочитується як психоміфологема загубленого раю. На
символічному рівні ліс є мікромоделлю Всесвіту, в центрі якого – людина як
мудрий господар природи («Тямиш ту лісничівку в самій середині того лісу? До
неї сходилися всі лісові дороги, як артерії до серця, а з неї виходив лад, і порядок,
і сильна воля на всі окраїни лісу» [337, т. 22, с. 61]). Антропоморфний образ лісу
як живої, персоніфікованої істоти, та жінки, як його органічної складової
(лісової чарівниці, мавки, дріади), виразно підкреслює динамічність меж між
людським і природним, реальним та фантазійним, зовнішнім і внутрішнім,
свідомим і позасвідомим. Ейдос лісу окреслює заплутані «тайники» жіночої
психіки. Це рідна для Мані стихія, у якій вона відчуває суголосний ритм свого
темпераменту. Відмежований од решти світу, він є простором безпеки, порядку,
творчості, що протистоїть хаосу, деструкції і загрозі «іншого», «чужого».
Збіг ритмів людського й природного життя (хай і в часопросторі минулого)
вносить у твір елементи сонячної ідилії, ліризує й ритмізує прозовий текст.
Інкрустація листа героїні експресивними лірично-пейзажними відступамиретроспекціями наближає стилістику твору до поезії в прозі. У творі імпліцитно
закладено глибокі контрасти штучного (маски) й природного, ідеального та
матеріального, аскетичного й гедоністичного, альтруїстичного й егоїстичного.
Героїня осмислює минуле з пізньоосінньої часової перспективи, згадує про
весну тоді, коли на горизонті її «пейзажу душі» з’являються сірі дощові хмари.
Ідея циклічного переродження природи суголосна думкам про можливість
«новонародження» персонажа.
Характерокреаційну роль у творі відведено флористиці. Жіночий образ
зіставний із витонченим, орієнтально-квітковим образом геліотропа, символіка
якого пов’язана з містично-духовими, внутрішніми переживаннями персонажа,
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вразливістю, витонченістю, делікатністю, ніжністю, з одного боку, та з
розквітлими любовними почуттями, прагненнями розкоші, насолоди, з другого.
У монографії «Природа і уява» Іренеуш Сікора зазначив, що «закодована в
ботанічній свідомості геліотропа активність цвітіння і постійний поворот за
сонцем були символічно інтерпретовані як пошук тривалих вартостей
неземного характеру, абсолютних, зі сфери сакрум» [397, s. 95]. Геліотропи, як і
високі квіти з тужливо похиленими головами, квітнуть в оранжереї душі героїні
як символи її любові, а не штучної «кокетерії». Екзотичний флорообраз (як і цвіт
лотосу в романі «Не спитавши броду», чи квітка соняшника в новелі
О. Кобилянської «Природа») є синтезом ідеального, витонченого, граційного,
божественного, цнотливого зі звабливим, грайливим. Ця квітка, ніби-то гарна, та
водночас отруйна, «зачаровує всякого, хто до неї прикоснувся, – і мусить він
ненастанно вертатись до неї, не поможуть ніякі пориви, ніякі перемоги над собою
самим, не поможе

голос друга, просьба

матері ані ридання

сестри»

[337, т. 18, с. 403]. Проте цей жіночо-квітковий образ, такий живий і пластичний
на початку твору, трансформується вкінці у «символ засушеної квітки у гербарії
ностальгічних почуттів жінки» [357, с. 827].
Окрім самих пейзажів та квіткових образів, важливі смисли активізує
орнітоантропонім «Сойка». Так називає себе адресантка, і цим специфічним
«вузликом пам’яті» вона нав’язує до минулого, відмежовується од себе
теперішньої. Антропоорнітонім виконує характеротвірну, експресивно-сугестивну
роль, є елементом гри, натяку, недомовки. Прізвисько «Сойка», яким підписано
лист, моделює відповідну атмосферу тайни, містерії, нерозв’язаної загадки. Як і в
оповіданні «Батьківщина» (згадаймо фатальну «психоманіпулянтку» Киценьку),
письменник нав’язує до традиційного для фольклору способу розгадування
хитросплетінь

людської

психології,

моралі

через

звірину

й

пташину

поведінку [93, с. 48].
За спостереженнями Т. Пастуха, прізвища тваринного (зооніми) і рослинного
походження становлять окрему групу Франкового прозового «антропонімікону».
До таких, що у творі виконують експресивну функцію, залічено: Беркут, Вовк
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(повість «Захар Беркут»), Гадина («Основи суспільності»), Чапля («Перехресні
стежки»), (прізвисько) Киценька «Батьківщина», Шпербер (die Schperber) –
Яструб-перепелятник («Boa constrictor»), Фледермаус (die Fledermaus) – Кажан
(оповідання «Іригація»), Туртельтауб (die Turteltaube) – горлиця – дикий голуб
(«Schönschreiben»), Моримуха («Батьківщина»), Зелепуга («Яць Зелепуга»),
Гіацинт (роман «Лель і Полель»), Ґольдбаум (der Goldbaum) – Золоте дерево
(новела

