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Розгляд творчості вітчизняних письменників у контексті 
світового літературного процесу передбачає появу 
порівняльно-типологічних студій, якими охоплюються різні 
його рівні: від світоглядно-філософської основи творчості 
українських та зарубіжних письменників до стилістики їх 
творів. Різновидом такого філософсько-художнього 
дослідження є вивчення проблем міфопоетики літературних 
творів у компаративному аспекті. Завдяки певній 
універсальності та всео-хопності звучання результатів таких 
студій, можливості за їх допомогою максимально наблизитись 
до іманентного змісту художнього тексту й глибин психології 
творчості митців, осягнути типологію та специфічні 
особливості відображення в літературі різноманітних концептів 
національних культур тощо, міфопоетичний комплекс як об΄єкт 
дослідження займає одне з центральних місць у сучасному 
літературознавстві й компаративістиці. 

Останнім часом зростає інтерес людства до ірраціональ-
ного, підсвідомого і несвідомого, свідченням чого, зокрема, є 
розширення семантичного поля міфу. Здатність літератури нести 
в собі часом закодовані й трансформовані легендарно-
міфологічні образи й сюжети робить її чи не найбільш 
універсальним засобом самопізнання людини, “знімаючи” для її 
свідомості часові й просторові бар’єри: “...здійснюється складно 
організований процес онтологічної та аксіологічної “перевірок” 
подієво-семантичних домінант традиційних структур. З одного 
боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити універ-
сальні морально-психологічні проблеми загальнокультурних 
зразків; з іншого – позачасові у нашому розумінні колізії 
міфологічних схем, накладені на конкретний національно-
історичний матеріал, часто пропонують несподіване з точки 
зору буденної свідомості дослідження глибинних джерел 
сучасного духовного контексту” [165; 17]. 
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Інтенсивна інтеграція міфоелементів у художню тканину 
творів (за висловом Є.Мелетинського, “експансія міфу”) 
особливо притаманна літературі модернізму, художнє 
мислення якої проявляє схильність до міфологізації. 
Відтворення комплексної картини цієї доби як цілісної системи 
можливе лише за умови теоретичного розроблення всіх її 
складових, тимчасом як одна з фундаментальних ознак 
модернізму – міфотворчість – досліджена недостатньо й 
безпосереднє продовження отримує протягом всього ХХ ст. 

Період кінця ХІХ - початку ХХ ст. вже став предметом 
вивчення багатьох вітчизняних літературознавчих монографій 
– Н.Калениченко [85], Ю.Кузнецова [106], О.Турган [206], 
Т.Гундорової [51], М.Моклиці [147], Я.Поліщука [177], 
Н.Шумило [245], Л.Горболіс [42] та ін. У цей час точка зору на 
світ і людину в ньому кардинально змінюється; світова 
література і культура виявляють підвищений інтерес до міфу, 
особливо з виходом на перший план “філософії життя” з її 
абсолютизацією міфу (у Ф.Ніцше міф протиставляється історії, 
тобто змінюються парадигми). Водночас у літературі 
актуалізуються проблеми гармонізації людського життя через 
наближення до природи, а отже, в центрі уваги письменників 
часто опиняється образ землі та комплекс пов’язаних з ним 
морально-етичних та філософських проблем. 

Саме з раннім модернізмом пов΄язана значна транс-
формація традиції “сільської епіки” в європейських 
літературах, коли з΄являється роман про землю – своєрідна 
проза з власними парадигмами і концептами, перенесеними у 
філософсько-психологічну площину. Зачинателем цієї прози є 
Е.Золя. “Проза про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 
виразно міфологізована, однак питання її міфологізму, 
елементів міфотворчості на сьогодні залишаються недостатньо 
дослідженими, особливо в компаративному аспекті. 
Пропоноване дослідження – спроба заповнити цю лакуну. 
Неповторного звучання в цей період тема землі набуває в 
українській літературі, де вона (в широкому її розумінні) 
завжди займала одне з центральних місць та відзначалася 
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оригінальністю трактування. Серед авторів кращих 
вітчизняних творів про землю – М.Коцюбинський, 
О.Кобилянська та В.Стефаник. Паралельний розвиток цієї 
прози в зарубіжній літературі (зокрема, в англійській – Т.Гарді 
й Д.Г.Лоуренсом – та норвезькій – К.Гамсуном) сприяє 
порівняльно-типологічному дослідженню міфопоетичної 
парадигми в українській та західноєвропейській “прозі про 
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Такі постановка 
проблеми і магістральний шлях її вивчення вписуються в русло 
завдань та актуальних питань сучасної вітчизняної 
компаративістики [152; 45]; [122; 9]; [123; 4]. 

