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1.3. Історико-культурні передумови порівняльно-
типологічного вивчення української, англійської та 

норвезької літератур кінця ХІХ -  
першої третини ХХ ст. 

 
Окремі національні літератури у своєму розвитку 

взаємопов’язані [59; 143]; [182; 277] і є складниками світового 
літературного процесу, єдиного цілого [259; 10] 
загальнокультурного світового простору; вони впливають одна 
на одну, взаємозбагачуються й роблять кожна “особливий, 
властивий їй одній внесок” [63; 13] у світову літературу. Кожна 
літературна доба зазнає впливу й певним чином відповідає 
сучасним їй світового рівня соціально-політичним тенденціям, 
філософським віянням тощо; та, разом з тим, геополітичні й 
соціально-культурні особливості конкретної країни накладають 
на її національну літературу свою неповторну печать. Зокрема, 
через це напрями і течії світової літератури, в більшій чи 
меншій мірі представлені в національних літературах, мають в 
останніх свою специфіку. 

Ближчими з трьох досліджуваних нами літератур є 
українська й норвезька, що обумовлено цілим рядом факторів, 
зокрема схожістю соціально-політичних та історичних умов 
розвитку України й Норвегії. Розглянемо ці фактори як 
передумови суспільно-типологічних сходжень між двома 
літературами [64; 177-178]. 

Якщо Україна репрезентує південь Східної Європи, то 
Королівство Норвегія належить до групи скандинавських країн 
Західної Європи. Хоча зараз Норвегія – індустріально-аграрна 
країна, у ХІХ ст. вона була ще переважно селянською (“країна 
селянства і дикої природи”, як говорив про неї А.Шамрай [238; 
73]). Отже, аграрні в той час Україна й Норвегія опорою мали 
трудівника-селянина (який у Норвегії, однак, не знав кріпацтва). 
Відповідно можемо говорити про певну близькість системи 
світобачення українців та норвежців того часу. 

Споріднює ці країни й драматизм їх історичних доль. Ще з 
ХІV ст. Україна зазнавала поневолення, перебуваючи в різні 
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часи у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої, Австро-
Угорщини, Російської імперії, СРСР. Але українці боролися за 
свою національну незалежність, яку доконечно отримали 
тільки в 1991 р. Очевидно, що такі історичні умови не сприяли 
прискоренню загальнокультурного розвитку України. 

З ХІV ст. Норвегія перебувала під пануванням Данії (з 
1537 р. – як її провінція), яка відібрала в неї Гренландію; у  
1814 р. Данія передала Норвегію Швеції, чим у залежній країні 
була викликана боротьба за незалежність. Усупереч прийнятій 
Установчими зборами Норвегії Ейдсволльській конституції 
1814 р., Швеція силою нав’язала норвежцям шведсько-
норвезьку унію, яку останні змогли розірвати лише в 1905 р. і 
тоді ж домогтися державної самостійності. Тобто “норвезьке 
питання” залишалося відкритим до початку ХХ ст. 

В.Савчук вказує, що мовні процеси України й Норвегії “...в 
історії людства вражають своїм паралелізмом” [186; 272]. Як 
українська, так і норвезька мови довгий час вважалися 
діалектами, боролись за право на існування. 

Отже, паралелі в історії нашої країни й Норвегії очевидні, 
як очевидна і схожість розвитку їх літературних процесів (на 
спорідненості вітчизняної та норвезької літератур наголошує, 
скажімо, А.Шамрай [238; 73]). 

У кінці ХІХ - початку ХХ ст. норвезька література про-
йшла “...складний шлях розвитку, що співпадає в основних 
рисах із загальноєвропейським...” [78; 430]. 