«Пироги

з

черницями»),

Діамантенбаум

(«Не

спитавши

броду») [234, с. 155–157].
«Пташино моя» (а ще «Маню», «Маріє», «Манюсю»), – звертається до
авторки листа Хома. За сойкою закріплена погана «репутація» – вона руйнує
чужі гнізда, поводиться галасливо. Показово, що письменник дуже ретельно
описав її поведінку, виявивши свою природничо-наукову обізнаність. У
сприйнятті Мані образ сойки «обростає» різними конотаціями: спочатку
позитивними – це її «служка, повірниця», далі негативними – сойка-«суперниця»
й «розлучниця». Після вбивства пташини настає розв’язка любовних стосунків.
Маня, що спочатку постала в образі фатальної жінки-мисливця, «душохвата» (на
це вказує і поведінка, і одяг, і риси зовнішності, і мисливська атрибутика), від
стріл якої Хома ховався «за естетичними заборолами, що, мов шліфована сталь,
відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих слів, і сліз, і сміхів»
[337, т. 22, с. 63], виявила себе і в ролі жертви – вбитої пташини, крило якої
символізує половинку її душі, а також оприявнює трагедію неможливості
польоту – ослаблення фізичних і духових сил, вітаїстичної енергії (героїня
повернулася додому з «вирію життєвих мандрів» хворою, розбитою, слабосилою).
У

чоловічому

відьмацькими

сприйнятті

здібностями,

жінка

наділена

оргаїстичною

містично-гіпнотичними,

експресією,

флером

тайни,

непередбачуваності, еротизму, ексцентризму, її очі порівнюються із ящірчиними,
а сама вона – з демоном-вороною (у «Дріаді» – з древесною богинею, чарівницею,
«поманою», «загадкою», «хамелеоном», «змією»). В обох творах героїня постає у
метафоричному образі «згубної гедоністки – спокусительки – руйнівниці»
[200, с. 320], анімальна символіка корелює зі сферою жіночих інстинктів.
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У новелі-повісті «Сойчине крило» Франко стверджує думку, що людина –
«архитвір природи», її «високий, вольний витвір» [337, т. 22, с. 55], що «живе,
реально живе, працює, думає, терпить і бореться» [337, т. 22, с. 55], а разом з цим
– є лише атомом, пилиною, замкнутою у циклічному коловороті сил та енергії
першооснов буття. Цю ідею підтверджує драматична розповідь Мані про свої
поневіряння у життєвому «вирі», що підносить її на вершину («тріюмфи») й
опускає в глибини безодні, «на дно» («упадки»). Популярний у бароковій
літературі «ванітативний» мотив (від лат. vanitas) крихкості, «марноти»
людського життя перед викликами часу і смерті увиразнено образами зів’ялих
квітів та засушеного крила пташини.
Час твору об’єднав дві площини – теперішнього (декілька годин до
Новорічної півночі) та минулого (події трирічної давності, актуалізовані у
листі). Обидва часи перетинаються, виникає ілюзія подвійної (навіть потрійної)
реальності: «тут-і-тепер», «там-і-тоді», «завжди».
Простір твору, з одного боку, замкнений стінами кабінету, в якому
перебуває наратор, а з іншого, – це відкриті топоси близьких і далеких міст,
куди занесла доля авторку листа. У творі реалізовано хронотоп порогу, себто
межового часопростору життєвих криз, падінь, оновлень, прозрінь, прийняття
важливих рішень. Елементи ірраціонального (містика, забобони, передчуття)
детерміновані особливостями жіночого психотипу (характеру, темпераменту,
інстинктів). Порушено проблему фаталізму долі. Як і в багатьох інших творах,
письменник підводить до думки про гуманність як основу духового відродження
персонажа.
Почуття до жінки потрактовано як деструктивний елемент, що відбирає сили
й охоту до громадської роботи. З другого боку, саме спомини давно пережитої
love story виводять персонажа зі стану «паперового», себто несправжнього,
існування. Тож любов, як і сама природа, за Франком, це амбівалентна сила –
руйнівна (демонічна), з одного боку, та конструктивна (ушляхетнювальна), з
другого.
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Розуміння любові й природи як стихійних виявів сил Еросу й Танатоса
подибуємо у новелі «Неначе сон». Сам твір, як свідчить його заголовок,
побудований у формі сновізії, себто на межі реального – ірреального, дійсного –
можливого – бажаного.
Новела закроєна у руслі сімейної ідилії35. Ось хатина новенька, з білими
стінами та ясними вікнами, обмаєна «віночком розлогих верб і яблунь, що
хиляться над нею, осяяна блиском літнього південного сонця» [337, т. 22, с. 318],
а в хаті – рух, стукіт, веселий гамір – кипить життя, є достаток і слуги, а ще –
молода невістка, весела, мов пташка, «що з клітки випурхнула на волю»
[337, т. 22, с. 319], «метелик з червоними крилами», квітка, що, занесена якимось
птахом, зацвіла в огороді старого вдівця. Використано традиційний для
українського фольклору, літератури й Франкової творчості мотив села-раю,
«писанки». У ранньому етюді «Лесишина челядь» письменник контрастом руйнує
цей ідилічний образ, а на зламі століть знову до нього повертає, збагативши його
новими сенсами й надавши цьому топосу універсального статусу «вічного
тривання». Конструює його як утопічно-ідилічний геопростір пам’яті, в якому
збігаються природні й людські ритми і законопорядки життя.
Твір названо новелою, хоча в ньому наявні ознаки етюда – він невеликий за
обсягом, не має чіткого сюжету, нагадує ескізний малюнок настроєвого
характеру, «котрий природно відтворює полігранність самого життя» [89, с. 216].
Новела гармонійно поєднує елементи казки (казковий «покажчик» твору
супроводжується магічними обрядодіями й алюзіями до персонажів народного
фольклору36).
Ритмо-інтонаційна