Таким чином, заявлена тема монографічного дослідження 
є актуальною. Прагнучи дослідити міфопоетичну парадигму 
творів, аналізуємо феномен літературної міфотворчості, 
питання функціонування й трансформації в літературі 
традиційних сюжетів, образів та мотивів легендарно-
міфологічного по-ходження – пріоритетних проблем сучасного 
порівняльного літературознавства [164; 9-10]; [166; 4]; [205; 
59]. Паралельно розглядаємо світовідчування людини того 
часу, поширений тоді тип художнього світоуявлення 
європейських митців. Отже, в роботі порушено проблеми 
етнопсихології, тоді як висвітлення основ українського 
психологічного європеїзму нині лише розпочинається [245; 44]. 

Висвітлення обраної теми матиме значення для глибшого 
розуміння проблем розвитку європейської, й зокрема 
української, “прози про землю” кінця ХІХ - першої третини  
ХХ ст. та виявлення національно-художніх особливостей 
міфопоетичної парадигми в цій прозі. Дослідження збагачує 
усталене уявлення про “прозу про землю” вказаного періоду, 
трактує міфопоетичний рівень як один з найважливіших у її 
структурі, пропонує компаративний аналіз визначальних 
складників міфопоетичної парадигми студійованих творів. 

Дослідження проводиться на матеріалі характерних творів 
європейської “прози про землю”, включаючи українську. 
Об’єктом роботи є твори М.Коцюбинського (“Тіні забутих 
предків”), О.Кобилянської (“Земля”, “Битва”), В.Стефаника 
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(“Камінний хрест”, “Сини”, “Вона – земля”), К.Гамсуна (“Пан”, 
“Соки землі”), Т.Гарді (“Тесс із роду д’Ербервіллів”) та 
Д.Г.Лоуренса (“Райдуга”). Також звертаємось до есе, 
критичних та епістолярних матеріалів цих митців. Крім того, 
до аналізу залучено творчість російських (Г.Успенський 
(“Влада землі”), А.Чехов (“Степ”), І.Бунін (“На край світу”, 
“Село”, “Гнат”)), французьких (Е.Золя (“Земля”), Ж.Жіоно 
(“Спів світу”, “Хай збудеться моя радість”1)), польського 
(В.Реймонт (“Селяни”)), німецького (В. фон Поленц 
(“Селянин”)), норвезького (Ю.Лі (“Хутір Гільє”)), шведського 
(А.Стріндберг (“Мешканці острова Хемсьо”)) письменників, а 
також “Intermezzo” і “Fata Morgana” М.Коцюбинського, 
“Весняний акорд” і “Час” О.Кобилянської, “Моє слово”, 
“Межу” і “Сон” В.Стефаника, “Удалині від збожеволілого 
натовпу” Т.Гарді, “Коханця леді Чаттерлей” Д.Г.Лоуренса, 
“Містерії” К.Гамсуна тощо. 

Критеріями відбору матеріалу, на основі якого 
проводиться дослідження, є: а) репрезентативність творчості 
автора у вказаному типі прози для конкретної національної 
літератури;  
б) належність твору (-ів) до проблемно-тематичного комплексу 
“прози про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. та  
в) наявність в обраному творі (-ах) міфопоетичної складової. 

У роботі дотримуємось вимоги відповідності одного 
одному порівнюваних у компаративному дослідженні явищ у 
сенсі їх приналежності до однієї й тієї ж структури вищого 
порядку [64; 203]; [151; 16]. Обрані твори цілком відповідають 
цій умові, водночас виступаючи й репрезентативними в 
національних літературах. За своєю жанровою типологією 
серед них вирізняються надзвичайно лаконічні й малі за 

1 Назви цих романів Жіоно – “Le chant du monde” і “Que ma joie demeure” – 
українською також перекладають відповідно як “Пісня світу” і “Нехай 
радість буде з вами” [4; 53], їх тексти цитуємо за виданнями: [68] і [69]. 
2 Більш того, С.Хороб говорить фактично про метагероя / метагероїв новел 
В.Стефаника, не вживаючи, проте, цього терміна [229; 34]. Думку про 
“переживання” Стефаникового світу як “одного твору” висловлював ще 
Ю.Вассиян [18; 26]. 
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обсягом новели В.Стефаника, що їх, однак, можна розглядати 
як “оригінальний епічний метатекст” [229; 32]2. 

Предмет дослідження – специфіка міфопоетичної 
парадигми зазначених творів митців, її загальні закономірності, 
типологія та національні особливості. 

Заявлена тема не розроблена в науковій літературі. Крім 
нечисленних вітчизняних праць, де “селянська проза” 
розглядається як реалістична (зокрема М.Грицюти [47], 
почасти П.Кононенка [99], Т.Денисової [57] й Д.Наливайка 
[153]), досі немає необхідного нині комплексного дослідження 
з  
проблем її міфопоетики. Так само відсутні компаративні роз-
відки про міфопоетику української й західноєвропейської 
“прози про землю”, тимчасом як потреба заповнити цю 
прогалину вже постала. Наближається до подібної студії 
ґрунтовне дослідження міфологеми землі в канадській та 
українській прозі, здійснене Н.Овчаренко [169]. 

