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2.3. Міфопоетична інтенційність корелятів 
“природа – місто” у творах вітчизняних та 

західноєвропейських письменників. Міфологема землі 
як наскрізна в цих творах 

 
2.3.1. Опозиція “природа – місто” у творах О.Кобилянської, 

Т.Гарді і Д.Г.Лоуренса. В.Стефаник і місто  
 

Різке зростання міст призвело до утвердження в них 
“другої”, штучної природи – урбаністичної культури, 
опозиційної селу. Проблему співіснування цих двох світів 
оригінально висвітлює, зокрема, О.Шпенглер, доводячи 
“безплідність цивілізованої людини” [244; 131]. 

Несприйняття “природним” середовищем села чужорідної 
йому міської атмосфери, а подекуди і їх протистояння яскраво 
відбилося в літературі, зокрема в досліджуваній нами прозі 
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст., як позначена 
міфологічністю (в силу ряду вироблених стереотипів) бінарна 
опозиція “село – місто”, або ж “природа – місто” (= “природа – 
цивілізація”) (за О.Шпенглером, селянство є в певній мірі 
природа [там само; 430]). Виразно звучить і цікаво 
інтерпретується цей момент у “Землі” О.Кобилянської (1901), 
“Тесс...” Т.Гарді (1891) і “Райдузі” Д.Г.Лоуренса (1915). 
Названі український та англійські твори раніше не 
порівнювалися. Кобилянська, з одного боку, та англійські 
митці – з іншого, не були обізнані з творчістю одне одного; 
водночас Гарді (поряд із Дж.Еліот) був літературним учителем 
Лоуренса, у “Райдузі” якого можна вбачати “гарну імітацію 
вікторіанського роману” [271; IX]. Обидва англійці виступили 
у своїх романах яскравими міфотворцями. Разом з тим, усі ці 
твори виявляють чимало типологічно спо-ріднених рис на 
різних рівнях свого звучання, зокрема й на міфопоетичному. 
Проблеми міфопоетики цих творів на сьогодні висвітлено 
46 Щодо “Райдуги” (яка утворює дилогію із “Закоханими жінками”), то (як 
правило, фрагментарні) спроби її тлумачення крізь призму міфопоетичного 
належать, зокрема, Дж.Мойнахану [274; 69-70], Б.Гарді [271; ХІІІ-ХХVІІ], 
Н.Кудрик [104; 29-31], Н.Глінці [39]. У світлі суфізму прочитує роман 
Ф.Зангенехпур [281]. 
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недостатньо46. 
Отже, головна мета цього пункту дослідження – визначити 

специфіку опозиції “природа – місто” в міфопоетичних пара-
дигмах зазначених творів Кобилянської, Гарді і Лоуренса. 

У повісті і романах (де одною з наскрізних є біблійна 
асоціативно-символічна лінія) очевидне тяжіння до 
пантеїстичного, язичницького осмислення буття. В українсь-
кому культурному просторі таке поєднання світоглядних 
парадигм є, так би мовити, традиційним; принципово поєднані  
язичницька (антична) й біблійна традиції в напівміфічному 
Уессексі Гарді. Лоуренс в однім зі своїх листів (від 4 липня 
1924 р.) вказував: “Я віддаю перевагу язичницькому 
багатобожжю та анімістичним поглядам” [270, т.2; 796]. Його 
міфологічний за своєю природою художній світ [див.: 39] 
проникнений пантеїстичним світоглядом. Підвалинами 
існування художніх світів Кобилянської, Гарді і Лоуренса є 
любов до  навколишньої природи та принцип єдності з нею 
людини, “природний” спосіб життя як запорука гармонії. 

У відчуванні мешканців Уессекса Т.Гарді природа – 
живий організм, одухотворена кожна її частка: “В тумані сонце 
мало дивний вигляд істоти одухотвореної і для свого 
адекватного вираження вимагало займенника чоловічого роду. 
І вигляд цей... одразу пояснював стародавній культ сонця. 
Здавалося, під небом ніколи не існувало більш розумної релігії. 
Світило було золотоволосим богоподібним створінням, 
сяючим, з лагідними очима, яке з бадьорістю та юною 
дбайливістю дивилося вниз на землю, по вінця наповнену 
зацікавленістю до нього” [266; 102]. Гарді тонко відчув 
символічну природу сонця, адже “у більшості міфопоетичних 
традицій сонце уособлює чоловіче начало, що творить...” [249; 
438] (хоча одностайності в погляді на це питання немає: 
«оскільки Сонце безпосередньо не бере участі в акті 
запліднення Землі, стать сонячного божества може 
коливатися...” [62; 150]). 

Прикметно, що в “Тесс...” уподібнюється божеству, 
зокрема, і власне земля як основа життя селянина. Уся її 
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(оброблювана) поверхня виглядає як величезне обличчя: 
“...коричневе поле мало відштовхуючий вигляд, ніби обличчя 
без рис, плоске від підборіддя до лоба. Небо було іншого ко-
льору і нагадувало поле, – біла порожнеча обличчя зі стертими 
рисами. Ці два обличчя, вгорі і внизу, цілий день дивились 
одне на одного...” [266; 334]. Тут пригадується присутній у 
багатьох міфологічних традиціях сюжет про священний шлюб 
землі і неба [249; 184]; [139, т.2; 422]; [27; 188, 331]). 

“Вони знали, що небо і земля спілкуються між собою... – 
пише Лоуренс про Бренгвенів і продовжує: Їхнє життя 
перепліталося з природою: вони відчували пульс і тіло землі... 
Вони бралися за вим΄я корів, ті давали молоко і... биття пульсу 
сосків корів переливалося в кров людей” [271; 5-6]. 

Традиційно міфологічне сприймання землі українськими 
хліборобами з села Д.: це жива істота (вона має “настрої” [94, 
т.2; 32], живе тіло – “випуклі сустави” [там само], “втомлену 
поверхню” [там само; 197] тощо), всевладне божество (“вона 
свята” [там само; 121]), яке постає перед людиною в ласці (“її 
глибоке вдоволення” [там само; 47]) чи гніві (“А бувала 
люта...” [там само; 32]). 

Для людей (“дітей природи”) з таким світорозумінням 
природа стосовно них самих постає особливо. Людина і 
природа весь час взаємопроникають одна в одну (у “Весняному 
акорді” читаємо роздуми Кобилянської про мужика (селянина): 
“Він – природа. Враз з нею він розвивається, процвітає, 
плодить… в΄яне, скидає осіннє листя… далі гасне… він 
природа…” [там само, т.3; 423]47). Звідси постає проблема 
співвідношення дещо ідилічного селянського життя (особливо 
ідеалізованого в Гарді) та міста як принципово відмінного типу 
людської цивілізації. Спостереження над текстами повісті й 

47 Аналогічні роздуми про сутність життя селянина знаходимо у         
фон Поленца [див.: 176; 162]. 
48 Як такої проблеми “село – місто” в повісті “Земля” торкаються 
П.Филипович [220; 147-149], В.Пахаренко [171, ч.І; 4], почасти С.Павличко 
[170; 63] і Т.Гундорова [52]; у романі “Тесс...” – Л.Смикалова [190; 92-93], 
М.Урнов [214; 96], О.Федоров [217; 165-166] та ін., а в “Райдузі” – К.Сагар 
[277; 45-68] (частково), М.Модіано [273; 89-96]. 
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романів свідчать, що опозиція “природа – (міська) культура” в 
них виразно міфологізується48. 