тональність

зачину

перегукується

з

новелою

О. Кобилянської «Час» (1895). У Франка: «Неначе ві сні, виринають перед моєю
душею забуті тіні давньої минувшини, рисуються виразними силуетами на тлі
35

Як і в попередньому творі, це підтип любовної ідилії, але з домішками трудової, сімейної.

36

Докладніше це питання розглянуто у статті І. Денисюка «Казковий чудесний покажчик у новелі Франка

“Неначе сон”» [91] та в окремому розділі монографії К. Дронь «Модель циклічного часу: особливості
потрактування» [98, с. 218–219].
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крайобразу мойого рідного села, і промовляють до мене давно нечутими,
простими, тихими словами. І ворушать моє серце, і витискають сльози на
очі» [337, т. 22, с. 318].
У творі Кобилянської: «Наче сон весняний, виринають у моїй душі спомини
й картини з рідних сторін» [144, с. 89]. Обидва лірично-пейзажні зачини графічно
відділено од основного тексту. Вони вказують на сновізійний, ретроспективний
характер описаних подій та містять ознаки автобіографізму.
Центральною ідеєю твору «Неначе сон» є ідея циклічного коловороту
(постійного новонародження, оновлення) життя (vita), а герої мотивують і
узгоджують свою поведінку та вчинки відповідно до законів природи (а не
соціуму). Марися, підбурена «полуденним демоном»37, зраджує свого чоловіка
(набагато від неї старшого вдівця), але не є об’єктом осуду. Навпаки – її свекруха
(названа у творі бабою) тішиться, що невістка приведе на світ онука. Навіть
більше – саме вона намовляє молодицю йти вполудне (у час найбільшої сонячнодемонічної активності) по воду, де та й зустрічає золотоволосого парубка. Тут
актуалізовано архетипні значення матері-природи – тої, що дає початок новому
життю, свіжим силам та надії. Як і в новелі-повісті «Сойчине крило», в образі
молодиці оприявнено два боки її жіночості: як потенційної Матері та як Відьмиспокусниці. За спостереженнями А. Матусяк, «такого типу бачення жіночості
становило ефект міфологізаційних “течій” сецесії, в концепції яких родючість і
материнство жінки свідчили про її сакральні якості, а сильне узалежнення від
природних сил розташовувало її на протилежному полюсі аспектів буття: ніч,
смерть, зло і т. д.» [200, с. 323].
Героїня сприймається як стихійний вияв вітаїзму, молодості, пориву, вона
відчуває себе частиною природи: «Її палкі очі впиваються красою природи і
сонячним блиском, її дівочі ще груди підносяться і хвилюються, мов у якімось
зворушенні, її рум’яні, калинові уста мимоволі розхиляються, з них дзвінким,
37

У фольклорі полуденного демона названо «полудницею», «daemon meridianus» (лат.). З його образом

