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2.2. Елементи міфопоетичного моделювання в 
системі пантеїстичного світобачення українських та 

зарубіжних авторів “прози про землю”  
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 

 
Тема землі в літературі орієнтує на певні ірраціональні 

моменти у відповідних творах, зачіпаючи вічні проблеми 
взаємовідносин людини і землі (ширше – природи). Метою 
життя  
кожного є його самореалізація, яку особистість знаходить у 
творенні, творчій праці. Присвятивши себе землі, людина 
(селянин) стає творцем у повному розумінні цього слова, 
водночас сама ж стаючи й рослиною, пускаючи коріння в 
землю, яку обробляє [244; 112]. В безпосередньому спілкуванні 
з землею селянин проникається ритмом природи, відкриває для 
себе нове, містичне відчуття поєднаності із всесвітом, із 
сакральним початком часів. О.Шпенглер пише: «З΄являється 
тонко відчутий зв΄язок між посівом і зачаттям, урожаєм і 
смертю, дитиною і сім΄ям. Ця нова побожність виливається у 
хтонічні культи родючості землі, що розвиваються разом з 
людиною» [там само]. 

Рисою, притаманною, напевне, переважній більшості 
творів про землю кінця ХІХ - першої третини ХХ ст., є їх 
проникненість пантеїстичним струменем. Будучи більш чи 
менш відчутною в кожного конкретного автора, ця складова 
надає твору неповторної глибини, філософського звучання, 
розмикаючи й універсалізуючи його проблематику, розповідь у 
цілому. Та найбільш перспективним міфопоетичний аналіз є для 
творів вибраних авторів не тільки через це: адже самі вказані 
митці схильні до ірраціонального сприймання дійсності. На 
останнє орієнтують і (нереалістичні) художні стилі, в яких вони 
працюють. 

Зауважуючи, що “українців... об΄єднує пантеїзм і віталізм 
світовідчуття” [245; 43], Н.Шумило нижче пише про 
“збереження пантеїстичного світовідчуття” у вітчизняній прозі 
кінця ХІХ - початку ХХ ст. [там само; 328]. У справедливості 
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такого твердження переконує аналіз життєвої та художньої 
філософій кращих українських прозаїків періоду: 
М.Коцюбинсь-кого (в першу чергу) та О.Кобилянської й 
В.Стефаника. Потужний пантеїстичний струмінь, що часом 
набуває рівня художньо-філософської домінанти, виявляють і 
твори зарубіжних письменників: К.Гамсуна, Т.Гарді і 
Д.Г.Лоуренса, В.Реймонта, Ж.Жіоно й ін. 

Отже, пантеїзм (від грец. “все”, “Бог”) визначається як 
“філософська позиція, згідно з якою Бог і світ (Космос, 
універсум) є тотожними, такими, що збігаються” [222; 464], або 
ж як “...вчення, що обожнює Всесвіт, природу...” [221; 330]. 
Така особливість характерна для світогляду давніх народів і, 
зокрема, в українців продовжується з часів язичництва. В уяві 
наших предків навколишній світ – небо, земля, ліси і ріки тощо 
– був населений численними надфізичними істотами (богами, 
злими духами і т.ін.); поклоняючись їм або просто поважаючи 
їх силу, давні слов΄яни були політеїстами. Таким чином, 
природу взагалі наші пращури бачили як єдиний живий 
організм, де різні стихії, явища і події знаходились у сфері 
впливу конкретного духу чи божества; у свідомості людей 
поняття надфізичної сили і природи максимально 
зближувались, а деколи й прирівнювались за значенням одне 
до одного. Так проявлявся пантеїстичний характер 
світосприймання тогочасного слов΄янина, що, напевне, й дало 
підстави В.Гнатюку стверджувати: “Наші давні предки були з 
огляду на віру пантеїсти” [212; 383]. 

Прихід у Київську Русь християнства (988 р.) не зміг 
витіснити слов΄янське язичництво, що останнє з того часу як 
культ природи співіснувало з християнством і подеколи навіть 
превалювало – у взаємовідносинах людини і природи та в 
розумінні людиною останньої. Більш того, “культ Ісуса Христа 

35 Порушуючи проблему мислення сучасної людини, варто наголосити, що й 
Л.Леві-Брюль, пишучи про пра-логічне мислення в первісної людини, вказує: 
“Не існує двох форм мислення в людства, одної – пра-логічної, другої – 
логічної, відокремлених одна від одної глухою стіною...” [112; 8]; “Пра-
логічний елемент... ще зберігається в наших колективних уявленнях...” [там 
само; 88]. Див. також: [113; 241-242]. 
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на українському ґрунті став зрозумілим тільки через власне 
язичницьку інтерпретацію його, тобто через поєднання культу 
Ісуса з культом бога Сонця – Дажбога” [83; 281]. У результаті у 
слов΄ян сформувалося своєрідне християнсько-язичницьке 
світобачення, в якому поєднувались риси як християнства, так і 
язичництва. Традиційні вірування українців донесли до наших 
днів елементи міфологічного мислення наших пращурів. 
Пантеїстичні уявлення давньої людини збереглися досі і 
властиві світогляду людини сучасної35. Знаковим здається той 
факт, що, визначаючи особливості релігійності українця, 
А.Колодний першою рисою називає “своєрідний пантеїзм”, а 
трохи нижче – й “двовір’я” [83; 17]. 

Можливість особливо яскраво виявитись пантеїстичному 
началу в літературі кінця ХІХ - першої третини ХХ ст., 
очевидно, дав імпресіонізм з огляду на свою художню природу. 
Недарма часом дослідники вказують на пантеїстичність 
імпресіонізму [див.: 233; 29] і на те, що “імпресіоніст є 
пантеїстом” [див.: там само; 111]. 

Найвизначнішим представником імпресіонізму в 
українській літературі досліджуваного періоду вважається 
Михайло Коцюбинський, пантеїстичність світогляду якого 
загальновідома ([245; 296-297], [233; 29] та ін.). Оскільки ж за 
стильовими та філософсько-естетичними особливостями 
найближчий до Коцюбинського Гамсун, найяскравіший 
норвезький пантеїст, бачиться доцільним одразу 
прокоментувати пантеїстичний струмінь саме в їхніх художніх 
світах. Для глибшого осмислення творів цих письменників 
важливо розглянути перш за все основні стрижні філософії їх 
художнього світу. Проведення типологічних паралелей щодо 
естетико-філософсь-ких концепцій авторів здійснюємо через 
залучення творів високого ступеня самототожності – відповідно 
“Intermezzo” та “Пан” і “Містерії”. Наведемо декілька уривків з 
“Intermezzo”: 

“Признаюсь – заздрю планетам: вони мають свої орбіти, і 
ніщо не стає їм на їхній дорозі” [102, т.2; 297]. “Можу 
36 Порівняймо зі словами Ж.Жіоно: “Ми – частки космосу” [70; 115]. 
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подумать, що я планета...” [там само; 302]. “Я п’ю тебе, сонце, 
твій теплий зцілющий напій, п’ю, як дитина молоко з матерніх 
грудей...” [там само; 305]. 

Здається, наступні рядки писала та сама рука, хоча їх автор 
– Кнут Гамсун: “Я кров’ю відчуваю якийсь нервовий зв’язок з 
космосом, зі стихіями” [цит. за: 35; 138]. Герой “Містерій” 
Нагель спостерігає за небесним океаном: “От би опинитися 
там, у вишині, побродити між світилами й відчути, як комети 
своїми хвостами овіюють твій лоб!” [33; 231]. Це відчуття 
близьке й Томасу Глану (“Пан”): “...здається, ніби міріади зір 
Чумацького Шляху співають у моїх жилах...” [30; 79]36. 

Очевидна спорідненість “космічного” мислення митців. 
Наявна спільність і в їх концепції людини: вони бачать її 
невід’ємною частиною природи. Проте, оспівуючи і 
схиляючись перед останньою, класики по-різному вирішують 
проблему відносин особистості і суспільства. 

Сучасна людина потребує залишатись наодинці з 
природою як місцем свого самопізнання, духовного очищення, 
заспокоєння й відпочинку після жорсткого технологізованого 
міського життя. У Коцюбинського природа відіграє роль 
своєрідного каталізатора плину думок героя; на лоні природи 
герой вчиться розуміти біль іншої людини. Для Гамсуна 
перебування “у природі” – самодостатній стан блаженного 
злиття з нею, потреби абсолютної самотності; і цей 
гармонійний стан душі героя грубо порушує поява поряд іншої 
людини. Тобто філософію художнього світу письменників 
тлумачимо як філософію соціального спрямування у 
Коцюбинського та асоціального – в Гамсуна. Справедливість 
цих висновків підтверджують уривки з художніх творів. 

В “Intermezzo” ліричний герой, перебуваючи в ідилії са-
мотності, зустрічає селянина: “Він був для мене наче паличка 
дирижера, що викликає раптом з мертвої тиші цілу хуртовину 
згуків (тут і далі виділено нами. - А.Г.). 

Я не тікав; навпаки, ми навіть почали розмову, наче давні 
знайомі” [102, т.2; 308]. (Тобто простежується потяг до 
спілкування.) І ще: “Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, 
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наладжені, вона вже грає...” [там само; 309]. 
У сцені з “Містерій” Нагель лежить у лісі, насолоджуючись 

самотністю, проте його реакція на появу тут людини є зовсім 
іншою: “Нагель лежав тихо і спостерігав за селянином. Ось він 
перед нами, помилуйтесь! Ось він, істинний норвежець... Ха-ха! 
Уродженець тутешніх місць, сіль землі, з хлібиною під пахвою 
та коровою, що плентається слідом. Ну й видовище! [...] У 
голові Нагеля роїлися саркастичні образи. Він схопився і 
вирушив у зворотню путь, збуджений і в кепському настрої” [33; 
232]. (Тобто, на відміну від героя “Intermezzo”, для Нагеля з 
приходом людини симфонія природної гармонії обривається). 

Отже, соціалізована людина Коцюбинського виходить у 
природу, щоб краще розібратися в собі, врівноважити життєву 
енергетику, зрозуміти світ та інших людей. Проте довго така 
людина не може бути самотньою, вона повертається в соціум, 
але з подвоєною життєвою силою. В.Агеєва зазначає з цього 
приводу: “...у художньому світі Коцюбинського усамітнення, 
втеча від людей, від їхніх клопотів і потреб можливі лише як 
ліки для душі, як відпочинок по тяжкій роботі...” [2; 109]. 
Людина Гамсуна також самодостатня, але вона не потребує 
після перебування наодинці з природою повертатися до 
суспільства, оскільки цивілізоване життя їй ненависне (як і 
самому Гамсуну), а вабить її все природне, “чисте”. Тобто 
морально герой стоїть поза цивілізаційним простором і за 
своєю суттю є “природною людиною”. 

Вислови митців доконечно підтверджують встановлені 
“моделі” їх філософій: 

 Коцюбинський: “Я не можу розминутись з людиною. Я 
не можу бути самотнім” [102, т.2; 297]. Це кредо митця, 
який уводить людину в живий універсум буття 
передовсім як соціальну істоту, суспільного індивіда. 