У тексті Т.Гарді ключовим елементом цієї кореляції 
виступають технічні досягнення як атрибут міської культури. 
Практично будь-які прояви технічного прогресу у творі 
набувають різко негативних характеристик – або в оцінці 
персонажів, або в безпосереднім коментарі автора, так що між 
самобутнім життям села та містом постає бездонна прірва. 
Яскраво ілюструють це наступні епізоди. 

Тесс і Клер увечері везуть молоко на залізничну станцію: 
“Ліхтарі локомотива на секунду освітили Тесс Дарбейфілд... 
Ніщо не могло бути більш чужим виблискуючим важелям і 
колесам, ніж ця проста дівчина з повними оголеними руками, з 
мокрими від дощу обличчям і волоссям, у позі дружелюбного 
леопарда на відпочинку...” [266; 220]. У протиставленні 
природного (героїня) і технічного (паровоз) тут актуалізується 
бінарна опозиція “живий (природний) – мертвий (штучний, 
бездушний)”. 

Крім того, цей же епізод містить ще одну важливу 
інтенцію: осмислення зв΄язку між світами природи й міської 
цивілізації як періодичного доторкання “сучасного життя” до 
світу Тесс його “паровим щупальцем” [там само]. Характерно, 
що потім місто “...швидко відсмикувало своє щупальце знову, 
ніби доторкнулося до чогось чужого йому за духом” [там 
само]. Таким чином, наявна міфологізованість образу міста як 
живої істоти, цілком відокремленої й антагоністичної, чужої 
“справжньому” світу природи (пригадуються “щупальця-
присоски” “міста-спрута” з “Виходу” Е.Верхарна та “залізна 
рука города” з “Intermezzo” М.Коцюбинського). 

Також звертає на себе увагу опис молотарки у Флінтком-
Еш: це “...червоний тиран, прислужувати якому прийшли 
жінки...” [там само; 380]. Негативне сприймання молотарки 
доповнюється описом парової машини й аналогічним відгуком 
Гарді про її механіка. “Пришелець” зі світу міста був схожий на 
“створіння з пекла, яке забрело до прозорої й бездимної країни 
жовтого зерна і світлої землі, з якою воно не мало нічого 
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спільного, щоб вразити й збентежити її мешканців. [...] Він 
служив вогню і диму, а ці жителі полів – рослинності, погоді, 
морозу й сонцю. [...] ...ніби якийсь давній фатум примушував 
його мандрувати тут проти його волі у служінні його 
господарю Плутону” [там само; 381]. Метафорично звучить і 
епізод із жниваркою та польовими звірками [там само; 103]. 

Отже, як сама техніка, так і людина, яка з нею працює, 
трактуються Гарді однаково й однозначно – як явище “темної 
сторони”, пекла. Загальна опозиція “природний – штучний” 
набуває нового відтінку: “добрий (світлий) – поганий 
(темний)”, причому сам факт появи в сільському просторі 
залізної “потвори” осмислюється як вторгнення сюди 
останньої. Актуалізується в цьому контексті міфологема слуги 
(жінки “прислужують” молотарці = людина є рабом техніки). 
Негативно сприймають сільськогосподарські машини й селяни 
з роману Жіоно “Хай збудеться моя радість” [69; 290]. 
Зазначимо, що негативне ставлення людини до техніки є, так 
би мовити, традиційним і триває ще з античності, коли людина 
сприймала техніку вороже [244; 662]; такий стереотип зберігся, 
і, за констатацією О.Шпенглера, “машина по праву 
сприймається як породження диявола” [там само; 667]. 

Гарді підкреслює: машинізація праці “відводить”, відриває 
людину від землі, – так порушується зв΄язок людства з його 
першоосновою. Змінюється й “головна стихія” робітника: від 
сонця до царства Плутона. 

Заслуговує на увагу той факт, що коли Гарді показує 
переважно “експансію” техніки як атрибута цивілізації на село, 
то Лоуренс більше зупиняється на поданні вражень своїх героїв 
безпосередньо від міста, тобто йде далі в оцінці цього іншого 
світу представниками “природного життя”. Відповідно, 
висновки, що робляться в “Райдузі”, констатують поглиблення 
кризи людської душі в англійському місті першої третини ХХ 
ст. 

“Як це було жахливо! – розмірковує Урсула в романі 
Лоуренса. – В цьому було страшне засліплення, що людські 
тіла й життя були в рабській залежності від тієї симетрично 
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розташованої потвори копальні” [271; 324]. Своєрідним 
діагнозом стану тогочасної англійської реальності звучить 
фраза з “Райдуги” про те, що велика машина захопила всіх нас 
у полон [там само]. 

Гарді слушно вважає, що праця й узагалі життя людини 
мають бути одухотворені, адже саме таким є весь світ для 
патріархального селянина “старої веселої Англії”. Відповідно, 
найгірше для людини – впадання у стан автоматизму, у який 
вона потрапляє під час чи після душевних травм. Порівняймо: 
Тесс глибоко переживає своє гріхопадіння, особливо після 
народження сина: “Вона в΄яже снопи монотонно, як 
годинниковий механізм...” [266; 104]; побачивши Тесс у 
пансіоні Сенд-борна і зрозумівши, що втратив справжнє 
кохання, Енджел по вулицях “ішов, як автомат” [там само; 
447], тощо. 

Ці епізоди можна зіставити з ситуацією в романі 
Лоуренса: душа Лідії Ленської пробуджується тільки на лоні 
природи, де героїня втрачає “механічність у своєму 
усвідомленні життя” [271; 47]. 

Подібно до Гарді і Лоуренса, Кобилянська показує прірву 
між селом (природним) і містом через штучність, суєту й 
машинальність, бездушність останнього; міська атмосфера в 
українському творі також асоціюється зі смертю (тобто 
протилежним гармонії життя хаосом): “Погоня й надмірний 
натовп, поспіх і незвичайна рухливість та машинальність міста 
натхнули смертельною блідістю (тут і далі виділення наше. - 
А.Г.) й знесиллям його (Михайла. - А.Г.) душу, звиклу до 
супокою і ритму, споріднену з природою. 

Проста й некультурна... відчувала лише болісно разючу 
різницю між лагідністю й незамітністю рухів природи і 
безоглядним воруханням тут. Оцього світу, що вдарив його 
тепер, мов могутня хвиля, він не розумів” [94, т.2; 104]. 
(Показово, що сама письменниця зізнавалася в листі до 
В.Стефаника від  
23 лютого 1899 р.: “Я не люблю міста. Того великого міста, де 
вся природа мов витиснена геть за поріг міста і вставлені самі 
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клітки і в них містяться і множаться видресировані звірі. Не 
люблю міста і була би-м дуже нещаслива, єсли би мусила в 
великім місті назавше бути” [там само, т.5; 395]). 

Отже, за стереотипом, що закріпився в досліджуваній 
нами прозі, місто, живе як певна діюча система, насправді несе 
в собі смерть для особистості. Недарма в очах Урсули Бренгвен 
мешканці міста – “неживі, примарні люди”, “схожі на 
тіні” [271; 342], вони здаються “не живими людьми, а 
привидами” [там само; 320], що так нагадує мешканців 
античного Аїду49. Оскільки Урсула визнана “найважливішим 
персонажем “Райдуги” зокрема та доробку Лоуренса 
взагалі” [281; 141-142], її світобачення репрезентативне щодо 
поглядів самого письменника. 