Відомим фактом є те, що на той час погляди передових 
українських митців були звернені до західноєвропейського 
літературного процесу, вельми строкатого у плані методів і 
стилів. В українському літературно-мистецькому просторі 
головні акценти розставлялися майже так само, як і в Західній 
Європі. Має рацію Д.Чижевський, говорячи, що “...Україна, яко 
частина європейської культурної цілости, переживає ті самі 
внутрішні процеси, що й цілість, до якої вона належить” [235; 
9]. Аналогічну думку висловлює І.Денисюк про розвиток 
української літератури початку ХХ ст., зазначаючи, що в цей 
час їй “...властиві більшою чи меншою мірою тенденції, 
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притаманні високорозвиненим світовим літературам” [58; 214]. 
Отже, період зламу століть в Україні відзначався 

складністю суспільно-політичного життя й гострою 
ідеологічною боротьбою, в якій зіткнулися різні антагоністичні 
сили суспільства. Усе це зумовило строкатість творчих пошуків 
митців, розмаїття художніх течій і груп, літературні дискусії. 
Характеризуючись надзвичайно активними ідейно-естетич-
ними шуканнями, утвердженням засад модернізму, цей час 
вважається початком якісно нового періоду інтенсивного 
розвитку української літератури та посилення її ролі в 
суспільному житті, що зумовлено піднесенням визвольного 
руху й зростанням національної свідомості в українському 
соціумі. Так само в Норвегії письменник завжди був кимось 
більшим, ніж просто художником слова. 

На межі ХІХ-ХХ ст. в українській літературі основними 
антагоністами виступили народники-реалісти і прибічники 
модерністських віянь. Причому “парадокс літературного 
розвитку полягав у тому, що самі народники, передовсім 
ідеологи цього напряму, готували новий естетичний 
простір” [170; 38]. Надзвичайно продуктивною межа ХІХ-ХХ 
ст. виявилась і для скандинавських літератур (зокрема 
норвезької), український інтерес до яких був “розбуджений 
Франком” [209; 352]. Як і в українській літературі, в літературі 
Скандинавії в цей період спостерігається збіг за часом ще 
міцних позицій реалізму і виникнення й розвиток 
нереалістичних течій – символізму, імпресіонізму, 
неоромантизму тощо. 

В силу об΄єктивних причин динаміці розвитку норвезької 
літератури ХІХ - початку ХХ ст. властива “хронологічна 
“стислість” процесів” [78; 422]. На новім витку свого розвитку 
ця література змогла, з одного боку, зберегти власні самобутні 
риси, а з іншого, – засвоїти кращі досягнення провідних на той 
час літератур Європи. Таке органічне поєднання національного 
й зарубіжного літературно-художнього досвіду притаманне й 
українським письменникам кінця ХІХ - початку ХХ ст., які – 
має рацію Н.Калениченко – прагнули “...здолати замкнутість 
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національної літератури, усвідомити її частиною не тільки 
загальнослов’янської, але і всієї загальноєвропейської 
культури” [там само; 124]. 

На межі ХІХ-ХХ ст. в українській літературі 
простежується відчутний вплив концепцій А.Шопенгауера, 
“філософії життя” Ф.Ніцше, А.Бергсона та деяких інших 
західноєвропейських мислителів. Ці концепції відповідали 
духу своєї доби і сприймалися в Україні, ставали філософським 
та естетичним підґрунтям вітчизняних модерністських теорій 
(М.Євшана, М.Вороного та ін.). Отже, специфічною рисою 
вітчизняного літературного процесу цього часу є “зустріч” 
української “філософії серця” (органічної європейській 
філософській традиції [245; 60]) та західноєвропейської 
“філософії життя”. 

Ідеї А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, А.Бергсона й інших 
мислителів вплинули практично на всіх митців тогочасної 
літературної Норвегії, а безпосередньо серед скандинавських 
філософських теорій досить впливовими тут були ідеї 
Е.Сведенборга, С.Кіркегора та ін. 

Вплив філософії Ф.Ніцше на творчість обраних для нашого 
дослідження письменників може скласти предмет окремого 
розгляду. Зазначимо тільки, що ця проблема (у випадку з 
кожним окремим митцем) трактується не однозначно14. 