37 Принципова важливість дослідження в одній роботі романів “Пан” і “Соки 
землі” обумовлена не лише їх тематикою та виразною міфологізованістю, але 
й тим, що між творами утримується своєрідний генетичний зв΄язок [28; 338]. 
До речі, стійкий зв΄язок виявляють і “Тіні забутих предків” і “Fata Morgana” 
Коцюбинського [48; 40]. 
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 Гамсун: “Може, коли-небудь... люди... перетворяться на 
істот... у яких не буде потреби любити неодмінно 
подібну собі істоту...” [цит. за: 35; 138]. Для людини 
норвезького автора соціальність є зовсім не обов’язко-
вою, він практично відмовляється від соціальності. 

Домінантним у творчості цих письменників (та їх 
філософії) є пантеїстичний струмінь. Недарма Коцюбинський 
називав себе сонцепоклонником, а Гамсуна вважали пантеїстом 
[1; 24]. Твором українського митця, де б його авторська 
міфологічна (пантеїстична) система втілилася вповні, є “Тіні 
забутих предків” (1911). Найсильніше пантеїстичний струмінь 
у творчості Гамсуна позначився на його ранніх, 
концептуальних романах “Містерії” (1892) і “Пан” (1894), а 
також на більш пізньому творі “Соки землі” (1917), причому 
останні два з цих романів яскраво міфологічні. Отже, 
детальніше розглянемо “Тіні забутих предків” і “Пана”37. 

Повість “Тіні забутих предків”, «лебедина пісня» 
Коцюбинського [67; 472], належить до останнього етапу 
творчості майстра, який писав її з 28 серпня по 4 листопада 
1911 р. в Чернігові і надрукував у 1912 р. «Крилатим» став 
вислів про цей твір як про віковічний пам΄ятник Гуцульщині в 
українському письменстві. Присвятивши повість карпатському 
краю та його мешканцям-гуцулам, автор тричі її переписував, 
чимало часу збирав до неї матеріали [див., зокрема: 102, т.3; 
403-405]. У серпні 1910 р. він за запрошенням етнографа 
В.Гнатюка (той з 1902 р. знайомив письменника з культурою 
гуцулів) приїхав до гуцульського села Криворівні, де був 
вражений красою карпатського світу й самим життям гуцулів: 
“...чувствуешь себя перенесенным в какой-то новый, 
неведомый мир» [102, т.7; 69]. Вже у грудні 1910 р. маючи 
намір написати твір з гуцульського життя [там само; 97], 
митець у липні 1911 р. знов їде до Криворівні, де вивчає 
місцеві побут, звичаї та обряди, ночує разом з пастухами на 

38 “Своєрідний руссоїзм” постає як одна з характерних рис методу Гамсуна в 
цілому [детальніше див.: 230; 99-100]. 
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полонинах. «Побывал в диких местах, доступных немногим, на 
«полонинах»… – ділиться він враженнями з М.Горьким. – …
как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь. 
Гуцулы – оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со 
своеобразной психикой. Глубокий язычник – гуцул всю свою 
жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, 
населяющими леса, горы и воды. Христианством он 
воспользовался только для того, чтобы украсить языческий 
культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, 
символов! Собираю материал, переживаю природу, смотрю, 
слушаю и учусь» [там само; 126]. 

Коцюбинський прагнув відтворити в повісті (яка була 
частиною його «гуцульських» творчих планів [84; 157-158]) 
оригінальне міфологічне світосприймання карпатських україн-
ців, показати їхнє овіяне казкою, міфами й повір΄ями життя: 
«...коли б я хоч трохи переніс на папір колорит Гуцульщини і 
запах Карпат, то й з того був би задоволений» [102, т.7; 147]. 
Письменник спромігся надати своєму творові, поряд із глибоко 
національним, загальнолюдського, філософського звучання, 
зазирнути в людину крізь призму сприйняття обожнюваної нею 
природи. «Зважуванням життя на терезах філософського 
роздуму» [145; 348] постали «Тіні забутих предків» у світовій 
класиці. 

Схожою була творча самонастанова норвезького 
письменника. За його словами, в романі «Пан» він «спробував 
прояснити деякі особливості чуттєвої та надчуттєвої натури 
шанувальника природи в дусі Руссо» [33; 559]38. Твір був 
написаний влітку 1894 р. в містечку під Кристіансанном 
(Норвегія), хоча його задум виник в автора ще в 1893 р. (тоді ж 
Гамсун надрукував уривок «Смерть Глана», що вважався 
останньою главою майбутньої книги) [35; 202]. Митець довго 
обдумував назву роману, який спочатку хотів озаглавити іменем 
головної героїні – Едварди («Тіні забутих предків» також мали 
ряд варіантів заголовка: «В зелених горах», «Тіні минулого», 
«Відгомін передвіку», «Подих віків», «Дар предків забутих» та ін. 
[102, т.3; 355]). 
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Уже самі назви творів окреслюють духовний, 
філософський інтерес авторів до сфери давніх вірувань і міфів, 
що продовжують жити і в сучасній людині (пригадаймо слова 
Коцюбинського: «Справді, наш предок живе в нас, ми носимо 
його в собі, його інстинкти, звички і уподобання, ми тужимо за 
ним» [цит. за: 174; 68]). Сюжет творів побудований на історії 
кохання головних героїв, часопростору ж притаманні 
укрупнення, масштабність. М.Могилянський вказує, що 
«оповідання в повісті про життя на полонині з усіма його 
деталями звучить… як оповідання про найважливіші світові 
події, що так нагадує Кнута Гамсуна…» [145; 347]. 

Коцюбинський писав світ Карпат, особисто відчувши його 
атмосферу і пульс; трагічна історія кохання Івана і Марічки 
через ворогування їх родів (Палійчуків та Гутенюків) – також 
факт із гуцульського життя [97; 401]. Описуючи красу і велич 
природи Нурланна і трагічну історію кохання, яка розігралася 
тут, Гамсун зображував Нурланн своєї юності, де двадцять 
років тому вперше покохав доньку крамаря Н.Валсе Лауру. Хоч 
доля й розвела закоханих, Лаура на все життя залишилась для 
Гамсуна естетичним ідеалом, і її образ став прототипом 
Едварди у «Пані». Образ Томаса Глана, головного героя 
роману, навіяний авторові, очевидно, філософськими ідеями 
А.Стріндберга (на зразок такої: сучасна людина віддалилась від 
природи і втратила головні передумови органічного способу 
життя тощо) [35; 202-203]. 

Важливу роль при написанні обох творів мала міфологічна 
складова, звучання якої виразно проявляється вже в їх назвах. 

Коцюбинський на сторінках повісті відобразив дуалізм 
світогляду карпатських українців, у якому синкретично 
поєдналися християнські релігійні уявлення та язичницькі 
вірування. Автор не тільки показав гуцульські звичаї та повір΄я, 
але й переніс у свій твір постаті істот карпатської міфології як 
діючих персонажів (щезника, чугайстра, нявку й ін.), органічно 
39 Власне в міфопоетичному ключі “Тіні забутих предків” розглядають 
Р.Піддубна [174], Н.Білоцерківець [13], Л.Міхалінчик [144], Т.Саяпіна [188] 
та ін. 
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увів у тканину повісті художньо інтерпретовані народні 
коломийки, легенди (у вустах пастуха Миколи) про виникнення 
гір і про арідника (чорта) тощо. Погоджуємося з Я.Поліщуком: 
«Первісна міфологія становить той інтеграційний чинник, поза 
сферою впливу якого сюжет твору був би позбавлений 
основного й найістотнішого – символічного багатоголосся, 
параболічного паралелізму» [178; 39]. 

Роман Гамсуна названо за ім΄ям давньогрецького бога лісів 
і полів Пана (від індоєвроп. кореня pus-, paus- – “робити 
родючим”), сина німфи Дріопи і бога Гермеса. Пан вважався 
покровителем отар, пастухів і мисливців, разом із сатирами та 
силенами в числі демонів стихійних родючих сил землі входив 
до почту Діоніса [139, т.2; 279]. В античній філософії Пан 
уявлявся божеством, що все поєднує, й, очевидно, це дало 
підстави сприймати його як певну універсалію стихійної сили 
природи. Важливо при цьому, що «Пан» – «одне з імен бога 
землі» [40; 54]. 

Норвезький письменник приділив увагу в романі й фольклору 
свого краю, увівши до твору історію кохання Дідеріка й Ізеліни – 
персонажів народних легенд; притчу про юнака і двох дівчат. 

 
Повість “Тіні забутих предків” є твором-попередником  

жанру сучасної міфопоетики в українській літературі [174; 68]39. 
Назва твору не випадкова: відрізані горами від широкого світу, 
гуцули зберегли у своєму житті світовідчуття, вірування і звичаї 
предків, коли природа і життя людини зливались в одне 
нероздільне ціле. Навколишній світ, як і раніше, залишається 
для гуцулів таємницею, виступає перед ними в безлічі проявів і 
явищ, що сприймаються людьми як численні обличчя 
міфологічних істот – уособлень стихійних сил. “Нарід наскрізь 
поганський... Первісні номади, вони так тісно зв΄язали своє 
життя з своєю худобою... що творять одну сім΄ю”, – писав про 
гуцулів Коцюбинський [102, т.7; 130]. 

Будучи частиною живої гуцульської християнсько-язичниць-
кої культури, головний герой повісті Іван Палійчук, натура 
витонченої психічної організації, як ніхто, відчуває всі тонкощі 
гуцульського світу й переймається ними, спілкується з 
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міфологічними істотами тощо. Дар проникнення в таємниці 
природи виявляється в Івана вже змалку: дев΄ятнадцята дитина в 
сім ї́ росте «чудною», «дивиться перед себе, а бачить якесь далеке 
і не відоме нікому» [там само, т.3; 178]. І вже парубком він, 
«задуманий все, встромляв очі кудись поза гори, неначе видів, 
чого не бачили другі…» [там само; 186]. Ми не погоджуємося з 
міркуваннями О.Черненко щодо «вродженої психічної 
недуги» [233; 105] Івана, якою дослідниця пояснює його зустрічі-
«марення» з нявкою тощо. Радше схиляємося до думки, що 
Коцюбинський зобразив особистість, яка в силу своїх 
психофізичних особливостей стоїть якнайближче до природи, 
тяжіє до її культу, ніби чуючи голоси предків-язичників; у своєму 
злитті з природою герой є натурою гармонійною, цілісною. 

Гамсун, відтворивши в «Пані» свій ідеал «життя по 
природі» [14; 143], вивів у творі людину, «природну» за своєю 
суттю, – лейтенанта Глана, який у прагненні гармонійного з 
природою життя приїхав до північних лісів Норвегії, де живе як 
мисливець. Це вже герой з іншого, міського, раціонального 
середовища (образ Глана певним чином типологічно подібний до 
образу Олівера Меллорса з роману Лоуренса «Коханець леді 
Чаттерлей»). Світ природи в романі міфологізований, й 
уособленням його для Глана виступає бог Пан, який володіє 
даром всеприсутності. Герой письменника – інтелігент, який 
«потрап-ляє» до лісу у 28 років, тікаючи від брехні й нещирості 
цивілізо-ваного суспільства. Проте і йому притаманне 
обожнення природи й підвищена чутливість до неї. Він живе в 
повнім єднанні з природою згідно з космічними ритмами (до 
речі, О.Ізмайлов порівнює Глана з біблійним Адамом [там само; 
108, 110]). 