Змальовуючи місто не інакше як “цегляний хаос” [271; 
323] та “брудну масу” [там само; 324], Лоуренс послідовно 
проводить думку про своєрідну потойбічність світу міста та 
його хворобливість: “Застиглість безлюдних вулиць, 
одноманітна безформна безплідність всього навкруги наводили 
на думку швидше про смерть, ніж про життя. Тут не було... 
центру, не було артерії... Це було наче новоутворення з 
червоно-цегляного безладу, що швидко поширюється, як 
шкірне захворювання” [там само; 320]. 

Показовим є зіставлення сприйняття міста Урсули з 
аналогічними враженнями її батька, Вільяма Бренгвена. Він 
бачить Лондон як “...масивну, потворну надбудову світу 
людини над світом природи! Вона лякала і страшила його. 
Людина була жахлива, страшна у своїх творіннях. ...Бренгвен 
відчував, що весь цей створений людиною світ був зовнішнім і 
чужим щодо його реального життя з Анною. Якщо б уся 
страхітлива надбудова сучасного світу у вигляді цивілізації, 
міст і промисловості зникла і залишилась би первісна земля... 
це не злякало б його...” [там само; 178]. 

49 Порівняймо з враженнями героїні роману Лоуренса “Коханець леді 
Чаттерлей”: для Конні в Лондоні «все було мертве», а його мешканці 
«здавались порожніми, як привиди» [269а; 355]; «втомленим до смерті» був 
Париж [там само]. 
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Як видно, автор “Райдуги” припускає можливість 
повернення селянина, людини землі, до стану абсолютної 
природності, де немає місця урбаністиці. Незадовго до 
Лоуренса цю думку висловив О.Шпенглер, зазначивши: 
“Звільніть селянина від тиску великого міста, і він без жодної 
шкоди для себе повернеться у свій природний первісний 
стан” [244; 121]. 

У повісті “Земля” місто репрезентовано переважно через 
образ касарні. Кобилянська акцентує передусім руйнівну силу 
зброї – умови існування армії, куди потрапляє Михайло. 
Аналогічно інтенціям Гарді в “Землі” зброя для Михайла 
асоціюється з “темним потойбіччям”: “Я таки зроду не любив 
стрільби! Стрільби чи там пістоля уникав я з дитинства. Воно 
скрите й небезпечне, мов нечисте” [94, т.2; 102]. 

Типологічний перегук з цим виявляємо й у “Тесс...”, де 
героїня стає свідком наслідків одного з найбільш безглуздих і 
жорстоких прикладів прояву “культурного” життя в природі: це 
полювання мисливців-спортсменів на фазанів. Гарді влучно 
визначає це “дійство” як одержимість “метою нищити 
життя” [266; 327]. “...Так грубо і так нелицарськи по 
відношенню до своїх слабших товаришів у великій сім’ї 
Природи!” – резюмує письменник [там само]. Представники 
цивілізації, ці люди сіють хаос у природній гармонії, 
виступають руйнівниками єдиного Дому природи 
(пригадується протистояння природи й технічно озброєної 
людини в “Битві” Кобилянської, а також в епізоді вирубки лісу 
в “Селянах” Реймонта; про це говоримо далі). 

Причини виникнення такої ситуації, напевно, слід шукати 
в характері самої культури міста як “джерела” технічних 
досягнень: споріднений з ритмом природи Михайло відчуває, 
що “на вид великої касарні стануло його серце в бігу. Отже, 
тут. Щось замерзло в ньому. Відтак проломило собі дорогу 
неясне почуття: ось тут має він стати іншим...” [94, т.2; 105]. 
Іншість, якої вимагає відірване від хліборобського життя, для 
світу села рівнозначна ніби символічній смерті людини: після 
того, як Михайла забрали до армії, його батько, “...стара мати й 
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земля – осиротіли...” [там само]. Показово, що трактування 
образу міста Кобилянською цілком збігається з його 
міфологічним баченням: це “квінтесенція освоєного, 
людського, простору, яка водночас має протилежне, хаотичне, 
значення (місце, де можна зникнути, розчинитися без сліду, 
знеособитись, “великий мурашник”, “чудовисько, що пожирає 
людей живцем”)” [249; 90]. 

Досить чітко в українській повісті проводиться думка про 
втрату людиною в “неприроднім” середовищі своєї 
індивідуальності. Так, Михайло “не міг звикнути до 
машинальності касарняного життя... Воно було жорстоке й 
деспотичне й не мало нічого спільного з вимогами землі... [...] 
Він губив себе. В ньому не держалося купи те, що трималося 
там, на полях, тісно при нім. Він... не смів ступати своєю 
ходою, а його рухи... не були його рухами. [...] З хвилею, як 
покинув свою землю, покинула його і свідомість своєї вартості. 
Він прийшов сюди, аби стати чимось іншим” [94, т.2; 106]. 
Показове вживання в кінці наведеного уривку займенника 
“чимось” (тобто неодухотворене, предмет), що підсилює думку 
про тенденцію до уніфікації людини в місті. 

Влаштувавшись на роботу в міську школу, так само 
“втрачає себе” на певний час героїня “Райдуги”: “По мірі того як 
минали тижні, Урсула Бренгвен, жива і вільна особистість, 
зникла” [271; 363]. У школі їй протистоять представники міста, 
вчителі Гарбі і Брент, – “механізми” [там само; 350, 351, 356], які 
з іншими вчителями обертають учнів на “одне дисципліноване, 
механічне стадо” [там само; 355] (цікаво, що Урсула, яка згодом 
залишить школу, на відміну від Михайла Кобилянської, все-таки 
змогла змінитись внутрішньо й адаптуватись до робочих – 
“механічних” – умов системи [там само; 367]). 

Аналогічне спостерігаємо в аналізованім романі Гарді: 
проживши певний час на мизі Телботейс і ніби втративши за 
цей період “культуру” [266; 187], Енджел Клер переконується, 
що кожен селянин є яскравою індивідуальністю [там само; 139-
140]; водночас брати героя, які відстоюють устрій сучасного їм 
цивілізованого життя, характеризуються у творі як свого роду 
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безлиці типи, моделі, що в усьому слідують моді [там само; 
187] (відповідно, – опозиція “природна людина” як 
неповторність – людина цивілізованого суспільства як його 
“гвинтик”, тип”). 

Цитовані уривки з повісті і романів показують, наскільки 
відмінними, а то й протилежними є представники 
(“природного”) села і міста в кожному з цих творів. “Людина з 
сільської місцевості і людина з міста – різні істоти”, – пише 
О.Шпенглер [244; 114]. 