Як і українські літератори, норвезькі митці велике 
значення надавали осмисленню власних фольклорних і 
літературних традицій. В обох літературах зростало 
філософське начало, властиві їм на рубежі століть міфологічні 
елементи мислення, тонкий психологізм і ліризм тощо. 

Г.Вервес пише, що в другій половині ХІХ ст. українська 

14 Наприклад, проблемним залишається питання щодо ніцшеанства 
О.Кобилянської: це констатує, скажімо, С.Кирилюк, роблячи своєрідний 
аналіз присвячених цій темі праць П.Филиповича, Л.Луціва, Т.Гундорової й 
ін. і паралельно зауважуючи, що “...вплив Ф.Ніцше на письменницю оче-
видний, його сліди відчутні у творах, листуванні авторки” [90; 25] (хоча 
пам΄ятаємо про “маніфестацію” О.Кобилянської: “Щодо Ніцше, то правда, 
він мене займав своєю глибиною й деякими думками на будуче, але щоб я 
вже так дуже віддавалася впливу цього модного філософа, то ні” [93; 217]). 
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література набувала світового значення, а «в кінці ХІХ і 
особливо на початку ХХ ст. … могла б змагатися з 
найрозвинутішими літературами світу» [20; 317-318]. У 
Норвегії другої половини ХІХ ст., яка тоді вже вийшла на 
світову літературну арену й сама впливала на інші літератури 
Європи, переважала реалістична література, поступовий відхід 
від якої простежується в 90-х рр. ХІХ ст. (правда, повного 
розриву між реалізмом і модернізмом у Норвегії не було). 
Література тоді посилено суб΄єктивізується, набуває тяжіння до 
ірраціоналізму тощо. Саме тоді К.Гамсун активно критикує 
реалізм і підносить модерністичні віяння. Хоча слід зауважити, 
що досвід подібних тенденцій Норвегія вже знала: у посиленім 
символізмі пізнього Г.Ібсена, у пізнього Ю.Лі. 

Наголосимо також на тому, що українсько-норвезькі 
літературні зв’язки досліджуваного періоду розвивалися в 
руслі загального “розширення слов’яно-скандинавських 
культурних взаємин у другій половині ХІХ ст.” [187; 219]. 

Позитивну роль у процесі літературного зближення України 
та Норвегії мала російська література (про активізацію 
російсько-норвезьких літературних взаємин див.: [240]) – 
типологічно близька тоді українській та норвезькій, де також 
активно розвивалась у той час «селянська проза»: це тісний 
зв΄язок вітчизняних і російських (приміром, М.Коцюбинського і 
М.Горького) та норвезьких і російських митців (листування 
Гамсуна і Горького тощо) того часу; це й визнання окремими 
українськими та норвезькими авторами вагомого впливу на них 
творчості російських класиків. Наприклад, Кобилянська писала 
про «найбільший вплив з чужих літератур» на неї І.Тургенєва і 
Ф.Достоєвського [94, т.5; 215]. Любив Достоєвського і 
перекладав його твори Коцюбинський, а Гамсун вказував: 
«Достоєвський – єдиний художник, у якого я дечому 
навчився…» [цит. за: 200; 485]. Стефаник захоплювався 
творчістю Г.Успенського [193; 243, 317], Горького [там само; 
435] та інших російських письменників. (До речі, Д.Г.Лоуренс у 
листі від  
9 жовтня 1925 р. зізнавався: «Так, російські романісти мали 
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велике значення для мене, але Гамсун – не настільки» [270, т.2; 
859]). 

У Росії з початку ХХ ст. активно перекладали Гамсуна, що 
значно допомогло ознайомленню з його доробком східно-
українським митцям, зокрема Коцюбинському [детальніше 
див.: 120] (для порівняння див.: [75; 77]). До речі, також через 
російські переклади в Україні стала відомою творчість Е.Золя 
[133; 118], роман якого «Земля» фігурує в полі нашої уваги. З 
творчістю Золя була знайома Кобилянська [94, т.5; 216], проте 
чи читала письменниця його «Землю», невідомо. 