пов’язані мотиви жертвоприношення, полювання, а також яскраво виражена сексуальність, що передбачає солодкі,
пристрасні мрії й спокуси, пов’язані з давньоримським богом Паном чи Фавном [272].
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альтовим голосом вилітає відома дівоча пісенька» [337, т. 22, с. 319]. Природа в
апогеї свого буяння й дозрівання за принципом паралелізму (консонансу)
зіставна з образом молодої пари (Марисі й Нестора) у розквіті тілесних сил,
енергії. Пейзаж і пісня творять настроєво розмаїту картину відчуттів, почуттів
(«<…> обоє щезли в розкішнім морі сіро-золотих стебел жита, а над ними
щасливо шуміли недоспілі ще колосочки, колисані ледве чутним подихом гарячої,
полуденної літньої години» [337, т. 22, с. 65]).
У романі «Не спитавши броду» та фрагменті з цього твору – настроєвопейзажному етюді «Дріада» також експліковано мотив любові-спокуси, омани,
пристрасті, що затьмарює розум. У цих любовних історіях Франко підводить до
думки про стихійність і неконтрольованість людських почуттів, що випливає із
діалектики Еросу й Танатоса в природі. Відповідно, людина – іграшка в руках
богів і демонів, які беруть активну участь у її житті (докладно цей мотив
опрацьовано в гуцульських оповіданнях «Як Юра Шикманюк брів Черемош» і
«Терен у нозі»).
Твори «Сойчине крило» й «Неначе сон» належать до пізньої психологічної
пленеристики, що в оригінальний спосіб поєднала людське і природне, фізичне й
психічне, свідоме й позасвідоме, раціональне та ірраціональне, об’єктивне й
суб’єктивне, зовнішнє та внутрішнє, реальне – ірреальне, минуле – дійсне –
можливе – бажане. У цих творах Франко перейшов од зображення хаосу,
невпорядкованості, розірваності людського й природного життя (соціальної,
сімейної, трудової антиідилії) до конструювання пейзажно-настроєвої, любовної
ідилії, базованої на фольклорно-міфологічній моделі циклічного хронотопу.
Інтенція психологізму наявна і в ранніх, і в пізніших творах Франка, а в прозі
кінця ХІХ – початку ХХ ст. художній психологізм активізував новий тип
дескриптивної поетики, близької до психологічного імпресіонізму митців нової
літературної

генерації,

зокрема,

«молодомузівців»

та

М. Коцюбинського, В. Стефаника, Н. Кобринської, Г. Хоткевича.

О. Кобилянської,
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3.5 Прозові пейзажі Івана Франка й молодої генерації письменників:
спільне, відмінне, своєрідне
Творчі пошуки Франка у сфері словесного живопису віддзеркалюють
загальну динаміку оновлення техніки, засобів і принципів пейзажування у
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Посилена увага до «індивідуальної
душевної драми» персонажа, бажання у «мертвому» слові передати барву,
пластику, тон, рух, ідею, настрій, споріднило Франкову прозову пленеристику
1900-х

(особливо

етюд

«Дріада»)

з

лірично-настроєвими

малюнками

О. Кобилянської («Битва», 1896, «Некультурна», 1897, «Природа», 1895–1896),
М. Коцюбинського («На камені», 1902, «Intermezzo», 1909), Б. Лепкого («На
Сокільськім», 1900, «Мій товариш»), Є. Мандичевського («Буря», 1906),
«Гірськими акварелями» (1914) та «Гуцульськими образками» (1914–1915)
Г. Хоткевича, творами М. Яцкова «У наймах», «Лісовий дзвін», «Благословенє»,
«Архітвір», «Блискавиці», «Христос у гарнізоні», «Дівчина на чорнім коні».
Письменники активно, продуктивно (відповідно до власних можливостей і
творчих інтенцій) освоювали структурно-композиційні засоби й принципи,
властиві живопису, музиці й кіно, активізували увагу на незвичному ракурсі,
перспективі, динаміці та процесуальності, вдавалися до естетизації, ліризації,
драматизації, ритмізації, міфологізації пейзажу, створення синестезійної моделі
дескрипції. Їхні прозові описи природи – це не лише малюнки різних «закутків
дійсного, зверхнього світу», символічні моделі космічного світопорядку та
маркери автентичного колориту, а й експресивні малюнки «душевного переламу
чоловіка», ретранслятори «найвищого напруження чуття». Такі суб’єктивноекспресивні описи вписувалися у загальновідому формулу «пейзаж – це стан
душі», яку Л. Петрухіна замінила (з проекцією на творчість модерністів та
романтиків) на «пейзаж душі» [248, с. 9]. Розвиваючи емоційно-психологічний,
антропоцентричний

пейзаж,

письменники

формували

підґрунтя

розвитку

імпресіоністичної психологічної новели [167, с. 16].
Розробляючи імпресіоністичні техніки пейзажування, і Франко, і митці
молодої літературної генерації, виявили інтерес до зображення ледь уловимих

176

перетворень, динаміки розгортання й зміни картин природи, малювання об’єктів
крізь призму розсіювання сонячного світла, звуків, «затіненості», «імлистості»,
«димчастості», наростання активності, руху, гри світлотіней, контрастів, м’якого
кольористичного нюансування. Вони активізували увагу на незвичному ракурсі,
перспективі,