Донька місцевого багатія Мака, Едварда, у яку закохується 
Глан, каже, що в Томаса «погляд звіра» [30; 53], його хатину 
називає «справжнім лігвом» [там само; 33], а його самого 

40 Аналогічну вказівку на таку «персонажність» природи (землі) містять назви 
повісті Кобилянської «Земля», новели Стефаника «Вона – земля», повісті 
Чехова “Степ” (степ тут ледве чи не істота [199; 75]), романів Золя «Земля», 
Гамсуна “Соки землі”, Жіоно “Спів світу” (в російському перекладі – “Песнь 
земли”) тощо. 
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(спересердя) – «лісовим дикуном» [там само; 96]. В очах Глана 
світиться ніби погляд самої природи, яка дає героєві «чисто 
звірине, вовче чуття світового життя» [14; 108]. Як Іван для 
карпатської природи, Глан є обранцем лісу Нурланна, його 
своєрідним адептом: «Дух, атмосфера лісу пронизують моє 
єство, я плачу від любови і безмежної радости, я млію від 
вдячности. Мій добрий лісе, моя домівко, Божа благодате…» [30; 
77-78]. 

Коцюбинський і Гамсун багато уваги приділяють очам 
своїх головних героїв, їх зору: «Гадаю, я умію читати в душах 
людей» [там само; 36], – каже Глан і додає: «…я бачу наскрізь 
кожнісіньку душу» [там само; 37]. Іван з дитинства дивився 
«глибоким, старече розумним зором» [102, т.3; 178]. 

Досить прозорою й чіткою є сюжетно-композиційна 
співвіднесеність творів (можемо говорити навіть про 
взаємовідпо-відність ключових моментів їх сюжетів 
[детальніше див.: 53]). 

Ідейно-естетичний центр повісті і роману сконденсовано 
навколо образів Івана і Глана, які виступають перед читачем по-
різному. Про думки й переживання Глана в першій частині 
роману дізнаємося з його записів, де він розповідає про свої 
враження від життя в лісі, аналізує їх. У другій частині “Пана” 
про героя говорить його партнер по полюванню і вбивця (тобто 
емоційні акценти діаметрально зміщено). Повість же 
Коцюбинського побудована на розповіді автора про життя Івана: 
«Посередництво автора між зображенням і розповіддю тут … 
необхідне тому, що слово героя не може стати естетично 
еквівалентним його світовідчуттю» [174; 69]. Тональність 
розповідання у творах підпорядкована характерологічній лінії 
основного роду занять головних героїв – пастухуванню (Іван) і 
полюванню (Глан), що дає підстави говорити про два 
оригінальні типи загальноемоційного тла художнього 
часопростору творів. 

Іван і Глан відчувають себе частиною природи, мову якої 
здатні збагнути, сприймаючи її серцем. У контекст творів 
закладено побожне ставлення до природи, вона виступає 
активно діючим персонажем, що відображено і в назвах 
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творів40. В обох письменників навколишній світ є своєрідною 
казкою, балансує на грані реальності і вимислу, що відповідає 
міфологічному світобаченню, в якому чіткої межі між реальним та 
ірреальним немає. 

“Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й 
страшна” [102, т.3; 206]. «Ніч пропала, сонце на мить пірнало у 
море й одразу ж вигулькувало… Ліс шемротів. Сопіла звірина, 
птахи перекликалися між собою, пташине різноголосся лунало 
по всіх усюдах. …здавалося, наче ліс повниться 
шепотами» [30; 40]. 

Міфосвіти «Тіней забутих предків» і «Пана» співвідносні, 
що виявляється, зокрема, у виразній пантеїзованості в них 
першоелементів світу (образів землі, води, вогню (сонця), 
вітру). 

Прикметно, з нашого погляду, що в обох творах домінує 
хронотоп лісу. У міфології народів світу образ лісу завжди був 
специфічним у силу його необжитості й (звичайно) 
відстороненості від «окультуреного» людиною простору. Ліс 
уявлявся таємничим, населеним найдавнішими демонічними 
істотами. Факт перебування Івана й Томаса Глана в лісі, 
розгортання основних подій в його царстві вже є передумовою 
співвідносності характеру й тональності оповіді в 
досліджуваних повісті й романі. 

Однак, разом з тим, є істотна відмінність у відтворенні 
міфопоетичного світосприймання людини у творах. Повість 
Коцюбинського проймає дух легенд, повір΄їв, але водночас у 
ній відзначається «історико-етнографічна точність 
зображення» [174; 68], оскільки це входить у творчу настанову 
автора. У Гамсуна відсутнє відтворення етнографічних 
елементів, оскільки художнім простором твору володіє 
сучасний авторський міф. Слід, однак, наголосити, що 
українська повість  
«…близька до народної творчості, але не тотожна їй. 
Фольклорному матеріалу письменник дав своє художнє, 
наукове і філософське осмислення» [46; 49]. 

Можемо говорити про специфіку пантеїзму Івана і 
лейтенанта Глана. 
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Глан сам особисто відчуває міф у своєму житті в Нурланні 
(“міф для себе”). Він вірить у силу й опіку над собою Пана, 
відчуває його присутність і створює для себе своєрідну 
альтернативну реальність, міфосвіт. Оскільки цей 
нурланнський ми-сливець може вважатися головним героєм 
галереї всіх гамсунівських персонажів [275; 21], він є й 
виразником життєвої позиції, філософії автора. 

Свідомість же Івана, вже “налаштована” на сприймання 
виробленого поколіннями гуцулів міфологічного досвіду, 
“підкоряється” об’єктивно існуючому в суспільній свідомості 
міфу карпатських лісів і полонин – цій міфологічній для себе 
дійсності, даності. Іншими словами, пантеїзм Палійчука має 
підґрунтям не лише особисту схильність героя до такого 
світогляду, а й досвід свого соціуму, “голоси, силу предків”, 
цей пантеїзм відзначається своєрідною фундаментальністю. 
Іван зростає в атмосфері об’єктивного міфу, і останній 
постійно впливає на формування особистості юного гуцула. 
Палійчук змалку вже внутрішньо гармонійно поєднаний з 
природою Карпат, тому емоційно-настроєва тональність аури 
його художнього образу є відносно рівною, витриманою, 
спокійною. 

Глан же сам є міфотворцем. Він входить у “чистий” 
нурланнський світ уже зрілою людиною, творить і переживає 
свій, суб’єктивний міф зараз, на очах реципієнта. На прикладі 
образу північного мисливця спостерігаємо “входження” в дику 
природу людської особистості, яка, маючи схильність до 
проявлення своєї “природної” сутності, проте довгий час 
перебувала у відриві від природи. Через це емоційно-настроєва 
художня аура образу Глана відзначається підвищеною 
імпульсивністю, поривчастістю, захопленістю, має 
спалахоподібний характер. Пригадаємо в цім контексті слова 
К.-Г.Юнга про те, що “момент виникнення міфологічної 
ситуації завжди характеризується особливою емоційною 
41 Це положення глибоко міфологічне. Скажімо, в Індії вважають, що “...в 
наш організм вбудований міфологічний принцип відповідності між 
досконалими ритмами людського тіла як мікрокосму та циклічними епохами 
всесвіту, макрокосму” [109; 179]. 
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інтенсивністю: ніби в нас зачеплені струни, що ніколи раніше 
не дзвеніли, про існування яких ми зовсім не 
підозрювали” [251; 283]. 

Чи не “миттєвість”, “теперішність” міфосвіту норвезького 
героя спонукає О.Воронського говорити про позбавленість 
пантеїзму Глана, всієї сили його емоцій “якихось головних 
корінь і зв’язку” [28; 338], визначати його пантеїзм як 
“абстрагований” (рос. отвлечённый) [там само]? 

У підтексті повісті Коцюбинського знаходимо думку про 
те, що природа як своєрідний космос зусібіч оточує людину, 
проникає в неї й звучить у ній. І тільки любов і розуміння 
навколишнього світу, відкритість людини йому є тим ключем, 
який дає доступ до скарбів і таємниць природи; тільки в такому 
випадку остання допомагає людині знайти себе. Так, Іван, 
граючи на флоярі, ніяк не міг віднайти свою, власну мелодію, 
яку впізнав у почутому ним співі флояри щезника. Природа 
ніби підказала Івану бажану ним мелодію, “розшифрувала” 
музику, “яка так довго і невловимо вилась круг його вуха” [102, 
т.3; 181]. Погляд у довкілля допоміг героєві краще зрозуміти 
себе, адже “неясні й невловимі” [там само; 180] мелодії, що 
жили в герої раніше, тепер стали зрозумілі йому. Пригадуються 
слова М.Еліаде про те, що “людина того суспільства, де міф – 
явище живе, перебуває у “відкритому” світі, хоча і 
“зашифрованому” і повному таємниці. Світ “говорить” з 
людиною, і, щоб зрозуміти цю мову, достатньо знати міфи і 
вміти розгадувати символи. ... Світ уже не є непрониклива маса 
об΄єктів, довільно поєднаних разом, але живий космос, 
упорядкований і сповнений сенсу. Зрештою, світ розкриває 
себе як мова (курсив М.Еліаде. - А.Г.). Він “розмовляє” з 
людиною своїм власним способом існування, своїми 
структурами й своїми ритмами” [246; 158]. 

Мелодія Іванової флояри, напевне, підкреслює своєрідний 
ритм повісті й символізує гармонійне життя людини в єдності з 
природою. Разом з тим, зародження чарівної музики в Івановій 

42 В українців вода, дійсно, сприймається як “кров землі” [211; 57]. 
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душі підтверджує філософське вчення про те, що людина – 
мікрокосмос, а тому все, наявне в універсумі, є і в ній41. 

Гланові природа також відкривається – ніби допускає в 
таємниці світобудови: під час шторму герою здається, що йому 
“...було дозволено заглянути у мозок нашого земного 
світу...” [30; 28], а, вдивляючись у небо, він відчуває себе так, 
“...наче... впритул наблизився до дна всесвіту...” [там само; 31]. 

Варто розглянути характер сприймання навколишнього 
світу головними героями цих творів, а також усвідомлення 
ними свого місця у світі. 

“...Усе це – моє, я почуваюся єдиним цілим з усім навколо, 
я люблю цей світ” [там само; 35], – каже Томас Глан, і це 
пронизливе почуття любові до всього сущого охоплює й нас: 
“Я піднімаю гілочку хмизу... Прутик майже струхлявів, його 
порохнява кора викликає у мене жаль, мені стає його 
шкода” [там само; 35-36]. Образно кажучи, Глан живе 
природою, все навколо сприймає як живе, одухотворене. 
Мислення героя пантеїстичне, а отже, близьке мисленню 
наших пращурів. “Якщо для людини архаїчного суспільства 
світ є збагненний і проникнений, то і людина ця почуває, що 
світ “дивиться” на неї й розуміє”, – вказує М.Еліаде [246; 160]. 
Порівняймо цю думку з реплікою Глана: “...Дивлюся я часом 
на траву, а трава дивиться, певно, на мене, звідки нам 
знати?” [30; 44]. 