Творчість Стефаника виявляє, нарешті, досить тісний 
зв΄язок із французькою (зокрема, він читав і Золя [192, т.3; 57]), 
а також польською літературами. 

Наголошуючи на важливості зіставлення прози І.Франка, 
М.Коцюбинського, О.Кобилянської, В.Стефаника з художніми 
пошуками кращих письменників Скандинавії, зокрема 
Гамсуна, В.Саєнко вказує: “Висновки, що постають на основі 
такого аналізу, при всій конкретності заглиблення в 
індивідуальний світ митців, носять універсальний характер, 
відкривають закони розвитку європейського мистецтва на 
рубежі століть” [187; 221]. Таке твердження вважаємо цілком 
слушним. У класичній для української літератури «прозі про 
землю» кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. (та й у всій 
вітчизняній літературі зрізу століть) найбільш 
репрезентативними, вершинними авторами є Коцюбинський, 
Кобилянська та Стефаник (власне, саме їх як представників 
нової генерації виділяє І.Франко у статті «Старе й нове в 
сучасній українській літературі» [226; 108], а нині як 
найсильніших українських прозаїків того часу оцінює, скажімо, 
Н.Шумило [245; 331]). 

Чи не найяскравішим представником не лише норвезької, 
але й узагалі скандинавської літератури цього періоду є Кнут 
Гамсун (Кнуд Педерсен Гамсунд), творчістю якого головним 
чином репрезентовано в нашому дослідженні Північну Європу. 
Це “...один з найбільших письменників останнього століття, які 
справили вплив практично на всіх відомих сучасних 
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європейських письменників” [35; 7]. Свого часу Горький 
зазначав: “У сучасній літературі я не бачу нікого, рівного йому 
(Гамсуну. - А.Г.) за оригінальністю творчості” [43; 322]. 

Гамсун був надзвичайно популярний в Україні кінця ХІХ - 
початку ХХ ст. Чудово орієнтуючись у європейській літературі, 
він високо цінував, зокрема, російську, був обізнаний із 
творчістю Е.Золя; читав і твори українських митців, а в 1927 р. 
зазначав: “Мені часто надсилають свої твори – поеми й романи 
– письменники Росії та України. Це – сердечне привітання від 
товаришів у письменстві” [цит. за: 25; 8]. Однак документально 
зафіксованих даних про його обізнаність із творами саме 
Коцюбинського, Кобилянської чи Стефаника не маємо (хоча 
припустити це можливо). 

Натомість, Коцюбинський називає ім’я Гамсуна першим у 
ряду імен своїх “любимих” майстрів слова [102, т.5; 309], а в 
автобіографічному листі до С.Єфремова від 18 листопада 1902 р. 
пише: “На вироблення мого літературного смаку мали вплив 
найбільші письменники європейські (Золя, Стріндберг, Арне 
Ґарборґ, Кнут Гамсун, Від, А.Шніцлер, Верга і другі)” [101; 31]. 
Пізніше в листі до М.Мочульського від 17 листопада 1905 р. 
митець також наголошує: “В останні часи я дуже захоплююсь 
північними письменниками (Ібсен, Арне Ґарборґ, Кнут Гамсун, 
Іонас Лі, Від та інші)...” [102, т.6; 43]. При цьому найбільше 
українського автора займала творчість саме Гамсуна: зокрема, 
М.Чернявський згадує, що “приблизно в той час (1905 р. - А.Г.) 
Коцюбинський... переходив до студіювання північноєвропейських 
письменників... головним чином, Кнута Гамсуна” [191; 62]. 

Отже, певний вплив творчості норвезького митця на 
Коцюбинського мав місце. Водночас має рацію 
М.Коцюбинська, на думку якої, в данім випадку “...йдеться 
передусім не так про конкретні безпосередні впливи, як про 
чутливість до художньої атмосфери епохи, про творчу 
лектуру” [100; 256]15. 