Таким чином, у міфопоетичних парадигмах досліджуваних 
творів опозиція “природа – місто” одна з основних. Її полюси 
залежно від контексту можуть набувати значень: “природний” – 
світлий, живий, свій та “міський” – темний, мертвий, чужий 
(інший, ворожий). У цьому випадку полюс “природа” фактично 
ототожнюється з поняттям “село”. В “Енциклопедії символів, 
знаків, емблем”, укладеній К.Корольовим, вказується: 
“Протистав-лення міста і села є, з одного боку, варіант опозиції 
“нове – старе”, “краще – гірше”, та водночас воно має зворотнє 
значення: “гріховне (стосовно до міста) – праведне (село)” [249; 
90]. У Гарді, Лоуренса та Кобилянської, як видно, дана опозиція 
актуалізується майже виключно у “зворотньому значенні” (втім, 
як і у Стефаника, про що скажемо далі). Неприйняття у творах 
цих авторів техніки (як основного атрибута міста) органічно 
загальному табу на Машину в тогочасній європейській (і зокрема, 
українській) літературі. За М.Ігнатенком, “...це, з одного боку, 
антиміф про її (машини. - А.Г.) чудодійні можливості, а з 
другого... несприйняття її імморальної суті, яка полягала у 
відчуженні людей Машиною від їхньої людської суті” [81; 8]. 

Міфологічний вектор “Тесс...” (як частини уессекського 
світу автора) спрямований в минуле: це оспіваний Гарді світ (і 
міф) землі, який відходить, патріархально-селянське гармо-

50 Пригадується аналогічне протистояння двох світів у “Коханці леді 
Чаттерлей” Лоуренса: «старої веселої Англії» з її «природністю» й 
гармонійністю, що відходить, та Англії індустріальної з її «новою расою», в 
якої «одна половина душі… метушливо поглинена грошима, політикою, 
соціальним устроєм, друга ж, хранителька інстинктів, – мертва. Усі, хто живе 
тут, – напівтрупи. Є в цьому якась диявольська містика» [269а; 212-213]. 
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нійне існування людини в природі. Гарді прощається з тією 
добою; його міф, заснований на структуротворчих біблійних 
моделях та на античному тлі (мотив фатуму), “приречений”. 
Трагізм цієї приреченості помножується з огляду на світ, який 
іде на зміну вмираючому “природному”, – штучний, 
раціонально-жорстокий закон “цивілізованого” життя, міста, 
“мертвого” світу речей і техніки, рабом (жертвою) якого стає 
людина50. Чи не тому, порівнюючи світи далеких зірок з 
яблуками, Тесс каже братику, що люди живуть, мабуть, на 
підгнилому яблуці [266; 32] (цікаво, що Лоуренс називає “світ 
людей” “поганим яйцем” [270, т.2; 1043], а, скажімо, в романі 
“Хай збудеться моя радість” Жіоно знаходимо тезу про те, що 
“весь світ гниє” [69; 94]). 

Кобилянська розвиває свою версію міфу про землю, 
звертаючись переважно до майбутнього. Цікаво, що, також 
закладаючи в основу твору біблійну модель та зберігаючи всі 
вказані значення опозиції “природа – місто”, письменниця 
робить спробу відійти від класичного українського міфу про 
землю, наголошуючи на потребі вивільнення українця з-під 
влади землі (Анна і Петро хочуть віддати сина до школи, щоб 
той “не прив΄язувався” до землі; також у тексті знаходимо й 
слова Михайла: “В місті живуть люди і без землі. Тяжко 
живуть вони, се правда, але все-таки живуть, а часто й не гірше 
від нас” [94, т.2; 199]). Хоча чіткого розриву між землею 
(природою) та “культурою” (містом) у повісті, вочевидь, немає: 
адже Івоніка заповідає сину Анни “щонайкращий ланець 
(землі. - А.Г.) Михайла” [там само; 296] (прикметно, що, за 
С.Павличко, в українській літературі взагалі “...перетворення 
сільської культури в міську ніколи остаточно не 
завершилося...” [170; 206]). 

Може здатися, що в “Землі” авторка демонструє перехід 
до іншої світоглядної парадигми (до “цивілізації”), який 
“спрацьовує” й на рівні бінарної опозиції “природа – місто”. У 
фіналі твору читаємо про сина Анни: “...щось мов силує її 
відірвати його від землі. З нього будуть люди, як покине землю. 
Якісь інші люди...” [94, т.2; 297]. Отже, на відміну від Гарді, 
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Кобилянська долає бар΄єр обсервованої опозиції, і “іншість” 
міста постає в неї вже не як небуття, а як позбавлена 
первинного негативу нова реальність. У такий спосіб, напруга 
між полюсами “природний (свій) – міський (чужий, інший)” 
дещо знімається. На цю особливість мислення письменниці (і 
специфічну рису “Землі”) звертав увагу ще П.Филипович: 
“...складність, що набуває подвоєння в думках і почуттях 
Кобилянської, виникає, коли вона пише про селянина, з одного 
боку, ідеалізуючи його природній стан, з другого – розуміючи, 
що й селянин неминуче мусить прилучитись до культурного 
процесу. Кобилянська підходила до селянства як витончений 
інтелігент, що не порвав ще зв΄язку з селом, але спостерігає 
його збоку і радий констатувати, що й воно може постачати 
матеріал для творення культури” [220; 148-149]. 

Оригінальне вирішення опозиції “природа – місто” 
знаходимо в Лоуренса: якщо в Кобилянської і Гарді природа і 
місто – реально існуючі світи, то у Лоуренса світ міста набуває 
рис не-реальності, антиреальності, страшного сну і в такий 
спосіб цілком заперечується. Порівняймо: Урсулі в місті “все 
здавалося нереальним, саме нереальним. Навіть Тому 
Бренгвену, який жив тут два роки, не вірилося в дійсність цього 
місця. Ніби це був якийсь страхітний сон...” [271; 321]. Апогей 
цієї лінії осмислення міста – в наступному “вироку” йому 
Урсули: “Дурне, штучне, пихате місто... У нього немає 
реального існування. ...що воно собою становить? Ніщо, 
ніщо” [там само; 415] (прикметно, що прозоро міфопоетичний 
контекст “Райдуги” відтіняється сприйманням Урсулою міста 
як “чоловічого” світу [там само; 335], хоча у світових 
міфологіях містам набагато ближче жіноче начало (Богині-
матері) [139, т.1; 179]; [162; 30]). 

У страшній метаморфозі ранкової Англії, про яку думає 
Антон Скребенський, можна вбачати символічне поглинення 
цим “ніщо” навколишнього світу: “Земля ще покоїлась у сні. 
[…] Все було так несказанно тихо і сповнено обіцяння, мало 
вигляд золотистої, ясної країни... […] Вона була така 
прекрасна, така досконала і сповнена такої незаплямленої 
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краси. Він уявив собі, чим буде Англія через кілька годин, – 
сліпою, корисливою, напруженою діяльністю, що не має 
жодної цінності, виділенням брудного диму і шумом потягів... 
Жах оволодів ним” [271; 432]. 

Цей самий епізод вдало ілюструє шпенглерівське: “Воно 
(місто - А.Г.) заперечує природу” [244; 118]. Отже, агресивний, 
смертоносний хаос міста знищує красу природної гармонії 
(варто підкреслити типологічне сходження означеної нами 
тенденції міфопоетичного зображення світів природи і міста в 
європейській (українській, англійській, норвезькій (Гамсун) та 
ін.) “прозі про землю” та канадському «романі прерій», що в 
останньому “характер зображення міста... співвідноситься з 
образом Пекла, тоді як зображення природи – з образом 
Раю” [169; 28]). 