температурному

режимі,

акустиці,

послуговувалися

засобом

розрідження й змішування кольорів. Малювали об’єкти під деформуючою дією
мінливого освітлення. Природу зображали у гнучких формах, недовговічних
станах (сезонних, добових, фізично-акустичних: у сонному, ледь пробудженому
поранку; в полуденному розгарі весняного розквіту й літнього дозрівання; у
меланхолійному росистому надвечір’ї та в непроглядній, глухій ночі), за різної
погоди (крізь призму дощу, снігу, туману). Активно використовували прийом
«підміни активності глядача активністю пейзажу». Особливу увагу приділяли
таким засобам емоційної виразності, як колірний акцент, світлоефект. Техніка
мініатюризування відкрила перспективу психологічної (у прозі Франка) і
метафізичної (у творчості Б. Лепкого, М. Яцкова) глибини.
Імпресійно-сецесійний принцип «розмивання меж» утворив простір для
дифузії елементів портрета й пейзажу. У прозі Франка («Мавка», «Малий
Мирон», «Під оборогом», «Дріада», «Не спитавши броду», «Неначе сон»,
«Сойчине крило»), М. Яцкова («У наймах», «Ой не ходи, Грицю…»),
М. Коцюбинського

(«В

дорозі»,

«На

острові»,

«Сон»),

О. Кобилянської

(«Природа») «відбулося інкорпорування портретом предметно-матеріального
світу, репрезентованого у художньому творі» [300, с. 2]. Такий портрет «поруч з
традиційним зображенням людини вбирав елементи пейзажу, змалювання
інтер’єру тощо» [300, с. 9]. У портретотвірному описі суб’єкт було «втоплено» у
просторі, деперсоналізовано (риси зовнішності, контури одягу продовжено у
лініях ландшафту, персонажів уподібнено до міфологічних дріад, фавнів, мавок).
Виникає пейзаж як портрет і портрет як пейзаж. До такої манери унаочнення
вдавалися і польські письменники-модерністи, як-от Л. Стафф. Однак природна
орнаментика портретів Франкових персонажів не є елементом фантастики, а
виступає засобом характерокреаційної поетики. Символічні деталі пейзажу
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оприявнюють особливості психіки, темпераменту, зовнішності, характеру,
поведінки, світогляду персонажів. Ідея трансгресії природного (пейзажу) й
людського (портрета) підпорядкована концепції всеєдності життя.
Попри

спільні

тенденції

психологізації,

метафоризації,

символізації

дескрипції, у сфері словесного живопису Франко залишався ближчим до
суб’єктивно-психологічного мімезису раннього імпресіонізму, постійно виявляв
зв’язок із фольклорно-романтичною і реалістичною (автопсійною) поетикою
попередників. Він не захоплювався орієнтальними, екзотичними, химерними,
емблематичними пейзажами або ж гіперболізованими живописними ефектами,
тоді як митці молодої генерації компонували пейзажі на основі блискавичного,
яскравого, щільного сполучення образів природи й людських рис. Поетизували
екзотичні, незвичні або уявно-фантастичні, утопічні, ідеальні краєвиди. Іноді
створювали враження надмірної квітчастості, стилізації38, як-от М. Яцків у новелі
«Архітвір» чи в оповіданні «Журавлі». Не наслідували реальність, а прагнули
створити її заново, не шукали аналогії, прототипу, а навпаки – завуальовували
опис,

насичували

його

образами-ключами

(звідси

гра

уяви,

смислів,

енігматичність, недомовлення, натяк, двозначність, непевність, нахил до
міфологізму). Не копіювали природу, людину, а тільки «кидали декілька різких
рисів на полотно» [146, с. 13]. Надаючи миттєвим та мінливим образам природи
статусу позачасового, вічного, метафоризували й міфологізували пейзаж (як-от
В. Бірчак у «замітці» «На вершки Карпат»). Конструювання таких квазіописів
пояснювали модерністською концепцією «невиражальності», «неповноти» мови,
неможливості ословлення глибинних смислів суб’єктивно-трансцендентного.
У творчості письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. відчутними є зміни
текстового обсягу й образного наповнення пейзажу. Замість цілісних, розлогих
описових конструкцій (експозиції, преамбули із зазначенням хронотопу подій)
було введено символічні, сугестивні, концептуально-ідейні деталі (пейзажіштрихи), прив’язані до ситуації, епізоду, сцени, в яких переважала топографічна
38

Ця традиція притаманна фольклорній та романтичній поетиці і виявляється у сецесійному мистецтві.
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невиразність

(делокалізованість),

новелістичність,

розфокусованість

і

деконцентрованість («Кара», «Для брата», «Дідусь», «Мій товариш», «Дзвони»,
«Жертва», «Ще час» Б. Лепкого, «Свічка горить», «На цвинтарі», «Блудний
метеор» Н. Кобринської, «Виводили з села», «Озимина» В. Стефаника).
У Франковому прозовому пленері 1900-х також побільшало розірваних,
монтажних, ситуативних дескрипцій-штрихів, перерваних репліками персонажів,
монологами, близьким до потоку свідомості внутрішнім мовленням, авторськими
відступами, рефлексіями й медитаціями. Особливо частими стають описи пустелі,
пустки, безодні в різних геопросторових модифікаціях. Нерідко монументальний
реалістичний пейзаж доповнено (або й повністю заміщено) лаконічним,
згущеним, новелістичним.
Дотичними були і натурфілософські погляди Франка й молодої генерації
письменників. Насамперед перегукується романтична концепція природи як
храму, морально-етичного орієнтира, джерела вічної краси, гармонії, порядку,
розмаїття, повноти, цілісності, постійного оновлення життя. Одночасно звернено
увагу і на її непривабливі, деструктивні властивості та «підлії свойства» (це
Космос і Хаос, креативна і руйнівна, добра і зла, божественна і демонічна стихія).
До