Спорідненість поетики та стилю Коцюбинського і Гамсуна 

15 Фактично вчена говорить про явище психологічно-типологічних 
сходжень у літературі [64; 186-187]. 
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через їх імпресіоністичне світобачення спонукає до наведення 
паралелей та аналогій між їх творами, підкреслюється 
суголосність творчості митців [238; 77]; [233; 30-31]; [106; 225]. 
За переконанням Ю.Кузнецова, “у творчості Коцюбинського 
простежується стильова домінанта, яка співвідноситься з 
імпресіонізмом гамсунівського типу” [106; 226]. При цьому 
високий ступінь спорідненості творчості Коцюбинського і 
Гамсуна в цілому (зокрема, пантеїстичність їх художнього 
світу) виразно підкреслює особливості їх творчих облич на 
рівні типології, що забезпечує продуктивний аналіз їхньої 
прози в заявленім тематичнім напрямку. 

Неабияку роль у становленні творчої манери Кобилянської 
теж зіграли скандинавські митці. Сама вона неодноразово писала 
про своє зацікавлення і любов до північних літератур, наприклад: 
«Данець Якобсен – се один з моїх найулюбленіших авторів. 
Через нього полюбила я всю датську, норвезьку і шведську 
літературу» [94, т.5; 469]. Називаючи Є.П.Якобсена своїм 
«справдішнім учителем» [там само; 215], письменниця згадує й 
Гамсуна, чия творчість справила вплив на неї [там само; 240]. 
Відомо, що Стефаник захоплювався творчістю Гамсуна, а також 
А.Стріндберга [195; 53], був обізнаний з доробком і інших 
скандинавських авторів: А.Ґарборґа [там само], Г.Ібсена [192, т.3; 
214], Є.П.Якобсена [там само; 57], С.Кіркегора [там само; 109]. 

Особливо показовим в аспекті співвідносності місця і ролі 
порівнюваних митців у їх національних літературах уявляється 
приклад паралелі Михайло Коцюбинський – Кнут Гамсун. 

Творчість Коцюбинського є одною з вершин вітчизняної 
літератури. Звертаючись до проблем естетизму, психології 
художньої творчості та ін. (“...в останні часи мене більше 
інтересують психологічні теми” [102, т.6; 43]), письменник  
прагнув за допомогою мистецтва актуалізувати все добре й  
прекрасне в людині, її гуманність, осягненням глибин душі 
дійти гармонії реальності й ідеалу, природи і культури 
(цивілізації). Відчуваючи, що подібної мети вже не можна було 
досягти традиційним реалістичним методом, він у своїх 
творчих пошуках звертається до західноєвропейської 
літератури, де в кінці XIX ст. реалізм поступово втрачає 
гегемонію й активізуються неміметичні течії. Коцюбинський 
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зміг вийти за межі української реалістичної традиції XIX ст. і 
створив власний оригінальний стиль – психологічний 
імпресіонізм. Прагнучи вивести українську літературу на 
світовий рівень (“...Європейська критика усе частіше звертає своє 
око на наше письменство, ставить йому свої вимоги” [там само, 
т.5; 280]), митець у своїх творах зміг досконало передати 
динаміку психологічного світу сучасної йому людини, всю 
палітру її відчуттів і переживань. Те саме завдання поставив 
перед собою й блискуче виконав Кнут Гамсун (“Мене цікавить 
поезія нервів, гра думки, ніжні паростки почуттів – словом, 
порухи душі” [цит. за: 35; 142]). 