Нарешті, в силу відомих історико-економічних факторів 
розвитку тогочасних України та Англії місто як другий, інший 
світ відносно “природного” (“сакрального” (Л.Горболіс) [42; 
139]) села оприявнюється в Кобилянської як паралельний 
космос, а в Гарді – через вторгнення (елементів) міської 
цивілізації в село (“ворожий подих життя міста”, як пише 
Л.Смикалова [190; 93]). За словами В.Пахаренка, українська 
авторка “робить художній аналіз двох моделей цивілізації, 
щоправда, якнайдокладніше розкриває своєрідність сільської і 
лише окреслює контури міської, проте безпомильно” [171, ч.І; 
4]. З нашого погляду, таке твердження повною мірою 
стосується й Гарді. 

Повість “Земля” націлена на переосмислення і зміну стану 
речей у цілому в українському суспільстві, українській 
культурі. Якщо Гарді констатує відхід “ідеальної” 
патріархальності старого англійського села, а Гамсун чинить 
опір міській цивілізації, яка наступає на норвезьке суспільство, 
то в “Землі” ситуація дещо складніша. Кобилянська не просто 
доводить переваги того чи іншого типу розвитку суспільства 
(село, місто), сама перебуваючи між їх двома полюсами; вона 
намагається ствердити новий спосіб національного мислення з 
поєднанням цих типів культури і пропонує його читачу як 
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свого роду альтернативний шлях у майбутнє. Звертання до вже 
цитованого “Весняного акорду” наочно показує глибоке 
розуміння письменницею складності і напруженості у 
відносинах між селом та відмінним від нього типом 
цивілізаційного розвитку. “Він боїться поступу, – пише вона 
про сільського мужика. – Не ясною свідомістю, якою розрізняє 
хліб, а більше інстинктом. З поступу сягає щось за його 
традицією, в котрій знаходить він також несвідомо опору, і 
хоче його винищити – перетворити (виділення Кобилянської. - 
А.Г.). Він се відчуває, неясно, інстинктом – і шукає помочі. 

Що йому її подасть? 
Він не знає. 
Наука? 
Ні. 
Йому від неї страшно. 
Вона трудна. Інстинкт здержує” [94, т.3; 422-423]. 
В аналогічному ключі розкриває авторка проблему 

“природа – місто” в новелі “Битва” (1895), де виступає 
категорично проти нерозумного й негуманного ставлення 
людини до природного світу. В автобіографії “Про себе саму” 
Кобилянська зазначала, що описану в цій новелі “битву” 
природи та лісорубів “...бачила... своїми очима...” [там само, 
т.5; 238]. 

Основні семантичні значення названої опозиції, 
підтримувані в “Землі”, у “Тесс...” чи “Райдузі”, збережені й у 
“Битві”. Людина, яка духовно відірвалася від природи і, 
технічно озброєна, йде проти своєї колиски, визначається у 
творі однозначно – як ворог природи [там само, т.2; 304]. 
Причому ця ворожість, гріховність акту нищення 
осмислюється, зокрема, і в релігійному сенсі: “діти лісів” [там 
само; 312], гуцули запитують у прибулих лісорубів: “Що ви за 
віра?” [там само]. 

Сама техніка як вияв розвитку міської цивілізації постає в 
“Битві” аналогічно до її описів у повісті “Земля” чи в 
розглянутих романах Гарді і Лоуренса, – тобто асоціюючись із 
“нечистою силою”. Так, гуцули, “коли вперше побачили поїзд, 
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то перехрестилися й сплюнули від себе. В тім була, мабуть, 
нечиста сила, і вони не хотіли жодного діла мати з тими, що 
кермували тим всім” [там само]. Характерно, що лісопильну 
фабрику письменниця двічі у творі називає Молохом, жертвами 
якого є як дерева (“Поїзд привозив щораз нові жертви, а ніколи 
не спочиваючий Молох переробляв їх у чудно короткім 
часі” [там само; 313]), так і самі робітники (“...вони крикливого 
залізного Молоха, що в нищенні доказував справдешні дива, 
плекали й майже жертвувались (виділення наше. - А.Г.), щоб 
йому лише на нічім не забракло” [там само; 314]). Це величезна 
пекельна потвора, яка знищує життя (Кобилянська 
неодноразово називає розпилені стовбури дерев трупами [там 
само; 306, 308 тощо]); суєта навколо фабрики, за авторкою, 
мертва: “Всюди панував рух, гамір, клики, неустанний прихід і 
відхід; гарячкова, з математичною акуратністю вичислена 
діяльність, викликувана страшно жужжачим колосом-
машиною, від котрої била майже невиносима спека” [там само; 
315]. Так само служінням Молоху, до речі, вважає Урсула 
Бренгвен роботу людей на копальнях [271; 325], що є 
“диявольськими” [там само; 324], а сама шахта сприймається 
героїнею Лоуренса як “велика володарка” [там само]. 

Дика карпатська природа уособлює в новелі Кобилянської 
гармонію і впорядкованість всесвіту, тоді як людина “від 
цивілізації” – хаос і дикість (= варварство). Наприклад, 
вказується, що під час своєї роботи “наємники” “самі майже 
здичіли” [94, т.2; 306]. Відповідно, оригінально осмислено іпо-
стасі представників “ворогуючих” сторін основної опозиції 
“природа – місто”. Це дерева-велетні, з одного боку (“Велетів 
звалювати!” [там само; 309]) та робочі-“мурахи” [див.: там 
само; 309, 314] – з іншого. 

Цілком узгоджується, отже, з вищезазначеним контекстом 
аналізу повісті “Земля” й англійських романів значення 
“природного – цивілізаційного” як “позитивного” та “негатив-
ного”. Найбільш чітко цю межу авторка проводить на прикладі 
світовідчуття гуцулів: “Ще не відчували жодної дрожі при 
приході й відході того страховища (поїзда. - А.Г.), що 
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неприязно сичить, що приносить своєю появою світло, але – і 
несказанне горе! Ще не мали жодного прочуття о тій глибокій 
розкладаючій тузі, з хорим усміхом на устах, яку викликує лиш 
образовання й культура” [там само; 313] (зіставимо з думками 
Ж.-Ж.Руссо [184; 10-28] – характерний його вислів про “заразу 
непотрібних знань” [там само; 15] – та Лоуренса: “Наукова 
істина – це ілюзія” [270, т.2; 749]). 

Нарешті, слід вказати на контрастне зіставлення стану 
природи до “битви” і після неї – відповідно на початку твору і в 
його кінці: це “німа велич” [94, т.2; 301] карпатського раю та 
мертва, “бездушна тишина” [там само; 317] “спустошених, 
запустілих, ограблених з всеї питомої краси й колишнього 
багатства” [там само; 318] гір. 

 
Практично тотожний опис загибелі дерев під час рубки 

лісу в “Битві” та “Селянах” В.Реймонта. Обидва автори 
застосовують прийом олюднення дерев. Порівняймо: 

– в Кобилянської: “Один пень укладали тісно біля другого. 
Таким чином робили дорогу для прочих трупів. ... По тій дорозі 
мали відтак перевозити столітніх великанів... Коли їх 
уставлювано рядом на землі, діставали в голову і в ноги удари 
сокирами... З них витікала кров” [там само; 306]; 

– у Реймонта: “Зрубані велетні лежали покотом, мов побита 
градом нива, і тільки де-не-де стирчали стрункі молоді деревця, 
важко схиляючись, як матері, що гірко ридають над убитими. ... І 
скрізь на потоптаному снігу, мов на смертному ложі, лежали 
зрубані дерева, купи гілля, мертві вершини й могутні стовбури, 
схожі на розрубані, обдерті трупи, і струмочки жовтої тирси 
сочилися на сніг, наче кров умираючого лісу” [183; 402-405]. 