природного

навернення

закликали

«молодомузівці»

Б. Лепкий

(«Дочекався», «Мій товариш», «Старий двір», «Дідусь»), М. Яцків («Блискавиці»,
«Горлиця», «В лабетах»), а також М. Коцюбинський («В дорозі», «Intermezzo»,
«Що записано в книгу життя»), О. Авдикович («Чудесна сосна»).
Ідею повернення до першоджерел і до себе самого, до своєї свідомості та
самосвідомості артикульовано в «подорожній замітці» В. Бірчака «На вершки
Карпат» (зі збірки «Золота скрипка», 1937). На морально-етичну вартість
етноприроди звертав увагу Г. Хоткевич у повісті «Довбуш».
Франкова ідея «лікування пейзажем» не виявлялася у радикальних формах, а
радше вписувалася у формулу «прагнення самотності – відпочинок “на лоні
природи” – повернення з новими силами до соціуму», як і в «замітці»
М. Грушевського «Предок» (1909).
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У творі Грушевського герой-самітник, як і Борис у «Дріаді», втікає од
культурного життя («з шумливої, галасливої гостини, повної всякої напруженої
ненатуральності, вимушеності, нещирості» [70, с. 313–314]) на лоно природи («до
себе», «додому»), а звідти (через особливе втаємничення біля багаття) – у
глибину віків, тисячоліть, аж до первісного дикунства. Він осягає блаженного
стану «істоти, якій нічого не треба, нікуди не треба, і ніщо її не жене й не
пригадується» [70, с. 314]. Проте втеча від «безвихідно-складного й болющого
життя» [70, с. 314] є лише тимчасовою. Через сновізію змученого, ослабленого,
голодного первісного чоловіка, що марить стихійно простими речами, автор
доводить героя до усвідомлення вартості «культури й поступу». Тому після
короткотривалого перепочинку, мандрівник повертається додому, «бажаючи
насамперед вдоволити свою жадобу ввійти в життя, злитися з ним, взяти в нім
свою пайку» [70, с. 317]. Як і персонажі Франкового пленеру (Євгеній Рафалович
у «Перехресних стежках», Борис у «Не спитавши броду» чи в «Дріаді»), герой
«Предка» з новими силами повертається у «сей повний безконечного страждання,
але й безмірної привабності світ…» [70, с. 318] до «життьової праці серед
обставин культурного життя, в сучасному світі ідей» [70, с. 318].
Спільним був і пошук ідеалу «природної людини» (у Франка – це дитина,
поет, гуцул; у М. Яцкова – це митець; у Б. Лепкого – селянин, у В. Бірчака –
старий пастух-керманич, загублений у «країні, де не видно праці людських рук», у
О. Авдиковича – «напівдикий чоловік», у М. Коцюбинського – гуцул із
притаманним

йому

наївним

світосприйняттям

і

світоуявленнями,

у

М. Грушевського – далекий пращур), а також відповідної моделі суспільних
відносин (не хижацько-споживацької, а антеїстичної, утопічної, екологічної,
базованої на гармонії, єдності природолюдських світів).
Письменники

підкреслювали

терапевтичну

вартість

природи,

однак

«молодомузівці» інтенсивніше розгорнули у своїх творах полеміку між
«здоровими та хворими», «містом і селом», «природою і цивілізацією» (Б. Лепкий
в оповіданнях «Мій товариш», «Старий двір», М. Яцків у творах «Блискавиці»,
«Горлиця», «В лабетах»). Вони протиставили сільську людину (село потрактовано
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як органічний простір), що живе з природою одним ритмом (підкреслена цінність
простої землеробської праці орача), міській, відірваній од свого духового
субстрату. Висловлювали побоювання перед бурхливим розвитком цивілізації, що
перетворює

людину

на

бездушну

машину.