Гамсун також орієнтувався на провідні ідеї й тенденції 
тогочасної західноєвропейської літератури і, напевно, як і 
Коцюбинський, бачив у ній “ширші горизонти, більшу 
дефініцію в оброблюванні сюжетів, у стилі” [102, т.6; 49]. Роль 
цього письменника в норвезькій літературі важко переоцінити. 
Він усвідомлював, що об’єктивною вимогою доби є створення 
в країні нової, психологічно зорієнтованої літератури. 
Піддаючи критиці літературний процес Норвегії попередніх 
десятиліть, Гамсун утверджував пріоритет суб’єктивного 
авторського начала й відмову від реалістичної типізації 
дійсності, писав: “За самою суттю своєю матеріалістична, 
література ця, малюючи картину суспільства, більше 
цікавилася звичаями, аніж людьми, а значить, і суспільними 
питаннями більше, ніж людськими душами. ... Широке 
відображення буденного, природно, й охоплює в людині лише 
найбуденніше, а між тим у будь-якої людини – від м’ясника й 

16 Ефективним видається зіставлення поглядів норвезького письменника на 
його національну літературу та думок про український літературний процес 
Коцюбинського (останній їх висловлює, наприклад, у листі до Панаса 
Мирного): “За сто літ існування новіша література наша... живилась 
переважно селом, сільським побутом, етнографією. Селянин, обставини 
його життя, його нескладна здебільшого психологія – ото майже й все... з 
чим оперував досі талант українського письменника. [...] ...Наш 
інтелігентний читач має право сподіватися... од рідної літератури ширшого 
поля обсервації, вірного малюнку різних сторін життя... суспільності, бажав 
би зустрітись в творах красного письменства нашого з обробкою тем 
філософічних, соціальних, психологічних, історичних і т.ін.” [102, т.5; 280-
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до посланника – є особливий куток душі, який залишається для 
наших письменників свого роду білою плямою на карті” [31; 
177]16. 

У зв’язку з цим письменник наголошував на потребі 
відходу від творення соціальної літератури і наполягав на 
розробці психологічно обґрунтованих методів художнього 
дослідження людини й передовсім її внутрішнього світу. В 
одній із своїх лекцій Гамсун говорить: “Час реалістичної й 
натуралістичної літератури скінчився! ... Вона (поверхова 
психологія попередньої часу Гамсуна літератури. - А.Г.) не 
годиться, щоб створити образ роздвоєної, дисгармонійної, 
сучасної людини!” [цит. за: 35; 169]. Такі категоричні 
твердження не могли не викликати в тогочасній норвезькій 
літературі запеклих дискусій між прибічниками реалістичного 
й модерністського художніх світів. Тобто перехідність і 
суперечливість станів тогочасних української та норвезької 
літератур певною мірою є схожими і порівнянними. 

На межі століть у творчій лабораторії Гамсуна 
домінантним став імпресіонізм, який найбільш підходив для 
реалізації його концепції суб’єктивної прози (викладена в есе 
“Про несвідоме духовне життя”). Пропонуючи велику увагу 
приділяти життю душі людини, Гамсун підкреслював: “І тоді 
ми дещо дізнаємось про ті таємничі процеси, які непомітно 
відбуваються в периферійних ділянках людської свідомості, 
про безмежний хаос відчуттів, химерної фантазії, висвітленої 
нашими почуттями; про сліпі пориви думок і почуттів... шепіт 
крові, мольбу суглобів, усе життя підсвідомості” [32; 68]. 
Зауважимо, що саме Гамсун вважається засновником 
психологічної лінії в норвезькій літературі. 

Літературний стиль співця “залізних ночей” трактувався 
по-різному: як реалізм (О.Євніна [65; 82], Б.Сучков [200; 485], 
Д.Шарипкін [239; 15] (хоча нижче дослідник називає Гамсуна 
модерністом [там само; 76, 79]), В.Нєустроєв [157; 71]), 
неореалізм (О.Воронський [28; 347]) чи неоромантизм [див.: 
35; 209]; визначали символіко-імпресіоністичну природу 
манери Гамсуна (М.Моклиця [146; 26]), а сам він вважав себе 
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неоромантиком [див.: 239; 14]. Переконливо доведена провідна 
роль імпресіоністичного начала в його творчості (О.Ізмайловим 
[14; 83], М.Абрамовичем [1; 11], Ю.Кузнецовим та ін.). 