Характерно подається у творах початок нищення лісу, що 
останнє осмислюється як гостре протистояння, “битва”: 

– “Навкруги (в лісі. - А.Г.) панувала незвичайна тишина. 
Воздух був холодний, вогкий” (“Битва”) [94, т.2; 302]. 
– «В лісі віяло холодом, бліде світло ранкової зорі 

рум΄янило вершини дерев і де-не-де вигравало на снігу. Стояла 
тиша» («Селяни») [183; 402]. 

Прихід лісорубів до лісу асоціюється у Кобилянської та 
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Реймонта з ворожим нашестям (до речі, в обох випадках 
актуалізується опозиція “свій – чужий”: в “Битві” гуцули 
змушені дивитись на нищення лісу “наємниками”, а в 
польському романі селяни Ліпців вирушають відвойовувати 
свій ліс від чужинців). Так, у Кобилянської: поїзд “привіз 
ворога” [94, т.2; 304]. «Почався напад. З диким криком 
«гурра!» почали його наємники» [там само; 304]. «Велетів 
звалювати!» [там само; 309]. Стан же людей уночі схожий «на 
цілий воєнний табір» [там само; 315]. 

У Реймонта: «Рубали бір! …Наче зграя дятлів налетіла на 
ліс, обліпила дерева й довбала їх так уперто, так оскаженіло, 
що дерева падали одне за одним…» [183; 402]. “Лісоруби 
невпинно посувалися вперед, розгорнувшись широким строєм. 
Повільно, в мовчанні, врізалися вони в лісову хащу, яка 
здавалась неприступною...” [там само; 405] (порівняймо з 
“Битвою”: “...вони натрапили на опір” [94, т.2; 304]. «Але вони 
пхалися силоміць уперед» [там само; 305]). «Ліс умирав. 
Дерева лягали важко, як войовники в бою, що билися щільними 
рядами, непохитні, стійкі…» [183; 405]. 

Типологічно близько автори коментують описувані події: 
Реймонт: падали дерева, “...старці, яких не подолали ніякі 

бурі, не схилили сторіччя – і от прийняли вони смерть від 
сокири” [там само; 405]. Кобилянська: “Усе ждало; дерева... не 
вірили, щоб який напад був можливий. Адже стояли тут 
стільки років – цілі століття! ...оперлися чи одному вихрові. А 
тепер мали б полягти іншою смертю, ніж їх предки, що 
повалились самі від старості або від блискавиць?” [94, т.2; 304]. 

В обох митців духовно домінує природа та її велич: коли в 
Кобилянської люди – «мурахи», то польський митець порівнює 
лісорубів з дятлами та вовками, що «вриваються в отару 
овець» [183; 405], акцентуючи їх агресивне начало. Однаково, 
нарешті, завершується у творах опис картини загибелі дерев: у 
Кобилянської це спустошені гори, у Реймонта – “поле 
смерті” [там само]. 

Українська новела була написана раніше за польський 
роман (відповідно 1895 і 1908 рр.), і, як видно, в тексті 
останнього виявляємо ті самі моменти (і з тою ж інтонацією 
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викладу), що і в новелі Кобилянської. Однак говорити про певні 
запозичення Реймонта немає фактичних підстав. Очевидно, 
творчість українського та польського класиків, їх світовідчуття 
мають значно більше типологічно споріднених рис, ніж про це 
могли думати раніше. Отже, висвітлений нами літературний 
факт становить інтерес як відносно дослідження доробку 
Кобилянської, так і Реймонта і в обох випадках дозволяє 
поглянути на класику по-новому, відкриваючи нові горизонти її 
студіювання. 

Варто пригадати тут і поему М.Некрасова “Саша” (1856), 
де рубка лісу також порівнюється з битвою [155; 17], а дерева 
олюднені (“Из перерубленной старой берёзы // Градом лилися 
прощальные слёзы… // Трупы деревьев недвижно 
лежали…» [там само; 17]), або ж типологічно близьку вказаним 
картинам косовицю-“битву” з роману А.Стріндберга 
“Мешканці острова Хемсьо” [196; 283]. 

 
Виражене несприйняття міської, технічної цивілізації 

властиве й Василю Стефанику (“Возня великого міста”, – 
відгукується він про Краків [192, т.3; 83]). Наочно видно це як у 
його листуванні, так і в художніх творах. Місто пригнічує митця 
й позбавляє енергії. У листі до С.Морачевської (липень 1897 р.) 
Стефаник пише: “...я з Кракова поїхав до решти зупсований і 
немічний, а тут у горах то зачив-єм відходити” [там само; 114]. 
Неприйняття міста зчитуємо й у листі письменника до 
В.Морачевського (листопад 1897 р.): “...вихожу до міста. Над ним 
висить брудна, багрова луна. Як би від пожару світа, як би від 
зарази і войни. І я йду насупротив тої луни, але ще самотнійший і 
більше нещасливий, – і дуже, дуже бідний” [там само; 128]. 

Типологічно близькими опису сцени гардівської Тесс біля 
поїзда є роздуми Стефаника з його листа до Кобилянської (від 
20 травня 1899 р.): “Дуже мені було зле їхати в залізниці. 
Довкола такі трави зелені зеленіли, а на них скільки сонця, 
змішаного з хлопцями і дівчатами, і вівцями, що рай утворявся! 
Не можна було до них прийти і купатися в траві. Якась машина 
силоміць тягнула десь далеко туда, куда серце не хоче. Я би 
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хотів раз на все визволитися з їзди колією – не люблю я машин і 
залежности від них” [там само; 183]. 

Суголосний у своїй нелюбові до міста з Кобилянською, 
Стефаник напише їй про причини цієї нелюбові трохи раніше – 
13 лютого 1899 р.: “Добрі мої, я не люблю міста, бо воно 
завигідне, замашинне. Не встигне чоловік впитися, не встигне 
ще обома ногами на землю впасти, – єго вже якась машинка 
підоймає і не позволить навіть одного слова сказати. [...] Ні, 
моя пані, я не люблю міста...” [там само; 170]. 

Актуальна в Кобилянської, Гарді і Лоуренса бінарна 
опозиція “природа – місто” у значенні “живий, свій, добрий – 
мертвий, чужий (ворожий), злий” простежується й у 
Стефаника: він називає міста “мертвими” [там само; 45], а в 
автобіографічній новелі “Моє слово” чітко окреслює (навіть 
маніфестує) своє ставлення до цих двох сфер людського життя: 
“Я сотворив собі свій світ. Праворуч мене синє поле і чорні 
скиби, і білий плуг, і пісня, і піт солений. Ліворуч чорна машина, 
що з червоного рота прокльоном стогне” [там само, т.1; 174]. 

У наведенім уривку знайшла відображення не тільки 
опозиція “природний (як добрий, позитивний) – штучний (як 
злий, негативний)”, але й також традиційно міфологічне (й 
загальнокультурне) протиставлення “правий – лівий”. За 
складниками останнього теж закріплено певні семантичні 
ознаки: з правим асоціюється все позитивне, а з лівим – усе 
негативне; “...лівий – жіноче начало, що протиставляється 
правому – чоловічому. У християнських поглядах та 
релігійному живописі пекло зображується зліва, а рай – 
справа” [249; 282]. 