Не менше любить природу та всіх істот Іван, вони є 
близькими для нього (“Він... з батьківським почуттям брав на 
руки ягня...” [102, т.3; 206]. “Як дитина для мами – такою була 
для нього худібка” [там само; 205]). Як і в норвезькому творі, 
весь світ для героя повісті є єдиною живою стихією 
(субстанцією), що вписується у світоглядну парадигму 
українця взагалі, для якого природа жива. Що ж бачить Іван 
навколо себе? Він вдивляється в “рухливе обличчя гір” [там 
само; 180], спостерігає, як “долом Черемош... жене зелену кров 
гір...” [там само; 186]42; а “гори одвітно зітхають” [102, т.3; 
186]. Потік летів у долину “і тряс по каміннях сивою 
бородою” [там само; 185]. “Оповідав свій сон Черемош” [там 
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само; 209], і “тихо шепчуть ліси холодні сни літньої ночі” [там 
само; 186]. “Спочивало в копицях сіно” [там само; 206], і 
“сонце спочивало” [там само; 185]. Як видно, Коцюбинський в 
силу особливостей характеру оповіді змальовує ці картини 
(мікрообрази) шляхом насичення художньої тканини повісті 
властивими йому персоніфікованими метафорами. 

Прикметно, що в давньої людини почуття космічної 
спорідненості з місцевим оточенням викликала “прихована віра 
в попереднє існування в утробі Землі” [248; 190]. 

Через послідовне усвідомлення своєї спорідненості з усім 
сущим у людини закономірно виникає органічна потреба у 
“природному” способі життя, в якнайтіснішому спілкуванні з 
природою, що й ілюструють досліджувані твори. 

Томас Глан зізнається у своїх записах: “...я живу у лісі, і в 
цьому моя втіха. Тут, насамоті, я є сам собою, і це нікому не 
заважає. Та потрапляючи до товариства, я змушений докладати 
всіх зусиль, аби поводитися так, як це заведено” [30; 95]. Тобто 
“природне життя” звільняє людину від умовностей 
цивілізованого світу, світських канонів поведінки і, 
найголовніше, сприяє збереженню “цілісності” особистості, 
людина може бути “самою собою” (останнє, як відомо, складало 
мету життя ібсенівського Пер Гюнта). Однак чи відсутність 
світських норм поведінки не призводить до “розкладання” етики 
і моралі особистості на лоні дикої природи? За Гамсуном, – ні. 
“Природний” спосіб життя дисциплінує людину, накладає на неї 
відповідальність перед собою і світом. Глан – мисливець, але 
вбиває тварину, тільки коли це йому життєво необхідно: “Так, я 
стріляю не заради вбивства, а для того, щоб жити” [там само; 43]. 

Гамсун підкреслює, що все істинне закладене в людину 
природою й уважне ставлення до останньої відкриває потаємні 
внутрішні знання особистості, а значить, і силу. Сама природа 
вчить людину добру й гармонійному мисленню. Коли Глан 
спостерігає за морською стихією, він весь переймається 
радінням природи, і щось добре й велике народжується в нім: 
“Благослови, Господи, життя, і небо, і землю, благослови 
ворогів моїх. У ту мить я готовий був виявити прихильність до 
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свого найзапеклішого ворога, вклякнути і скинути взуття з його 
ніг...” [там само; 78]. 

Життям, узгодженим з ритмами природи й відповідним до 
її законів, живуть персонажі “Тіней забутих предків”. 
Прикметно, що стан природності в житті гуцулів передається 
переважно не прямими описами (як у норвезькому романі), а 
через насиченість канви повісті порівняннями людей з 
тваринами та явищами природи; іноді для цієї мети тут 
використовується паралелізм. 

“Як двоє лісних звірят” [102, т.3; 185], граються в долині 
малі ще Іван і Марічка; а підрісши, Марічка обзивається на 
флояру Івана співанками, “як самичка до дикого голуба” [там 
само; 186-187]. У стосунках двох молодих людей “все було так 
просто, природно, відколи світ світом” [там само; 187]. Іван 
“легко стрибав з каменя на камінь, наче гірський потік” [там 
само; 189], “скакав по каміннях, як дикий баран” [там само; 
223]. Тобто спостерігаємо ніби умовні перетворення героїв. 
Очевидно, така особливість тексту свідчить про відповідну 
філософію автора і наближає твір до атмосфери язичницького 
міфосвіту, де були можливі будь-які перетворення – на звіра, 
птаха, рослину, камінь – і навпаки і де у відсутності чіткої 
диференціації між живим і неживим виражалася єдність 
природного світу [138; 6]. 

Нероздільність людського існування і природи 
підкреслюється в Коцюбинського й зворотним порівнянням – 
природних явищ та об΄єктів з людиною (“вітер... старанно 
вичісував трави на полонині, як мати дитячу головку” [102, 
т.3; 192]; “спали ще смерекові ліси, як ченці строгі...” [там 
само; 209]; “Чорногора, мов відьма” [там само; 194]), із 
свійськими тваринами, яких людина вже звикла вважати 
частиною “свого”, “побутового” світу (“чорні гори залляли 
долини, як велетенська отара” [там само; 202], а в небі 
“випасаються зорі, як білі овечки” [там само]). 

Людина як частина природи повністю зливається з нею 
(Іванове “дихання в одно зливалось із диханням гір” [там само; 
190]); у світі правдивої гуцульської казки “так йшло життя, 
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худоб΄яче й людське, що зливалось докупи, як два джерельця у 
горах в один потік” [там само; 209]. 

Серед почуттів, породжуваних “природним життям”, 
особливо виділяється почуття глибокої вдячності людини світу 
і Богові за саме її існування. Такий емоційний порив є ніби 
відповіддю особистості на заклик природи, на все те, що дає 
людині навколишній світ. У норвезькому творі ці звертання до 
природи промовляє Томас Глан як своєрідні язичницькі 
молитви: “Благословенні будьте, люди, і Ви, звірі та птахи! 
Дякую за цю самітню ніч у лісі, у лісі! Благословляю темряву, і 
шепіт Бога у кронах дерев... [...] Дякую за життя, за подих, що 
зривається з моїх уст, за милість жити у цю ніч, дякую від 
усього серця! [...] Ота тиша, що бринить у моїх вухах, то кров 
кипить у жилах природи, то Бог, котрим повниться увесь світ і 
я! ...Від усієї своєї безсмертної душі я вдячний за те, що сиджу 
ось тут, біля ватри у лісі!” [30; 98-99]. “Благословенний будь, 
кажу я до вітерця... Кожнісінька моя жилка переповнюється 
вдячністю до тебе!” [там само; 78]. 

Тільки тому, хто в душі поет і хто цілком перейнявся 
природою, можуть належати такі прекрасні, глибокі й щирі 
слова в уславлення світу й життя. Одночасно в них світиться й 
пантеїстичне світобачення Глана, який виступає ніби “одним 
всеохватним осередком чуття” [77; 2]. 

Цікаво порівняти такі монологи нурланнського мисливця 
зі словами героя новели В.Стефаника “Межа”: “Мої ниви на 
весну зелені, із вітром шепчуть. А я прилягаю на ниву, і дєкую 
вітрові, що він є на землі, і землі, що вона родить. А розмова їх 
обоїх родила в мене молитву до тебе, Боже, таку, що ти ніколи 
не чув, і за цю молитву, то ти повинен мені дарувати” [192, т.1; 
229]. Як бачимо, український селянин переживає цілком 
подібне Глановому відчуття включеності в життя природи, 
близькості стихіям і вдячності їм. 

Аналогічне духовно-емоційне забарвлення проявляється в 
“Тінях забутих предків”, особливо в епізодах, де зображено 
елементи світлопоклоніння. У світових міфологіях і релігіях 
світло займає одне з найголовніших місць; воно є “найближчою 
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до Бога сутністю” [23; 16]. Обожнювання сонця, світлоносної 
сили притаманне, зокрема, і слов΄янському язичництву (де 
батьком світла вважався Сварог, а вже його сином, сонцем, – 
Дажбог) [там само] (також див.: [202; 85]; [211; 80]; [27; 497]). 
У повісті не згадується ім΄я слов΄янського божества Сонця, але 
саме світило сприймається гуцулами як Бог або Боже обличчя 
(укотре гуцульське язичництво набуває рис пантеїзму): “Та ось 
з-за гори встає вже бог – сонце і вкладає свою голову в 
землю” [102, т.3; 186]; “з΄являється сонце – праве боже 
лице” [там само]; “сонце простелило на небі свою корону і ось-
ось покаже лице” [там само; 203]. 

І сам Михайло Коцюбинський надзвичайно любив сонце і 
називав себе сонцепоклонником. “Люблю сонячне повітря і, як 
сонях, тягнуся до сонця,” – говорив він [191; 102]. 

У творі Гамсуна сонце також наділене могутньою владою 
над людиною: “Сонце встає, і мене усього пронизує солодкий 
дрож...” [30; 29]. “Не раз бувало, я вставав навіть о другій 
ранку, щоб... урочисто зустріти схід сонця” [там само; 32]. 

Для гуцулів Коцюбинського характерно поклоніння й 
“живому вогню” полонини (вогонь, у певний час видобуваний 
за допомогою тріски й каменю. - А.Г.), який “...мав її боронити 
од усього лихого” [102, т.3; 191]. Примітно, що ватаг пастухів, 
“наче дух полонини” [там само; 192], “як давній жрець” [там 
само; 191], очолював молитву пастухів до Бога (“ватаг впав на 
коліна та підняв руки до неба” [там само; 192]), щоб той 
“заступив християнську худібку” [там само]. Відтак, перед 
нами знову сплетіння язичницьких ритуалів з елементами 
християнства (що влучно коментує сам Коцюбинський у 
своєму листі – див. стор. 99 монографії). 

Переживання єдності з природою, безмежна віра їй і в неї та 
самопізнання на її лоні рано чи пізно наштовхують особистість 
на роздуми про саме буття, про те, як простуватиме людина по 
життю далі – сама чи ні. Досить чітко осмислюється авторами 
“Тіней забутих предків” і “Пана” проблема людської самотності 
у світі. Обидва герої творів переживають і усвідомлюють 
почуття самотності, але з певними відмінностями. 

За поглядами О.Черненко, існують “два роди самотности 
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людини. Перша – це самотність сумна і болюча, друга – це 
самотність радісна і космічна” [233; 114]. Для Томаса Глана, 
представника асоціальної філософії Кнута Гамсуна, самотність 
на лоні природи – найкращий стан, що дозволяє пізнати себе і 
світ; вона дає Гланові відчуття щастя і є “другим родом” 
самотності за О.Черненко: “Втіхою і торжеством повняться мої 
груди, бо ж ніхто не відає, що я тут, сам у горах” [30; 110]; “Бо 
моя стихія – то ліси і самотність” [там само; 124]. Зо всією 
своєю любов΄ю до природи і здатністю проникати в її таємниці 
герой українського твору не може насолоджуватись самотністю 
в обіймах природи, що відповідає й соціальній філософії 
Коцюбинського. Іван потребує живого людського спілкування. 
Коцюбинський передає нічні роздуми гуцула серед сплячого 
світу: “Чи ще щось є на світі, опріч сих двох полонин? [...] 
Може, ніч затопила вже гори, може, зсунулись гори, 
роздушили усе живуще і лиш одно Іванове серце глухо калата 
під кептарем у безконечних мертвих просторах? Самота, як 
біль зубів, почина ссать йому серце. [...] Схотілось... теплого 
хатнього духу, розмови. Жаль вхопив серце, солодка 
туга” [102, т.3; 202]. 