Стиль Коцюбинського, творчість якого віддзеркалювала 
загальні процеси художньої практики як України, так і Європи 
тієї доби [106; 147], довгий час був, та й залишається предметом 
наукових дискусій. Якщо, приміром, ще в 1920-1930-х рр. 
Коцюбинського вважали імпресіоністом (Ю.Савченко, 
А.Музичка та ін.), то тільки протягом 1965-1995 pp. погляди на 
стиль класика змінилися докорінно: від обстоювання реалізму й 
водночас заперечення імпресіонізму в його творах (П.Колесник, 
Ф.Приходько) до повного визнання імпресіонізму митця 
(І.Іваньо), щоправда, лише як однієї зі стильових течій 
реалістичної літератури [там само; 147-148]. Нині стиль 
Коцюбинського визначаємо як такий, що має яскраво виражену 
імпресіоністично-психологічну домінанту і в якому також 
співіснують неоромантизм і натуралізм (Ю.Кузнецов [106; 
225]) або який має романтичну піднесеність чи (зокрема 
періоду 1900-тих pp.) тлумачиться як зразок “чистого” 
імпресіонізму (С.Пригодій) [181; 7]. Існує й ряд інших точок 
зору. Так, М.Коцюбинська, визнаючи превалювання 
імпресіонізму у творчій манері митця, вказує на реалістичну 
основу останньої та на співіснування в його творах “виразних 
елементів експресіонізму” [100; 260]. Для В.Шевчука це 
“типовий перехідний письменник” [241; 29], який працював 
спочатку у сфері етнографічного реалізму, а згодом – як 
імпресіоніст, використовуючи техніки символізму й 
(етнографічного) неоромантизму. Про зречення Коцюбинським 
імпресіонізму й переродження його в неоромантизмі писала 
свого часу О.Черненко [233; 104], яка потім, щоправда, змінила 
точку зору в напрямку заперечення неоромантичних (і 
романтичних) порухів імпресіоністичного стилю автора [232; 
106-107], тощо. 

 
Ведучи мову про українсько-англійські літературні 

відносини, слід зазначити, що вони вивчені недостатньо [210; 
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88] й фрагментарно [9; 2]; [38; 3]. 
Великобританія (відома в ХІХ ст. як “майстерня світу”), на 

відміну від України та Норвегії, в досліджуваний нами термін 
вже була індустріальною країною. У середині ХІХ ст. на 
теренах країни точилася гостра соціальна й ідеологічна 
боротьба, що роз΄єднувала Англію в соціальному плані. Друга 
половина ХІХ ст. позначена розробленням в її літературі нових 
підходів до характеротворення, зміщенням акцентів на 
внутрішній світ і духовне життя героїв, узагалі процесом 
психологізації літератури. 

Відпускаючи в минуле вік вікторіанства, на межі ХІХ- 
ХХ ст. Великобританія також зазнала значних змін, а її 
література, переживаючи складний перехідний період, 
синтезувала набутки реалізму (що він ще у 30-40-х рр. ХІХ ст. 
утвердився тут як провідний напрям) з неоромантичними, 
натуралістичними й іншими тенденціями. У філософському 
плані тут входить у силу позитивізм. 

Важлива роль у літературному розвитку Англії кінця  
ХІХ ст. (як і України та Норвегії цього періоду) належить 
іноземним літературним впливам. Майже всі англійські 
письменники межі століть у тій чи іншій мірі зазнавали впливу 
Е.Золя, Гі де Мопассана, Г.Флобера (Франція), І.Тургенєва, 
Л.Толстого, Ф.Достоєвського (Росія), Г.Ібсена (Норвегія) та ін. 
[129; 23]. При цьому характерно, що творчість названого 
норвезького класика чи не найбільше позначилась на доробку 
англійських митців (зокрема, останньої третини ХІХ ст.), ви-
кликавши до життя поняття “англійський ібсенізм” [216; 25]. 
О.Федоров вказує, що проза Т.Гарді виявляє “плідне засвоєння 
ібсенівської драматургії в 1890-ті роки”, оскільки “нова драма” 
відкривала певні перспективи в галузі драматизації жанру 
роману, що складало сутність новаторських шукань Харді-
прозаїка” [там само; 26]. 