У

їхніх

роздумах

звучать

апокаліптичні, есхатологічні мотиви.
Споріднює натурфілософські погляди Франка й «молодомузівців» особливе
ставлення до природи минулого, адже пейзажі пам’яті у їхніх творах абсорбували
ідеал гармонійного життя людини на лоні природи. Із цим пов’язана трагедія
утраченого простору, неможливості повернення. Мотиви туги, ностальгії є
супровідними. Проте «молодомузівський» пейзаж-спогад – це щось більше, ніж
індивідуальний досвід. Він сягнув до глибинних шарів свідомості – міфу,
фольклору, а також національної пам’яті, а от пейзажі-ностальгії Франкового
пленеру є автопсихобіографічним простором персонажа, який згадує не так рідні
краєвиди, як, радше, себе колишнього. Таке «повторне пригадування» є
автотерапією, намаганням повернути свою самототожність.
Висновки до розділу 3
У Франковій прозі 1900-х рр. поетика пейзажу збагачена елементами
фольклорно-романтичної, імпресіоністичної і сецесійно-символістської традиції.
Домінантними рисами Франкового пейзажотвірного методу є: експресивізація
описів (насичення емоційністю), використання принципів чуттєпису, дрібнопису,
мініатюризування; олюднення, одивнення пейзажу й оприроднення людини;
символізація, міфологізація природолюдського універсуму.
Пейзажі насичено філософсько-психологічним змістом. Згадаймо образи
заходу й сходу сонця – символічні втілення концепції циклічного колообігу
життя; топос ріки як психоміфологему життя, долі; вершину гори – лімінальнотрансцендентний простір міжсвіття; хронотоп весни як символ відродження
фізичних, психо-духових сил, пора молодості, краси, повноти життя. Дескрипції
узалежнено від мінливої персонажної перцепції, відчуттів і почуттів суб’єкта.
Описи скомпоновано в рамцях актуального хронотопу. Емоційно-настроєві
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пейзажі зазнають значного впливу музично-малярських принципів унаочнення. У
пейзажних

малюнках

трапляється

фольклорно-міфологічна

й

фантазійна

образність, прогностичні маркери, елементи гри й натяку, багата природна
орнаментика.
У Франковій художній прозі 1900-х одночасно співіснують різні форми
пейзажу, однак частішими стають зображення природи як персоніфікованої
(олюдненої чи анімізованої) істоти, що активно взаємодіє з персонажем,
намагається вплинути на хід його думок, навіть змінити русло його життя. Така
«самостійна» природа зіставна з інтимною сферою особистості і постає у
психологічному й символічно-філософському ракурсах.
Різних модифікацій зазнав і «пейзажний портрет». Поєднавши в собі ознаки
фольклорного типу характеротворення (через зіставлення рис зовнішності,
поведінки й характеру героїв з пейзажами), малюнок природи (чи окремі його
деталі) набув глибших, аксіологічних, психологічних, філософських смислів.
Пейзаж став актуалізатором морально-етичного переламу особистості («Мій
злочин»), засобом розкриття моральної «фізіономії» персонажа («Дріада»,
«Сойчине крило»). Опис природи набуває рис імпресії, ідилії (любовної – у
«Дріаді», «Сойчиному крилі», сімейної – у «Неначе сон», дитячої – у творах про
дітей) та яскраво вираженого «едемського» підтексту (Втраченого/Віднайденого
Раю). Змінилося й співвідношення статики – динаміки (пейзаж кінетизовано
персоніфікацією,

акустичним

пуантилізмом,

помноженням

ракурсів

спостереження), конкретного – загального, панорамного – фрагментарного,
роздробленого – цілого.
Пейзажі є частиною ментального простору автора, втілюють його
активістично-вітаїстичні погляди на природу як джерело фізичного, психодухового оздоровлення. Романтичне захоплення красою, величчю, гармонією
природи, віднайдення в ній «іскри божества» (характерні для ранньої прози), у
творчості 1900-х синтезувалося в концепцію всеєдності природолюдських світів.
Через долучення до дикої, первісної, неокультурненої природи відбувається
складний процес світоосягнення, самопізнання, «ново-народження» персонажів.
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Спостереження за природою сприяє відкриттю психологічної і філософської
глибини.
Франкова поетика візуальності виявляє збіжності з поетикою описовості
«молодомузівців»

та

М. Коцюбинського,

О. Кобилянської,

Н. Кобринської,

В. Стефаника. Це стосується апробації новаторських психологічних стратегій
побудови дескрипцій природи, інтеріоризації художнього опису, тобто зближення
зовнішнього/внутрішнього, матеріального (видимого)/духового (невидимого), і,
навпаки, екстеріоризації психічних понять – вираження внутрішнього життя за
допомоги пейзажів-еквівалентів (проекція на образи природи емоцій, настроїв,
почуттів). Проте індивідуально-авторська манера «освоєння» нових віянь,
інтенсивність апробації нового у кожного письменника різна.
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ВИСНОВКИ
Пропоноване дослідження становить спробу комплексного, поліаспектного,
детального аналізу поетики й семантики психологічного пейзажу в художній
прозі Івана Франка.
Основні результати роботи зводяться до таких положень:
1.

Франкова

проза

репрезентує

новаторські

стратегії

суб’єктивації,

антропологізації, інтеріоризації дескрипції, себто наповнення її «людським
змістом». Психологізація пейзажу спрямована на розширення й поглиблення його
художньо-виражальних,

характерокреаційних

можливостей.