Сильний потяг Івана до людини передбачає щирість і 
доброзичливість сторін у спілкуванні. Напружені, нервові 
стосунки, недоброзичливе ставлення людей до героя 
викликають у нього почуття такої самої самотності, як і поза 
соціумом: так, чекаючи на прихід нявки-Марічки, Іван “...чув 
потребу сповісти їй ціле своє життя... безрадісні дні, свою 
самотність серед ворогів, нещасливе подружжя...” [там само; 
222]. Тобто герою повісті притаманне усвідомлене 
переживання переважно “першого роду” самотності – сумної й 
болючої. Але якщо Івану самотньо “серед ворогів”, то 
норвежець Глан цей стан переживає в будь-якому людському 
колективі, і це також стан суму: “Я почував себе зайвим (на 
пікніку. - А.Г.), тож сів на камені осторонь. [...] Відчуття 
безмежної самотности здолало мене” [30; 58]; [також див.: 30; 
105]. 

Можливо, така особливість внутрішнього світу Глана 
пояснюється тим, що в лісі він відчуває себе потрібним природі 



А
 

 

114 

(“Дивлюся на гори і думаю: “Іду до Вас!” Так, ніби мене там 
хтось кличе” [там само; 78]. “Вітер кличе мене, і моя душе 
згідливо відгукується...” [там само; 102]), цікавим їй (“Усяка 
звірина безбоязно підходить до мене і розглядає з усіх 
боків...” [там само; 77]) – пригадаймо тут думки Е.Кассірера про 
природу як “суспільство життя” [87; 537], – тоді як люди Гланом 
не цікавляться, живуть за своїми, штучними законами: “Моєї 
появи (на вечірці у Мака. - А.Г.) майже ніхто не помітив, усі 
були надто зайняті собою. ...ніхто мені не радий...” [30; 105]. 

Цікаво, що й Іван здатний відчувати заклик природи: “...Дух 
полонини віяв тоді над ним та кликав у гори” [102, т.3; 206]. 

Таким чином, приходимо до висновку, що безпосереднє 
спілкування з природою сприяє відчуванню особистості своєї 
самоцінності, людина почувається необхідною частинкою в 
колосальнім механізмі всесвіту (“машина всесвіту” [33; 232]). 
Саме цим можна пояснити переживання Гланом щастя 
наодинці з природою; за словами О.Черненко, така “космічна 
самотність людини наповнює її щастям, бо та самотність дає їй 
відчути, що вона інтегральна, а водночас індивідуальна частина 
космічних сфер” [233; 119]. Що ж до образу Івана, то все 
вищесказане, очевидно, стосується і його, проте для відчуття 
повноти життя, як уже говорилось, йому потрібне ще й 
спілкування з іншими людьми, усамітнення тут можливе тільки 
тимчасове. 

Попри всі відмінності характеру стану самотності в Івана і 
лейтенанта Глана, “універсальною” для них є сумна самотність, 
викликана відривом героїв від предмета кохання ([102, т.3; 220] – 
[30; 40]). Випадок з Гланом яскраво ілюструє вплив кохання на 
сприймання людиною навколишнього світу: для Томаса на деякий 
час зникає відчуття щастя від перебування наодинці з природою. 

Прослідкуємо вияви надприродного в повісті й романі. 
В українському творі функції надприродної сили ніби 

диференційовані між різноманітними істотами, що уособлюють 
її прояви. У романі “Пан” ситуація дещо інша: Пан виступає 
універсальним втіленням вітальних сил природи й уособлює 
повноту надприродної сили. 

Отже, герої творів відчувають незриму присутність 
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надприродного навколо себе. В “Тінях забутих предків” 
“...мати непевно позирала на нього (Івана. - А.Г.): може, воно 
до нього говорить?” [102, т.3; 179]. Малим ще Івану й Марічці 
“...часом здавалось, що вони чують чийсь хід потайний, глухе 
гупання барди, хекання втомлених грудей” [там само; 185]. 

Знаходимо в повісті й епізоди з більш конкретним для 
людини вираженням сили всесвіту, наприклад: “Часом била на 
полонині плова. Святий Ілля воювавсь з тими – цур їм та пек! 
Так блискав мечем і так гримав з рушниці... що лупилося небо 
та западало на гори, а щось чорне за кожним разом зів΄ється 
туди-сюди – та й шусть під камінь...” [там само; 199]. 

Цей уривок ще раз свідчить про християнсько-
язичницький світогляд гуцулів. Святий пророк Ілля, що 
увійшов у християнську традицію покровителем дощу і 
врожаю та як володар блискавки, приблизно відповідає за 
функціями язичницькому богу-громовержцю Перуну [202; 53]. 
Та й від самого опису плови на полонині як битви божества з 
“темними силами” віє язичництвом. 

Цікаво спостерігати, як гра уяви малює героєві Гамсуна 
бенкет у раю [30; 31] чи з΄явлення “морського царя” під час 
неспокою на морі [там само; 90]. 

Іван входить у контакт з представниками гуцульської 
демонології (т.зв. “нижчої міфології”): нявкою (вона ж лісна, 
лісова русалка, мавка), Чугайстром (він же чугайстрин, лісовий 
чоловік [55; 253]), бачить щезника (“той”, щезник, біс, лісовик, 
дідько та ін. – синонімічні назви чорта). Прикметно, що у 
Коцюбинського людина (Іван) бачить тільки нижчих духів, що 
мають відношення до язичницьких вірувань (політеїзму), але не 
християнського Бога, оскільки, за християнським вченням, це 
неможливо (тільки сам Бог може відкритись людині). Іван 
лише нібито чує голос Бога: “На Маланки до маржини у 
загороду приходив сам Бог. ...сивий Бог йшов босоніж по 
пухкому снігу і тихо одхиляв двері кошари. 

Прокинувшись вночі, Іван наслухав і, здавалося, чув, як 
лагідний голос питає маржинку: “Ци ти, худібко, наїжена, 
напоєна добре? Ци сокотить тебе газда?..” [102, т.3; 208] 
(взагалі ж те, що на Маланки Бог приходить до маржини Івана 
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й розмовляє з нею, – фольклорно-етнографічний момент). 
Глан також усім єством відчуває близькість Бога: “Десь 

поруч стоїть Бог і дивиться на мене. ...мені здається, немов я 
бачу спину духа, який нечутно простує лісом...” [30; 102] (так 
само близькість Бога відчуває й Траугот Бютнер з роману фон 
Поленца “Селянин” [176; 172]). 

На порохівниці рушниці героя Гамсуна бачимо фігурку 
Пана [30; 33] – знак того, що як мисливець Глан перебуває під 
його опікою. Герой неначе бачить і живого Пана: “Ночами зі 
мною відбувалося щось незвичайне... Чи не Пан там сидить на 
дереві і пильнує, що я роблю і куди йду? А у нього розпанахане 
черево, і він сидить, скоцюрбившись, наче п΄є з власної 
утроби? Однак він просто прикидався, підглядаючи з-під лоба 
за мною, і дерево аж трусилося від його нечутного 
сміху...” [там само; 40]. 

Коментуючи цей уривок, звернемо увагу на деякі цікаві 
факти. Пан за своїми характеристиками співвідноситься з 
щезником, лісовиком (чортом); як божество стихійних сил 
природи Пан “наводив на людей безпричинний, т.зв. панічний, 
страх, особливо під час літнього полудня”; раннім 
християнством зараховувався до бісівського світу, де 
йменувався “бісом полуденним”, який спокушає й лякає людей 
[139, т.2; 279]. Етнограф В.Милорадович також вказував на 
схожість “українського чорта” з “давнім пастушим і сільським 
богом Паном” [212; 417], звертаючи увагу, крім 
функціональної співвідносності цих надприродних істот, ще й 
на їх зовнішню подібність: роги, цапині ноги у вовні, хвіст [там 
само]. 

У давньогрецькій міфології Пан любив блукати з німфами 
і грати їм на сопілці – так само, як щезник любив вигравати на 
сопілці русалкам. 

Нарешті, порівняємо поданий вище уривок з роману, де 
Глан описує Пана, з тим, що говорить у своїй праці “Останки 
передхристиянського релігійного світогляду наших предків” 
43 Прикметно, що в міфологічних уявленнях взагалі [139, т.1; 240] та 
українських зокрема [211; 58] вода співвідноситься з жіночим началом. 
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В.Гнатюк: “Його (лісовика. - А.Г.) можна побачити перед 
Іваном Купалом; він сидить тоді на дереві, кричить і 
хохочеться, тішиться...” [там само; 391]. Отже, певна схожість 
Пана з лісовиком, справді, є. 

Як видно, в досліджуваних творах надприродне виявляє 
себе і незримо (у віруваннях людей), і шляхом уявної 
матеріалізації істот – своїх уособлень. 

У межах співвідносних міфосвітів “Тіней забутих предків” 
і “Пана” простежуємо “ступеневу тріаду протиставлень”: 

А) Опозиції до міфопоетичних світів головних героїв, 
уособлювані окремими другорядними персонажами. Так, 
значною мірою міфологізована картина світу дружини Івана 
Палагни (що виражається в її поведінці під час виконання 
різноманітних обрядових дійств), аналогічне язичницьке 
світоуявлення мають Юра-мольфар і відьма Хима. На 
противагу тонким, високопоетичним душевним порухам Івана і 
Марічки, їхнє існування підкреслене “зниженням” морально-
етичних, духовних орієнтирів і переконань. Так, Палагна, 
поспішаючи “набутись” у цім світі, зраджує чоловіка; “земний 
бог” [102, т.3; 211] Юра захищає від граду сіножаті, та насилає 
хворість на Івана; Хима взагалі “співпрацює” виключно зі 
злими надприродними силами. 

Подібна опозиція “внутрішнього взаємонесприйняття” 
простежується й у романі “Пан”, де благородному, природному 
міфосвіту героя протистоїть світ штучних цінностей торговця 
Мака. 

На нашу думку, наявність у досліджуваних творах такого 
роду опозицій підкреслює духовно-моральну вищість головних 
героїв над їх оточенням. 

Б) Протиставлення головних героїв – Івана й Марічки та 
Глана й Едварди – на рівні міфологем вогню і води, що 
відповідають у творах чоловічому й жіночому началам (малий 
Іван кидає у воду кісники Марічки, а Томас – черевичок 
Едварди; Едварда входить у життя Глана “з дощем”, у 
Черемоші гине Марічка тощо. Вночі Іван (саме прізвище якого 
“Палійчук”), пильнуючи ватру, “встромляє очі в живий 
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вогонь” [102, т.3; 201], вогонь нічної ватри засліплює Томаса, 
коли той дивиться на нього [30; 99]; Іван падає зі скелі – “...і 
все розпливлось в червонім вогні, в якому згоріло його 
життя...” [102, т.3; 224], згорає підпалена хата Глана, а сам він 
гине від кулі (що теж є своєрідним виявом вогню) і т.ін.)43. 