Типологічну подібність до розвитку українського та 
норвезького письменств англійська література виявляє й тим, 
що в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. долає “острівну 
обмеженість”, стаючи “у значно більшій мірі загальноєвро-
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пейською” [107; 168]. Розквіт англійського модернізму 
(Дж.Джойс, В.Вульф, Д.Г.Лоуренс та ін.) припадає на першу 
третину ХХ ст. На початку 1920-х рр. популярність в Англії 
завойовують концепції З.Фройда, К.-Г.Юнга, А.Бергсона й 
інших мислителів, а також актуалізоване на межі століть у 
новітніх тенденціях української й норвезької літератур 
міфопоетичне мислення (зокрема, завдяки “Золотій гілці” 
Дж.Фрезера). 

Таким чином, літературна атмосфера Англії даного 
періоду в певних рисах є подібною до стану літературного 
розвитку тодішніх України та Норвегії. 

Ми досліджуємо прозу двох найбільш яскравих 
представників англійської літератури кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. – Т.Гарді та Д.Г.Лоуренса. 

Виразні типологічні сходження виявляються як у 
світогляді, так і в творчості Лоуренса і Гамсуна. Подібно до 
норвезького митця, Лоуренс – “поет інстинктів та 
емоцій” (Е.Гарнетт) – оспівує природу як таку і природність у 
людині, негативно ставиться до цивілізації і технічного 
прогресу. На його думку, через сучасну цивілізацію порушився 
віковічний зв΄язок людини з космосом, невід΄ємною частиною 
якого та є; без цього прямого спілкування з універсумом, яке 
було в давніх культах і яке згодом замінили офіційні – 
“ілюзорні” – релігія і наука, людство приречене на загибель. 
Вихід із ситуації невірно обраного шляху розвитку людства 
обидва митці бачать у поверненні до природних начал буття: 
Гамсун – у дотриманні законів землі й патріархального 
селянського життя, а Лоуренс – у формуванні на “природних” 
засадах якісно нового, “справжнього”, суспільства [див. про це: 
270, т.1; 307, 311-312, 325 тощо]. 

Отже, у творах митців гостро постає конфлікт між 
природним інстинктом та “штучною” мораллю суспільства. 
Обізнаний з філософією Ф.Ніцше й сучасними тоді 
психологічними теоріями (на автора “Райдуги” вплинув, 
зокрема, фройдизм), Лоуренс у своїй відносно “герметичній” 
прозі [72; 83], як правило, виводить на перший план роль у 
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людському житті несвідомого. 
Заслуговує на увагу зіставлення поглядів на світ і життя 

Гамсуна (які ми наводили вище) і Лоуренса. Останній у листі 
від 17 січня 1913 р. зазначав: “Моя велика релігія – віра в кров, 
у плоть, бо вони мудріші за інтелект. Наш розум може 
помилятися. Але те, що почуває наша кров, і те, у що вона 
вірить і що каже нам, – завжди правда. Інтелект – лише вудила 
і шори. ... Все, що я хочу, це відгукуватись на голос крові, 
безпосередньо, без марного втручання розуму, чи моралі... […] 
Ми стали так безглуздо розумові, що не підозрюємо, що самі є 
всім... […] А ми забули самі себе» [270, т.1; 180]17. 

Нарешті, ще одним важливим фактом, який зближує 
творчість цих письменників, є змалювання любовних стосунків 
між чоловіком і жінкою як боротьби, протистояння. 

У такий спосіб, передумови для типологічного дослід-
ження творів обраних національних авторів очевидні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Варто пригадати тут і слова Ж.Жіоно з роману “Хай збудеться моя 
радість”: “Розум не може протистояти бажанням тіла. А коли він 
протистоїть їм, він помиляється” [69; 301]. 
 