Принципи

паралелізму природи й людини, єдності та взаємодії людини і місця є ключовими
у Франковій концепції художнього простору.
2. Вербальні пейзажі

втілюють оригінальне, індивідуально-авторське

відчуття природи, його натурфілософію, є показниками креативності творчого
методу й стилю. Структура, семантика, форми, функції, домінантні типи й ознаки
пейзажів

змінювались

на

різних

етапах

Франкової

творчості,

урізноманітнювалися відповідно до його художньо-естетичних пошуків.
3. Досліджувана Франкова проза прикметна посиленням психологізму в
зображенні природного світу й природолюдських взаємин.
У ранніх творах («Лесишина челядь», «Петрії і Довбущуки», «Захар Беркут»)
інтенція

психологізму

пейзажів-консонансів,

активована
дисонансів,

за

допомогою

передвісників,

суб’єктивно-насвітлених
прогностичних

(натяків),

побудованих на паралелізму природи й людини, запозиченому з фольклору. Такі
дескрипції, подані з перспективи автора, є «екстравертними», себто спрямовані на
реципієнта. Їхня роль зведена до окреслення простору проживання персонажів та
увиразнення «чудної уроди», підкреслення добрих і злих, а також виняткових рис
їхнього характеру, створення добірного настроєвого тла (страхітливого або
живописного).
У пізнішій прозі (наприклад, у романі «Борислав сміється», повісті «Boa
constrictor», оповіданнях «На роботі», «Ріпник», «Вівчар») часопросторова топіка
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тісніше корелює з поняттями «душа», «характер», «настрій». Дескрипції є
«інтроверсійними», поданими з перспективи персонажа, вони використовуються
для унаочнення його вражень, спостережень. Природу зображено як стимулятора,
інтенсифікатора уяви, сновізій, фантазій – як чутливий і витончений інструмент
сугестії, засіб світоосягнення, самоідентифікації та самопізнання суб’єкта. Пейзаж
оригінально вписано у «простір переживань» героїв.
4. У Франковій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. диференційовано такі
новаторські типи психологічних пейзажів:
•

імпресії

–

враженнєві,

відчуттєво-перцепційні,

аспектні,

повністю

узалежнені від інтенсивності, тривалості й важливості переживання фізичного й
розумового «я» суб’єкта (автора – у ранній прозі, наприклад, у «Лесишиній
челяді», та персонажа – у пленеристиці 1900-х), від ситуації, умов сприйняття та
психоемоційного стану («Дріада»), віку (проза про дітей), світогляду (гуцульські
оповідання). Психо-імпресійне мапування геопростору фокусувало увагу не на
цілій дескрипції, а на окремих явищах, станах, добових відтинках, мікрообразах.
Змінилися принципи кінетизації описів: рухомий суб’єкт спостереження замінено
динамічним об’єктом – антропоморфним, міфологізованим пейзажем;
• експресії – «пейзажі-настрої»: проекції, еквіваленти екзистенційних станів,
«пейзажі душі» (ситуативно присутні у прозі різних періодів творчості митця,
вони найповніше виявляють характерокреаційні можливості у повістях «Основи
суспільності», «Для домашнього огнища», романі «Перехресні стежки»);
• символи – алегорично-філософські, пейзажі-ідеї, інкрустовані у простір
пам’яті (пейзажі-ностальгії), уяви й сну, скомпоновані засобами оніричної,
фантасмагоричної, близької до галюцинаційної поетики (у новелі «Вільгельм
Телль», оповіданнях «Маніпулянтка», «Між добрими людьми», у бориславській
прозі, оповіданнях про дітей та «гуцульських» творах «Терен у нозі», «Як Юра
Шикманюк брів Черемош», у романах і повістях 1900-х).
5. Доведено, що Франко постійно вдосконалював майстерність словесної
пластики, збагачував і оновлював свій пейзажокреативний інструментарій,
динамічно адаптуючи його до тих змін, що відбувалися в тогочасній літературі.
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6. Дослідження підтвердило, що творчий метод Франка у сфері словесного
живопису є синкретичним, еластичним. Його поетика описовості виявляє
збіжності зі словесною пластикою «молодомузівців» та М. Коцюбинського,
О. Кобилянської, Н. Кобринської, В. Стефаника. Це стосується інтеріоризації
пейзажу, психологізації, ліризації, ритмізації, метафоризації, символізації опису.
Воднораз Франко не захоплювався орієнтальними, екзотичними, химерними,
емблематичними

квазіпейзажами

або

ж

гіперболізованими

живописними

ефектами. «Молодомузівці» більшою мірою тяжіли до сецесійно-символістської,
міфологічної образності, до нового творчого синтезу й символу (чуттєвого й
ідейно-трансцендентного), Франкові ж пейзажі найвиразніше виявляли риси
імпресіоністично-психологічного (суб’єктивно-експресивного) пленеризму.
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