В) У результаті пошуків авторами вирішення порушеної у 
творах проблеми самоідентифікації людини у світі, а також 
через плинність відчуттів і переживань людини проявляється 
полюсність (“вібрація”) в усвідомленні Іваном і Гланом їх 
власного природного статусу: від позиції “підпорядкована 
природі її частка” до переживання відчуття “господар 
природи”. 

Глан помічає у своїх записах: “Вітер кличе мене... наче 
якась сила піднімає мене і притискає до невидимих 
грудей...” [30; 102]. “Море огортало мене зусібіч, наче брало у 
свої велетенські обійми” [там само; 78]. 

Очевидне визнання колосальної сили, незбагненності 
всесвіту, підкорення йому людини. Порівняємо це з 
тональністю наступних записів мисливця: “...У лісі... я 
почувався всемогутнім” [там само; 25]. “Вільний, наче 
всевладний володар, я обходив свої володіння, брів 
умиротворенним лісом...” [там само; 30]. 

У цьому – закономірність відчуття природи людиною? 
Подивимось, що відчуває Іван на полонині: “Стоїш тут 
маленький, як бадилина у полі” [102, т.3; 195]. “Він хотів 
крикнуть на всі легені... щоб захитати море верхів, але раптом 
почув, що його голос пропав би у сих просторах, як комариний 
писк...” [там само; 190]. Отже, внутрішній стан героя “Тіней 
забутих предків” співвідносний із станом лейтенанта Глана в 
перших двох наведених уривках записів останнього. Проте 
гуцульський світ пам΄ятає й інші настрої душі свого вихованця: 
“Полонина! Він вже стояв на ній, на сій високій луці... Блакитне 
море збурених гір обляло Івана широким колом, і здавалось, що 
ті безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти до 
ніг” [там само; 190]. 

Останній уривок, вочевидь, не потребує коментарів і за 
значенням тотожний словам Едварди, сказаним Глану: “...Я 
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чекала тут, стояла під деревом і бачила, як ти надійшов. Ти був 
наче Бог” [30; 93]. 

Така парадигма переживань героями свого статусу у світі 
відповідає принципу синкретичності існування людини і 
природи. Н.Фрай вказує: “На власне архетипному рівні... 
природа є вмістилищем людини. На анагогічному рівні людина 
– це посудина для природи...” [261; 145]. Тобто з одного боку, 
особистість – частка природи, а з іншого – її “господар”. 

 
Таким чином, довівши пантеїстичність художнього 

часопростору повісті Коцюбинського “Тіні забутих предків” і 
роману Гамсуна “Пан” і дослідивши особливості пантеїстичної 
картини світу у сприйнятті його головними героями творів, 
приходимо до таких попередніх підсумків: 

1. Міфосвіт української повісті будується на зображенні 
Коцюбинським життя і світу гуцулів, осмисленні їх 
язичницької культури, що збереглася завдяки регіонально-
побутовим умовам. У центрі міфосвіту твору норвезького 
письменника – постать давньогрецького бога Пана. 

2. В образах Івана і Томаса Глана відтворено “обранців” 
природи, здатних проникатися нею всією глибиною свого 
єства. Пантеїстична картина світу розкривається крізь призму 
сприйняття цих героїв (у “Тінях забутих предків” – переважно 
через сприйняття Івана); хоча їх пантеїзм має свої витоки й 
характер. 

3. Природний світ у творах відкривається у своїх 
таємницях людині й допомагає їй відкрити її саму, мислиться 
як жива субстанція. Людина і природа тут є одним 
гармонійним цілим. Герої почувають себе невід΄ємною 
частиною живого природного організму, і це створює 
передумови ствердження “природного” способу життя як єдино 
правильного (український та норвезький автори, кожний по-
своєму, послідовно підкреслюють цю думку у творах). 

4. Найсильніше потяг до духовного спілкування з 
природою проявляється як “звертання вдячності”, як 
пантеїстична молитва людини до неї. Відбувається філософське 
осмислення особистістю себе і своєї самотності у світі. 
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5. На лоні природи людина відчуває власну самоцінність. 
6. Герої розглянутих повісті і роману сприймають 

надфізичне одночасно як абстрактний предмет своїх вірувань і 
як конкретні матеріалізовані постаті – його уособлення – поряд 
із собою. 

7. В усвідомленні людини рівень її природного статусу 
коливається: від позиції “підпорядкована природі її частка” до 
переживання відчуття “господар природи”. 

 
Варто зауважити, що художній всесвіт Кнута Гамсуна має 

власну систему координат, свої закони. В авторській галереї 
образів персонажів можуть бути виділені окремі, ключові 
образи, які переходять, “кочують” з одного твору в інший, 
змінюючи імена й залишаючи свою сутність, ідею свого 
художнього існування. Такі макрообрази – метагерої 
письменника-модерніста. 

Проблема метагероя є досить актуальною в сучасному 
літературознавстві, і її розроблення (яке розпочалося не так 
давно) покликане висвітлювати творчість митця в єдиній для 
нього концепції, цілісно. У вітчизняній науці, зокрема, питання 
метароману Гамсуна порушує М.Моклиця [146; 17]. 

Поряд з визнанням пантеїстичності художнього світу 
норвезького письменника (О.Ізмайловим, О.Сергеєвим, М.Мок-
лицею та ін.), спроб системно простежити характер змін 
пантеїстичного світосприймання героїв Гамсуна поки не 
робилося (як виняток, можна назвати розвідку О.Воронського 
[28]), і версію саме такого прочитання метагероя митця 
пропонуємо ми. Висвітлення цієї проблеми вимагає: а) подати 
коротку за-гальну характеристику постатей “ключових” героїв 
письменника (“ланок” образу метагероя); б) визначити 
“властивості” пантеїзму кожного з цих героїв та їх 
взаємозв’язок і в) виявити специфіку авторської концепції 
метагероя. 

Отже, провідний метаобраз героя Гамсуна – чоловік 
асоціальної спрямованості, який прагне усамітнення на лоні 
природи (максимально наближений до “природної людини” 
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Ж.-Ж.Руссо), гордий та чутливий, часто не може реалізувати 
себе в коханні через складність і суперечливість своєї натури, 
не зрозумілий для інших, замкнений, глибокий, таємничий і 
творчий характер. 

З нашого погляду, доцільно розглядати це питання на 
матеріалі романів “Містерії”, “Пан” та “Соки землі”. Цілісний 
метаобраз утворюють постаті головних героїв цих творів: 
відповідно Юхан Нагель, Томас Глан та Ісак. Характерно, що 
ці визначальні для доробку Гамсуна твори мають високий 
ступінь самототожності. 

За висловом Т.Гамсуна, “Містерії” – це “вся філософія” 
Гамсуна, втиснута в один роман” [35; 185]. Норвезький 
письменник і літературознавець Ю.Борген переконливо 
доводить, що в образі Нагеля яскраво відбилась натура самого 
автора; однак, застерігає критик, стверджувати (як Т.Гамсун та 
ряд інших дослідників), що Нагель – це сам К.Гамсун, – 
спрощення [16; 252], адже “Нагель впливав на Гамсуна 
принаймні не менше, ніж Гамсун на Нагеля” [там само; 255]. 

Якщо в “Містеріях” є лише згадка про юнацьке кохання 
Нагеля (біографічно – Гамсуна: “Дивно, що юнацьке кохання так 
довго переслідує людину і все знов і знов нагадує про себе” [33; 
213]), то в романі “Пан” ця тема прочитується дещо повніше: 
місце розгортання дії тут – Нурланн часів юності Гамсуна. 

“Соки землі” увібрали в себе всю життєву мудрість митця 
та стали вираженням його світогляду. Вже легендою є історія 
про те, що перед написанням цього шедевра Гамсун довгий час 
вів життя самітника в горах (зокрема її наводить О.Воронський 
[28; 135-136]). 

В ідейно-естетичному центрі кожного з названих романів 
перебуває постать саме головного героя. Домінантною 
особливістю світосприймання Нагеля, Глана та Ісака є 
пантеїстична складова, притаманна й світогляду самого 
Гамсуна (“У письменників християнської культури майже не 
знайти рівного гамсунівському пантеїстичного захвату 
природою. [...] В цьому сенсі герої всіх його книг 
однакові” [14; 112]). Прикметно, що оскільки образи цих героїв 
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– металанки єдиного надобразу, то й їхні картини світу при 
проведенні між ними типологічних паралелей відтворюють 
світоглядну систему з чітко вираженою динамікою 
пантеїстичної складової з позитивним вектором. Зміни в 
духовно-емоційній сфері героїв дозволяють говорити про 
еволюцію пантеїзму в художньому світі Гамсуна. З огляду ж на 
самототожність цих романів можемо констатувати й еволюцію 
пантеїстичних поглядів самого автора. 

Отже, розглядаємо образи Нагеля, Глана й Ісака як такі, що 
символізують три етапи еволюції пантеїстичного 
світосприймання гамсунівського метагероя. 

Із трьох цих образів Юхан Нільсен Нагель найбільший 
фабульний час мешкає в місті, звідки все ж таки іноді 
“виривається” на природу. Поява Нагеля у провінційному 
містечку, як і сама його особистість, овіяна таємничістю. Він 
інтелігент, та свою освіченість усіляко маскує, приховує. Він 
пантеїст, здатний до повного злиття з природою: “Цей ліс – мій 
храм...” [33; 352]; “Він... віддався пекучим сонячним 
променям... неначе сп’янів від тиші... [...] Він був у якомусь 
дивному стані, кожна клітинка його тіла налилася фізичним 
відчуттям блаженства, кожен нерв радів, і кров співала в 
жилах, він відчував свою нерозривну спорідненість з природою 
– з сонцем, з горами, з усім, що його оточувало, кожне дерево, 
кожна грудка, кожна травинка здавались йому його другим 
“я” [там само; 231-232]. 

Характерно, що “всім чужий” [там само; 237] герой 
“Містерій” – особистість безумовно творча, яка, однак, не в 
змозі себе реалізувати. Як тонко підмітив Ю.Борген, “Містерії” 
– це роман про художника. І навіть більше: роман про 
художника на порозі народження або на порозі загибелі. ...мить 
народження для Нагеля так і не настане. Настане мить 
загибелі” [16; 251]. 

Відповідно, таким, що народжується, є й пантеїстичне 
чуття героя: на своїй “початковій” стадії це світосприймання в 
Нагеля (а отже, і в метагероя Гамсуна в цілому) ще не досягає 
свого повного, гармонійного виявлення. 
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Образ Глана, як і образ Нагеля в “Містеріях”, виникає 
раптом, несе свою асоціальну філософію напористо і могутньо. 
Мисливець, він певною мірою репрезентує агресивне начало. 
Незважаючи на те, що герой роману “Пан” сповнений протиріч 
(таким саме характером автор, який у молодості сам “ніколи не 
був “щасливою й гармонійною” людиною” [35; 178], наділяє й 
Нагеля), його пантеїзм уже є цілісним і послідовним. Як і 
Нагель, Глан – молодий імпульсивний інтелігент (Глан 
“повстав із нагелівського попелу” [16; 256]), проте в його 
характері простежуються значні зміни. Томас не хоче, подібно 
до Юхана, “грати роль” [33; 242] у суспільстві і взагалі тікає з 
міста в ліси, щоб там виявити свою справжню, “природну” 
сутність, злитися з природою. Факт, що пантеїзм міфотворця 
Глана – його особисте переживання світу, “не підготовлене” 
генетично (відомості про рідних чи близьких героя відсутні), 
наштовхує на думку про “миттєвість” пантеїзму героя 
(аналогічно – Нагеля). Тут знову пригадується теза про 
позбавленість гланівського пантеїзму “головних корінь і 
зв’язку” [28; 338]. 