Місце Стефаника у його власному світі між двома 
протилежними полюсами (“Моє слово”) навіює асоціації з 
місцем Христа на Страшному суді: “І перед Ним (Ісусом 
Христом. - А.Г.) усі народи зберуться, і Він відділить одного 
від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить 
Він вівці праворуч Себе, а козлята – ліворуч” (Євангелія від св. 
Матвія 25: 32-33). За біблійним контекстом, права сторона від 
Христа – для благословенних, а ліва – для проклятих через їхні 
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гріхи. Так само визначає для себе систему життєвих вартостей і 
Василь Стефаник. 

 
Особливих симпатій до міста не мали й інші автори творів 

про землю кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.. Кнут Гамсун, 
наприклад, вважав місто (як і цивілізацію взагалі) ворожим 
людині (Г.Храповицька пише навіть про “двоєдність світу” 
митця: природа – місто [230; 102]) – пригадаймо зміни в Інгер 
із “Соків землі” після її перебування в місті; схожими були й 
думки А.Стріндберга (головний герой його “Мешканців 
острова Хемсьо”, Карлссон, ненавидить місто [196; 291]), 
Ж.Жіоно. Чітко виявлено опозицію “природа (= степ) – місто” в 
повісті А.Чехова “Степ”. 

Таким чином, як в українській, так і в західноєвропейській 
“прозі про землю” досліджуваного періоду відношення “природ-
ного” та “міського” (урбаністичного) є однією з головних 
проблем, осмислення якої відбувається в міфопоетичному ключі. 

 
2.3.2. Іпостасі образу землі у творах О.Кобилянської, 

В.Стефаника та Е.Золя: типологія полюсності 
 

Центральним образом “природного” полюсу опозиції 
“природа – місто” в європейській “прозі про землю” кінця ХІХ 
- першої третини ХХ ст., безумовно, є земля. Текстуальний 
аналіз виявляє деякі специфічні особливості (“вібрацію”) 
образу землі у творах Кобилянської, Стефаника та Золя, – коли 
земля виступає в різних іпостасях. З нашого погляду, цей 
момент заслуговує на особливу увагу. 

Положення про миролюбивість та спокійність вдачі 
українців як представників переважно сільськогосподарської 
культури вже стало загальним місцем. Звичайно, земля є у 
вітчизняному культурно-філософському контексті головним 
образом, що, як символ, має цілком позитивне семантичне 
наповнення. Саме так характеризує цей образ О.Кульчицький, 
пишучи: “Для українського колективного несвідомого, на нашу 
думку, як це виявляє наша літературна творчість (Стефаник, 
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Кобилянська), найбільш характеристичний є архітип “Маґна 
Матер” – тип “доброї”, “ласкавої”, “плодючої” Землі 
українського чорнозему” [208; 55]. Також учений говорить про 
“колективне несвідоме, сперте на віковому збірному досвіді і 
співжитті хліборобського народу із доброю Ненькою Землею, що 
співпрацює з людиною і її діяльности сприяє, а інколи навіть її 
заступає...” [там само]. 

Підтверджуючи ці положення, текстуальне студіювання 
“Землі” Кобилянської та новели Стефаника “Вона – земля” 
свідчить, однак, і про певне відходження цих авторів від 
класичної української парадигми сприйняття образу землі. 
Розглянемо це детальніше. 

Узагальнюючи досвід інтерпретацій повісті Кобилянської 
“Земля” в сучасному літературознавстві, доводиться 
констатувати, що значна увага в розвідках, як правило, 
приділена темам “влади землі”, братовбивства (називається, 
зокрема, переосмислена у творі біблійна модель “Каїн – 
Авель”), фатуму та власне символіці твору. Говорячи про 
останню, не можна не помітити, що в об?єктив дослідників 
звичайно не потрапляє специфічний характер співвідношень 
змалювання Кобилянською таких вагомих у повісті образів-
символів, як поле і ліс (усередині даної бінарної опозиції та 
порівняно з відповідними фольклорно-міфологічними 
образами), які відіграють вельми важливу роль у 
міфопоетичній парадигмі твору і міфологеми яких 
наближаються до витоків вказаної парадигми. 

Повість “Земля” побудована за різнорівневим 
бінарноопозиційним принципом [132; 114] та відзначається 
“міфосимволічною картиною світу” [там само; 119], що 
закономірно. Так, ідучи за леві-стросівською структурною 
типологією міфу, Є.Мелетинський вказує, що “бінарна логіка 
та ієрархічне розчленування на рівні й коди утворюють певну 
динамічну класифікаційну сітку і певний динамічний 
інструментарій для міфологічного структурування”[137; 235]. 

Очевидно, що головну роль у художньому часопросторі 
“Землі” відіграють два тісно взаємопов?язані світи, полюси: 
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“природа” і “людина”. Людський світ представлений, перш за 
все, образами головних героїв – селян, натур переважно 
“цільних”, чиє життя підпорядковане й відповідає природним 
ритмам. Так, Івоніка має “гармонійну, просту” душу [94, т.2; 
273], а його син Михайло – “душу, звиклу до супокою і ритму, 
споріднену з природою” [там само; 104]. Переважно це 
українські варіанти руссоїської “природної людини”. Світ 
природи для цих людей уособлює, передовсім, образ землі з її 
“абсолютною владою” над ними (“...чоловік без землі нічого не 
значить” [там само; 82]). 

Поняття землі актуалізується Кобилянською головним 
чином у двох планах: а) земля як конкретний образ 
хліборобського поля; б) земля як природа взагалі, навколишній 
світ людини. 

Аналіз тексту свідчить, що образ (“полюс”) природи 
структурується переважно через кореляцію двох складових: 
топосів поля і лісу. Опозиція “поле – ліс” характерна для 
письменниці й виразно виявляється в її повісті. Протилежність 
цих топосів фіксують відповідні їм архетипні образи, 
міфологеми. Водночас “поле” і “ліс” нерозривно пов?язані між 
собою як частини одного цілого. 

На символіко-міфологічному рівні цю опозицію можна 
пояснити таким чином. Поле, як оброблювана земля (й у цьому 
сенсі поряд з полем – дім і місто), належить до освоєного 
людиною, окультуреного простору; це “безпечна територія” [88; 
289], антиподом якої вважають ліс. Ліс же, як вказує В.Іванов, – 
“одне з основних місцеперебувань сил, ворожих людині... через 
ліс проходить шлях до світу мертвих” [139, т.2; 49]. Відповідно, 
“ліс дає притулок усіляким небезпекам і демонам, ворогам і 
хворобам” [88; 289] ([також див.: 82; 129]). Поряд з цим, 
відмічається, що “...символіка лісу пов?язана на всіх рівнях із 
символікою жіночого начала або Великої матері. ...він також 
протиставляється владі сонця і вважається символом землі” [88; 
289]. 

Образ поля, таким чином, може концентрувати в собі 
максимально позитивну символічну інформацію, а образ лісу – 
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максимально негативну. Втіленням цих начал у повісті 
Кобилянської є поле села Д. та химерний “сусідній” ліс, що 
примикає до нього. 

Про міфологічне сприймання землі селянами Кобилянської 
ми вже писали (див. пункт 2.3.1 дослідження). Наскрізним 
мотивом твору стає чекання землі (= поля) – чекання жертви: 
“Вона пригадувала чоловіка й жадала жертви” [94, т.2; 32]; “Не 
для тебе, синку, була вона, а ти для неї! Ти ходив по ній, плекав її, 
а як виріс і став годний, вона отворила пащу й забрала тебе!” [там 
само; 256]. Г.Хоткевич називав землю в повісті Кобилянської 
“молохом мільйонів людей, прикованих до неї” [95; 107]. 