Методологічну основу роботи становить поєднання 
порівняльно-типологічного, архетипного, психоаналітичного, 
інтертекстуального, імагологічного, герменевтичного, 
культуро-логічного та системного методів літературного 
дослідження. Концепція роботи формувалася під впливом 
компаративістичних праць Ж.Б.Корстіуса [259], І.Нєупокоєвої 
[156], О.Діми [59], Д.Дюришина [63]; [64], Г.Вервеса [20], 
К.Гільєна [264], Д.Наливайка [151]-[153], А.Нямцу [163]-[167], 
А.Волкова  
[див.: 205] та ін. 

Аналізуючи основні тенденції у трактуванні міфу в науковій 
літературі та досліджуючи художньо-фактичний матеріал, 
спираємось на роботи вітчизняних (О.Потебня [179], 
Д.Наливайко [150], А.Нямцу [163]-[167], Я.Поліщук [177]; [178], 
О.Козлов [96], Т.Мейзерська [135], О.Киченко [91], Т.Саяпіна 
[188], О.Холодов [228] та ін.) та зарубіжних (Ф.Шеллінг [243], 
Ф.Ніцше [158], О.Шпенглер [244], Я.Голосовкер [41],  
І.Дьяконов [62], О.Лосєв [126]; [127], В.Пивоєв [173], Р.Вейман 
[19], Дж.Фрезер [227], Дж.Кемпбелл [109], М.Еліаде [246]-[248], 
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К.Леві-Строс [113], В.Найдиш [149], Н.Фрай [261]; [262], 
В.Топоров [204], Є.Мелетинський [136]; [137] та ін.) учених. 
Також використовуємо досвід студій із психології (К.-Г.Юнга 
[250]; [251], Е.Нойманна [161]; [162], В.Франкла [223]), 
етнопсихології (О.Кульчицького [208; 48-65], Г.Гачева [36], 
М.Гримич [45]), етнографії та фольклористики (В.Гнатюка 
[212; 383-406], В.Милорадовича [212; 407-429], В.Войтовича 
[27] та ін.), семіотики (Ю.Лотмана [128]), релігієзнавства 
(А.Колодного [83; 5-36]). 

Мета роботи – компаративне прочитання вказаних 
українських, англійських та норвезьких творів і виявлення 
їхньої міфопоетичної парадигми (її сутності, структури, 
особливостей і ролі у творах); розкриття типології міфогенних 
співвідношень в обсервованих творах і визначення 
національно-художніх особливостей міфопоетичної парадигми 
в українській, англійській та норвезькій “прозі про землю” 
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 

Реалізація заявленої теми передбачає розв’язання 
наступних завдань: 

1. З’ясувати й уточнити сутність літературної 
міфотворчості, поняття міфопоетики літературного 
твору та міфопоетичної парадигми. 

2. Висвітлити характер художнього втілення теми землі в 
українській та європейській прозі кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. 

3. Схарактеризувати ідейно-художні функції міфопоетич-
ної парадигми в досліджуваних творах. 

4. Розглянути біблійні мотиви у творах О.Кобилянської 
“Земля”, Т.Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів” і 
К.Гамсуна “Соки землі” як їх “сюжетотворчі” чинники; 
з’ясувати спорідненість і своєрідність міфопоетичних 
технік митців у цих творах. 

5. Довести пантеїстичність світобачення переважної 
більшості авторів “прози про землю” кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. та виявити своєрідність його 
художнього вираження у них. 
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6. Дослідити міфопоетичну інтенційність корелятів 
“природа – місто” у творах українських та англійських 
письменників, а також схарактеризувати іпостасі образу 
землі у творах О.Кобилянської, В.Стефаника та Е.Золя. 

7. Проаналізувати варіанти реалізації міфологеми 
“золотого віку”, зокрема, у творах Т.Гарді і 
В.Стефаника. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше 
комплексно аналізується українська та західноєвропейська 
“проза про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. крізь 
призму її міфопоетичної парадигми (переважну більшість 
зіставлень художніх творів здійснено вперше), а отже, у 
визначенні загальних закономірностей міфопоетичної 
парадигми цієї прози, її типологічних рис та національних 
особливостей. Уточнюються й поглиблюються окремі базові 
поняття інсталяції міфу в літературі, міфопоетики, вводиться 
поняття міфологічного фактора в літературі та висувається 
нова оригінальна система його вираження, а також уперше 
подається визначення міфопоетичної парадигми літературного 
твору. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено 
можливістю їх використання у викладанні основних та 
спеціальних курсів з історії української та зарубіжної літератур 
ХІХ-ХХ ст., теорії літератури й літературної компаративістики 
у ВНЗ. Матеріали роботи можуть також бути включені до 
компаративного дослідження (і враховані при написанні 
підручників і посібників) з проблем міфопоетики вітчизняної та 
зарубіжної прози, і зокрема “прози про землю”, ХІХ-ХХІ ст. 

 
 
 