Саме в цьому романі вперше зустрічаємо яскраво 
виражений момент “первовіри” метагероя Гамсуна: декалог 
закладений до генетичного коду норвезького письменника 
[256; 119], і тою ж властивістю своєї конституції митець 
наділяє, зокрема, Глана – пантеїстичні молитви-гімни й 
благословення героя, при їх перегуку з біблійними заповідями, 
не містять вербалізованих елементів біблійних текстів. 
Порівняймо з уже наведеними такими промовами Глана описи 
відчувань Ісака в “Соках землі”: “Він ніколи не молився за 
молитовником, та думки його часто звертались до Бога, без 
цього не можна було обійтись, він був сама щирість і трепет. 
Зоряне небо, шелест у лісі, самотність, глибокий сніг, таємні 
сили на землі й над землею пробуджували в ньому глибокі й 
побожні думки багато разів на добу; він був гріховний і 
богобоязливий...” [34; 10]. 

Характерно, що Глана й Ісака стан злиття з природою 
тільки очищує; Нагель же в такі хвилини відчуває й дещо інше 
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– як “із дна її (душі. - А.Г.) вихором піднімається всяка 
муть” [33; 414-415]; героя “Містерій” в цей час може 
охоплювати “гірке радіння” [там само; 414]. Ця відмінність 
також дисгармонізує пантеїстичний світ Нагеля, 
протиставляючи його світам Глана та Ісака. 

Переосмисливши вираз Гейслера із “Соків землі”, 
скажемо, що Юхан Нагель і Томас Глан – герої-“блискавки”, 
які зникають без сліду. Ісака ж назвемо героєм-“скелею”. 

Властива Нагелеві “форма руху” (тобто й життя) – “розбіг 
для стрибка” [16; 258], і цей стрибок – самогубство – герой 
вважає “простим запасним виходом” для себе. Глан – 
мандрівник-одинак, мрійник, для якого характерний вічний 
пошук ідеалу й наступна втеча (свого роду “пристрасть до 
розривів”). В обох цих героїв серця “переповнені темним 
вином” любовних переживань, у них домінують сили Еросу. 
Однак у стосунках з жінками рано чи пізно героїв чекає крах. 
Чому любовні рани виявляються смертельними для них? За 
В.Франклом, уродженою мотиваційною тенденцією, а отже, й 
основним двигуном поведінки і розвитку людини, є її 
прагнення до пошуку й реалізації сенсу свого життя [223; 10]. 
Тобто особистість має довести свою неповторність, 
самоствердитись. За характером своєї натури Глан (й очевидно, 
що це положення в однаковій мірі справедливе й для Нагеля) 
не думає – й не може думати – “про такі прозаїчні речі, як 
праця чи обов’язок” [35; 204], тоді як саме у творчій праці 
людина утверджує себе. Героям ніде прикласти свої сили. 
Відповідно, другим – пасивним (і єдиним!) – способом 
самоутвердження для них є кохання: адже “людина, яку 
кохають, “не може не бути” своєрідною й неповторною, тобто 
цінність її особистості реалізується” [223; 245]. Після 
катастрофи почуттів герої переживають духовне відчуження і, 
втративши сенс свого існування, опиняються у стані 
“екзистенціального вакууму” [там само; 11]. Саме через це 
Нагель здійснює свій “стрибок”, а Глан провокує на фатальний 
постріл партнера по полюванню. 

Таким чином, слідом за Нагелем, що так і не відбувся як 
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продуктивний митець, а лише “заявив” про себе як пантеїст і 
щез, пішов Глан, творець власного міфу. На скороминущість, 
“скінченність” образів цих героїв недвозначно вказують 
відповідно Нагелеві футляр для скрипки “з брудною білизною” 
і пляшечка з отрутою та згоріла лісова хатина Глана. 
Аналогічним чином прочитуються іпостасі героїв і на 
символічному рівні. Так, у постаті Нагеля-“музиканта” можна 
вбачати “символ зачарування смерті” [88; 333]. Нагадують про 
смерть і хаос також мисливство Глана та ініційований ним 
вибух скелі. 

Людиною, яка не просто здатна переживати спорідненість 
та злиття з природою, але й яка кровно пов’язана з землею, є 
Ісак. Образ цього “справжнього хлібороба”, у широкому 
розумінні, – “стрижень”, символ буття людини на землі. Його 
пантеїзм “монументальний” і так само генетично зв’язаний 
(“Багато сотень років діди його сіяли ячмінь; то був акт, 
здійснюваний з побожністю...” [34; 26]): у центрі віри й любові 
Ісака – земля. В романі акцентується постійність, “міцність” 
образу героя: “Він ні на хвилину не залишав свого природного 
місця на землі, свого ґрунту. Його неможливо було 
зрушити” [там само; 122-123]. 

Лише Ісак із його неминущою вірою й любов’ю 
“укоріняється” на землі. На відміну від інтелігентів Нагеля і 
Глана, які живуть “між мрією та дійсністю”, селянин Ісак не 
знає такої роздвоєності і входить у світ цілісною, міфологічно 
вічною людиною (“людиною епосу”, за М.Горьким [43; 323]), 
яка утверджується в праці; він творець, що реалізував себе, – 
сіяч (порівняймо: в романі Жіоно “Хай збудеться моя радість” 
людину названо “святим орачем” [69; 238]). 

Автор підкреслює специфічне, особливе знання Ісака – 
селянсько-релігійне, інтуїтивно-природне, позанаукове, проте, 
за переконанням героя, цілком достатнє для щасливого життя 
на землі в гармонії з природою (характерно, що й самому 

44 Символічно, що тоді як по один бік головного особняка Гамсуна в його 
садибі Норхолмен (Норгольм) стоїть постамент з бюстом самого 
письменника, то по інший – ...фігура Пана. 
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Гамсуну був властивий “антиінтелектуалізм, у силу якого він 
керувався інстинктами, інтуїціями й емоціями, відчуттями, а не 
аналізом” [98; 228]). Запорука вічності Ісака на землі – його син 
Сіверт, спадкоємець його віри й продовжувач його справи. 
Символічно, що слід другого, старшого сина Ісака, Єлисея, 
який відмовляється від батьківського способу життя, 
“відривається” від землі та їде в Америку, губиться для читача 
(певно, що письменник не випадково обрав саме Америку – до 
якої все життя ставився негативно – для “помилкового” кроку 
свого персонажа). 

Зрештою, Ісак – це той “корінний” норвежець, “сіль землі”, 
який свого часу так не сподобався Нагелю у хвилину 
ідилічного радіння душі останнього на лоні природи (!) [33; 
232]. Очевидним стає, що “коло замкнулося” (пам’ятаймо, що в 
духовному плані хлібороб – “каталізатор сил відродження й 
порятунку, сил, що поєднують будь-який початок з будь-яким 
кінцем, що він сковує разом ланки часу...” [88; 208]). У цьому 
якраз і полягає, на нашу думку, головна особливість концепції 
метагероя Гамсуна – принцип “повернення”. Прикметно, що 
ідею “повернення” (як і філософію землі) втілює сам Ісак, 
образ якого автор, без сумніву, взяв із Біблії. 

Таким чином, образ центрального героя Кнута Гамсуна є 
міфологізованим. Показовий у цьому відношенні вислів 
О.Євніної про те, що його герой “живе поза часом і 
суспільними обставинами” [65; 98-99], тобто у власнім світі, 
володарем якого є. 

Хрестоматійний вже вислів з роману письменника 
“Остання глава” “...ми мандрівники на землі” символізує 
Людину, яка весь час перебуває в пошуку істини, свого 
призначення й сенсу. І ця істина відкривається Ісаку. В його 
постаті як у третій складовій образу метагероя класика 
успадковано всі позитивні моменти характерів Нагеля і Глана. 
Відмінності ж між останніми й Ісаком відбивають зміну 
поглядів Гамсуна і пов’язані з еволюцією його стилю, в якому 
суб’єктивно-ліричні водоспади раннього періоду 
“заспокоюються” в морі епіки періоду зрілого. 
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Цікаво, що в розглянутих творах норвезького митця поряд 
з метагероєм незмінно перебуває його “мудрий порадник”, 
який може виступати в різних (динамічних) іпостасях: у 
“Містеріях” це Мінутка, у “Пані” – лікар, а в “Соках землі” – 
Гейслер. 

Як видно, образи Нагеля, Глана та Ісака репрезентують 
ступені розвитку пантеїстичної філософії Гамсуна. Найочевид-
ніша тут кореляційна пара типів пантеїзму Глана – Ісака: 
“абстрагований” пантеїзм роздвоєного, дисгармонійного й 
імпульсивного лейтенанта та “монументальний” пантеїзм 
епічної широти селянина. 

Особливу роль у творчості співця “залізних ночей” відіграє 
образ Пана44. Єдиний з античних богів, який, за легендою, 
помер у християнський час, Пан у творчості Гамсуна отримує 
“друге життя”. Недарма О.Ізмайлов зазначав, що Гамсун – 
“...чистий язичник, який у полум’яному захваті оспівує 
великого Пана” [14; 112]. Як образ-символ це божество “народ-
жується” й переживає свою молодість відповідно в романах 
“Містерії” і “Пан”. Є всі підстави стверджувати й те, що в 
“Соках землі” “Пан зійшов на землю й прийняв подобу Ісака. 
Він уречевився, уособився. Ісак – земляний Пан...” [28; 338]. 
Тобто в цьому творі Пан переживає свою умовну зрілість. Так, 
шляхом реміфологізації Гамсун повертає в наше життя велику 
гармонію античного світу, уособлювану постаттю Пана. 

 
Знаковим образ Пана є й для Жана Жіоно, трилогію якого 

названо “Пан”. Французький “поет землі” [10; 8] писав про своє 
“учнівство у Пана” [70; 115] і в романі “Хай збудеться моя 
радість” фактично продовжив розмову про цей образ-символ 
своєї творчості. Головний герой його “Співу світу” (1934), 
Антоніо, відчуває токування життя, яке “тихо текло по долинах 
і пагорбах землі” [68; 8-9]. “Обличчя землі” тут “покрите 
шорсткою шкірою” [там само; 165]; річка має “гнучку 
спину” [там само; 7], “довгі м΄язи” [там само; 14], “тіло” [там 
само; 165], “крижі” [там само; 171], “не соромиться” [там само; 
165],  
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стогне [там само; 166], напружує сили [там само; 172]; ліс 
співає [там само; 9], буркотить [там само; 62], стогне і голосно 
марить [там само; 71]; мають голос вода [там само; 24], гора 
[там само; 20], розмовляють дерева [там само; 62] й птахи [там 
само; 209]; небо дихає й здіймає та опускає “свої хмарні 
груди” [там само; 166] тощо. “Я зливаюся з деревами, з 
тваринами, зі стихією, і в оточуючих мене деревах, тваринах і 
стихіях стільки ж від мене, скільки від них самих, – вказував 
Жіоно. – ...весняні квіти проникають у мене своїм довгим, 
білим корінням, повним солодкого соку... я сам гроза, вітер, 
дощ, небо...” [70; 116]. Прикметно, що за характером письма 
Жіоно наближається до міфотворення [див.: 218; 89], чим 
певним чином типологічно подібний до Гамсуна, Гарді чи 
Лоуренса. 

Варто пригадати тут і слова захопленого ідеями “природ-
ності” Арента Гріпа з роману Юнаса Лі “Хутір Гільє” (1883): “Я 
перебуваю в повному злитті з горами, з сонцем, з усіма цими 
кривими, упертими гілочками берези...” [118; 114]. 

Пантеїстична світоглядна парадигма притаманна й іншим 
авторам “прози про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 
Зокрема, вона виразно простежується у світовідчуванні 
О.Кобилянської та В.Стефаника. Обидва письменники 
“містичні”. Так, Кобилянська сама пише про це (“У мене наклін 
до містики...” [94, т.5; 243]); Н.Шумило вказує, що 
Кобилянська “...володіла здатністю інтуїтивного прозріння, 
вміла “вичитувати” підсвідоме у своїх героїв” [245; 191]. Про 
містицизм Стефаника говорить Л.Луців [130; 287]; зв΄язок 
людини Стефаника з землею, за Ю.Вассияном, – “...немов 
таємна містерія проникання людської душі в істоту землі, 
зростання з її духом, невідкличний шлюб поміж надособовим 
елементом плодючої сили та індивідуальною свідомістю” [18; 
28]; Ю.Стефаник, у свою чергу, зазначає, що “ірраціональний 
зв΄язок селянина з землею він (В.Стефаник. - А.Г.) розумів, 
здається, краще, ніж будь-який інший український 
письменник” [195; 45] (містицизм властивий і розглянутому 
вже роману Гарді “Тесс...”, і творам Лоуренса [141; 107-109]). 



 
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській  

 

129 

Яскраві пантеїстичні ноти закладені в листі Стефаника до 
С.Морачевської (липень 1897 р.): “А ранком і вечером то я 
хожу по горах і по лісах здовж потоками. [...] ...йду я дубовим 
лісом та й на голові капелюх поправляю, бо він... як галуза на 
дубі так має стояти. А ще очи то мають не так дивитися, але 
так, як лист кучерявий у небо дивиться, так вони мають 
дивитися. ... І я дубам кажу: ви, мой, кождий свій пан. Ти, 
старий дубе, наслухався Черемошу та й богато знаєш, а ти, 
молодий, слухай як старий говорить, то будеш з вітрами ся 
пізнавати, то будеш сонце знати та ще будеш дубом серед лісу 
ставати! – поважно мене питає: а ти, дубе ци береза, ци що ти є. 
– Я от чоловік...” [192, т.3; 115]. 

Нарешті, подібно до гамсунівського Глана, сама 
Кобилянська відчуває й обожнює природу. “Ліс, місяць, 
смереки – ось хто моя пара”, – пише вона у щоденнику від 30 
грудня  
1886 р. [93; 140], а наступного дня додає: “Коли я виходжу 
гуляти... то так люблю дивитися на чудове синє небо... 
Подекуди над горами висять сизі хмари... [...] З багатьох 
ущелин здіймається туман... Мене вабить туди, кортить 
кинутись у таке провалля, хай би мене всю окутав туман. Часто 
мені хочеться простягти руки до тих смерек на горах, схожих 
на чудову казку... Візьміть мене! Серед вас панує любов... і 
спокій... священний спокій...” [там само; 140-141]. Вельми 
цікаве в цьому аспекті місце знаходимо в листі Кобилянської 
до Стефаника (березень 1899 р.): “Але як прийде літо, я 
правдоподібно в гори поїду. Я мушу поїхати. Там ждуть на 
мене вже всі смереки, а може, і яструб який. Часом, як я лежала 
під смереками і прислухувалася їх шуму, – переносивсь його 
оклик лісом, і я відповідала: “Я тут”. Треба їхати між них та 
попеститися з ними трохи” [94, т.5; 398] (порівняймо з 
роздумами Лоуренса про тіло і душу дерев у його “Фантазії на 
тему несвідомого” [272; 210-211], зокрема відзначимо: “Я 
чудово розумію культ дерев. Усі давні арійці поклонялись 
деревам. Мої пращури. Дереву життя. Дереву пізнання. Цей 
культ час від часу знов дає паростки...” [там само] або: “Мені б 



А
 

 

130 

хотілось хоч трохи побути деревом. [...] Я загубився серед 
дерев” [там само; 211]). 

Виразно пантеїстичний опис Буковинських Карпат у 
“Битві” Кобилянської. За пантеїстичним світоглядом, природа 
– це храм. Відомо, наприклад, що давні “...слов΄яни мали 
священні гаї, що заміняли їм храми”; природу наші пращури 
вважали живою, а особливо шанували ліси [83; 78] (також див.: 
[82; 52], [185; 136]). Тож недарма тисячолітній праліс авторка 
порівнює з церквою [94, т.2; 303], а дерева описує олюднено, 
вбачаючи в них душі (адже, розпилені, “пні лежали без 
душ...” [там само; 316]). Н.Науменко наголошує, що в новелі 
триває “повна переміна місцями людей і дерев (“орослинення” 
перших і одухотворення других)” [154; 322]. 

Дійсно, ідеальним у творі є життя порівнюваних з 
деревами гуцулів, “дітей лісів” [94, т.2; 312]: “Так ненарушимо 
виростали й вони, так гармонійно, питомо в своїй красі і в своїх 
звичаях. ... Неосвічені такі, що аж диво й жаль бере, і для всеї 
величі цивілізації неприступні, стрічали вони її здобутки з 
дитячим усміхом на устах. [...] Їх світ був ліс і гори, і лише тут 
дозрівали вони вповні! Неначе прегарні понсові цвіти миготіли 
в своїх гарних мальовничих строях між зеленню дерев...” [там 
само; 311-312]. 

Міфологізовані художні світи романів Гарді “Тесс...” і 
Лоуренса “Райдуга” також містять пантеїстичний елемент 
(говоримо про це в підрозділі 2.3 дослідження). А, приміром, 
Олівер Меллорс із лоуренсівського “Коханця леді Чаттерлей” в 
останньому листі до Конні пише: «Їм би (робітникам. - А.Г.) 
жити й веселитись, поклоняючись великому, доброму Пану. Ось 
єдиний Бог для простих смертних в усі часи. Звісно, одинаки 
можуть за бажанням зараховувати себе до більш високих релігій. 
Але народ має поклонятись язичницьким богам» [269а; 422]. 

Про “своєрідний світлий пантеїзм”, яким проникнена 
реймонтівська концепція землі і людини на ній, говорить 
В.Вітт [24; 15]. Очевидно, тільки в такому ключі найповніше 
може бути інтерпретована атмосфера (“засадничо міфологем-
них” [148; 81]) “Селян” польського класика, де люди живуть у 
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повнім єднанні з природою (сама композиція твору – за порами 
року – говорить про природну циклічність життя села Ліпців) і 
де переважає, однак, християнський момент. Л.Татаровський 
вказує, що віддалені від великого світу Ліпці “...нагадують 
часом якусь міфічну країну, ідилічну оазу, вільну від лиха й 
цивілізаційного хаосу” [280; 58]. 

Наведемо кілька прикладів взаємопроникнення людини і 
природи в польському романі, яке подекуди набуває рівня 
містичного зв΄язку: “Земля, як мати рідна, гойдала в пелені 
дітей своїх і годувала їх наллятими молоком грудьми, 
стискаючи в теплих обіймах” [183; 527]. Особливо показові тут 
відчування Ягни («Здавалося, весна в ній заспівує свою пісню, 
щось прокидалося в серці, як прокидається під сонцем родюча 
земля…» [там само; 514]), а також батька й сина Борин у різні 
моменти їх життя: Мацею Борині перед смертю в нічному полі 
«…здавалось, що все рушило йому назустріч: повзли трави, 
пливли розколихані ниви, змикались навколо нього поля, весь 
світ підводився і сунув на нього. Страх охопив Мацея… земля 
хапала за ноги, колосся обплутувало його, борозни 
затримували, скиби не пускали далі… лякала ніч і ці голоси, 
що звучали навколо: «Зостанься! Зостанься!» [там само; 653]. 
На батьківській землі Антекові Борині «здавалось… наче він 
разом з вітром кружляє по полях, поблискує разом з м΄яким, 
вологим руном трави, біжить із струмком по гарячих пісках 
серед лук… Він летів з птахами високо над землею і, 
сповнений незбагненних сил, окликав сонце. Потім знову 
ставав шелестом полів, колиханням лісів, навальною силою 
всякого зростання й могутністю святої землі, що родить у 
радощах і веселості. [...] ...в ці чудові хвилини готовий був 
припасти до землі, притулитись до неї гарячими устами, обняти 
весь любимий світ” [там само; 728]. 

Сонцепоклонницький мотив прозоро висвічує в описі 
народження нового дня: «Все чекало сонця. Аж ось і воно 
з΄явилося з-за далеких лісів… Мов золоту іскристу чашу, 
підіймали його невидимі Божі руки над сонною землею, 
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благословляючи промінням все живе і мертве… Принесенням 
святої жертви відзначала земля появу дня, і все навколо, 
здавалося, впало ниць перед його незбагненною величчю й 
притихло, не сміючи звести очі. [...] Птахи і всі живі створіння 
зняли великий гомін, ніби співаючи хором повну вдячності 
молитву. 

А сонце зростало... і велике, палаюче, жарке, мов святе око 
милосердя Божого, солодкою і владною силою скоряло 
світ” [там само; 414]. 

Пригадуються наведені вище типологічно близькі цій 
картині описи сходу сонця на полонині в «Тінях забутих 
предків» Коцюбинського. Прикметно також, що В.Моренець 
вважає “Селян” Реймонта “міфологічною апологією польського 
села, в певному сенсі цілком адекватною “Тіням забутих 
предків” [148; 92]. 

В окреслену парадигму цілком вписується й 
світовідчування героя роману В. фон Поленца Траугота 
Бютнера – «істинного селянина», «сина землі» [176; 173]: 
«Християнство старого Бютнера було також дуже своєрідне і в 
очах суворого богослова здалося б навіть язичництвом» [там 
само; 172]. Нижче письменник конкретизує свою думку, 
вказуючи, що у Трауготі «…проявилось те язичництво, яке 
глибоко корениться в душі німецького селянина» [там само; 
325]. 

В єднанні з природою проходить життя селян у повісті 
А.Чехова “Степ”. Сприймання степу тут типологічно близьке 
сприйманню поля селянами “Землі” Кобилянської. Так, 
“...вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю 
полутень, улыбнулась и засверкала росой” [234, т.7; 16]. Степ 
у Чехова нудьгує [там само; 16-17], та часом забуває нудьгу, 
все пробачає й “легко вздыхает широкой грудью” [там само; 

45 До речі, Е.Нойманн визначає постать Пана як “прототип християнського 
диявола” [161; 119]. 