Прикметно, що мотив чекання жертви супроводжує у 
творі й образ лісу: “Він лежав так темно й густо, так спокійно, 
неначеб ждав на кого” [94, т.2; 195]; “Наліво трохи лежав 
“сусідній” ліс. ...здавалося, стиха приманював до себе” [там 
само; 209-210]; “Він лежав уже закутаний у теміні і ждав” [там 
само; 210]. Те, що ліс потребував саме жертви, підтверджує 
наступне: після загибелі Михайла “ліс лежав замкнений у собі, 
вдоволений” [там само; 215]. Дійсно, за міфологічними 
уявленнями, в лісі могли приноситись жертви надприродним 
істотам [88; 289]. 

Кобилянська надзвичайно точно вловила сутність, 
глибину міфологеми лісу. На “темні сутності”, яким зазвичай 
давали притулок ліси, схожі “легкі, імлисті постаті, що висіли 
недвижно перед “сусіднім” лісом над вогкою, багнистою 
левадою... Здавалося... мостили, приманюючи таємничими 
рухами, дорогу до темної, вижидаючої глибини лісу” [94, т.2; 
196]. 

Важливе значення тут має згадуване нами в підрозділі 2.1 
посилення містичного моменту у творі (пам΄ятаємо про 
схильність до містицизму самої письменниці). Окремий 
розгляд може бути присвячений, зокрема, проявам у повісті 
таємничого “щось”51 як функціонального персонажа [86; 3]. 

51 Прикметно, що “особливість слов΄янського язичництва полягає... і в 
анімістичних поглядах, одухотворенні всього довкілля, де в кожному кутку 
сидить зле чи добре “щось”, яке навіть не має єдиної назви” [83; 161]. 
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Має рацію М.Кудрявцев, пишучи, що “уся повість є ніби 
зітканою з символічно-містичних деталей, багатозначущих, 
фатальних, застережливих епізодів...” [105; 120]. С.Пригодій же 
“містичну чорну силу” вважає “основою основ” часопростору 
“Землі” [181; 117]. У листі до О.Маковея від 15 грудня 1902 р. 
авторка писала про “поважну і глибоку роль”, яку “грає 
містицизм, сни, ворожки і т. п. в нашого мужика” [94, т.5; 520]. 

Так у творі, дія якого триває під знаком тривожного 
очікування всієї природи (як поля, так і лісу), встановлюється 
містична атмосфера, окреслюється своєрідна “програма 
негативного розгортання”. Гине Михайло, та, більш того, як 
“жертва” землі осмислюється селянин як такий (зокрема, слова 
Івоніки: “Ходив, говорив, робив, та й гадав, що для себе... 
Наймитом був ти (на землі. - А.Г.), наймитом!” [там само, т.2; 
257], – хоча й звернені до мертвого Михайла, проте мають 
величезний узагальнюючий потенціал). 

Зіставлення символічного навантаження образів поля і 
лісу в цьому контексті закономірно викликає питання відносно 
причин схожості змалювання цих образів у повісті – за 
функціональними ознаками. Більш того, є підстави 
стверджувати, що у творі Кобилянської між даними образами 
чітко намічені вектори взаємозближення. Це, наприклад, “гра” 
численних (навіть систематичних) порівнянь та асоціацій, коли 
герої “світу поля” (Михайло, Анна, Івоніка, Марійка) 
порівнюються з представниками “лісового царства” – звірами, 
птахами (чи й рослинами). Так, Івоніка “жив чесно й свобідно, 
мов той лісний птах” [там само; 30], був “витривалий, мов лісна 
звірина... й мав ноги, мов олень” [там само; 112]. Його дружина 
Марійка у граничному стані нагадувала серну [там само; 215], 
“вилася... коло вбитого сина, мов підстрілений звір” [там само; 
217]. Михайло неодноразово порівнюється з ведмедем (“був 
сильний, як медвідь” [там само; 35], “кажуть, що я як той 
медвідь” [там само; 74], “сильні плечі... ведмежі ті плечі” [там 
само; 245]), а також, як і батько, – з оленем, птахом [там само; 
47]. (Пригадаймо, що в міфологічних уявленнях ведмідь 
виступає не лише “господарем лісу” [139, т.2; 129], але й 
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“священною та (або) жертовною твариною” [там само; 128]). 
Анна ж “пригадувала дику квітку, що виростала в затишку 

лісу... або диких голубів” [94, т.2; 65], мала “дику душу” [там 
само; 69]. Кобилянська порівнює героїню з левицею [там само; 
228], тигрицею [там само; 281]; як і Марійка, Анна схожа у 
своєму горі на “підстрілену звірину” [там само; 264]. Михайло 
називає кохану “зозулькою” [там само; 71, 79]. (Щоправда, 
подібні порівняння торкаються й деяких інших персонажів – 
зокрема, Сави й Рахіри). 

Символічно й те, що Михайло любив “сусідній” ліс [там 
само; 166], а Анна казала, що її “тягне туди й жене звідти” [там 
само; 76]. 

Висуваємо припущення, що в такий спосіб (через 
взаємонаближення образів поля і лісу за функціональними 
характеристиками, порівняння “людей поля” з лісовими 
мешканцями тощо) межа між полюсами “поле” та “ліс” в 
авторки стає менш помітною; образ же землі саме як 
хліборобського поля (цей образ у більшій мірі 
переосмислюється письменницею) набуває в повісті сильно 
вираженої амбівалентності, навіть дещо вібрує [аналогічне 
явище див.: 54; 30-31]. Можливо, така особливість твору в 
певній мірі пояснюється й тим, що власне образ поля не є 
близьким самій авторці. 

Як відомо, на формування психології й характеру 
особистості впливає оточуюча її природа, зокрема ландшафт 
(“він  
формує душу людини...” (О.Шпенглер) [244; 118]; див. також: 
[236; 20]). Вважаючи себе “фанатичною поклонницею 

52 Цікаво, що специфіка мислення письменниці виявляється навіть в 
останньому її порівнянні: традиційно з морем порівнюють простори поля, 
степу. Наприклад, у Коцюбинського: “Йду далі – усе пшениця й пшениця. [...] 
Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість” [102, т.2; 303]; у    
фон Поленца: “Житнє поле коливалось, як зеленувате море із сріблястими 
гребінцями хвиль” [176; 90]; поле-«море» стає лейтмотивом роману Золя 
«Земля», “море трави” зустрічаємо в Жіоно [69; 302], а в Стріндберга – луг – 
“безкрайній смарагдовий океан” [196; 283] тощо. 
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природи” [94, т.5; 222], Кобилянська писала: “Найсильніше зі 
всього впливала на мене природа” [там само; 233]. Органічним 
середовищем для авторки не було “чисте поле”. “Вообще лес и 
горы – это родная стихия г-жи Кобылянской, где она даёт 
полный размах крыльям своей фантазии…”– зазначає про неї 
Леся Українка [207; 148]. 

Перебуваючи в Гадячі, Кобилянська писала Стефанику 
(від 31 серпня 1899 р.): “Не можу сказати, що мені тут 
подобається; страшно широкі поля, степи безграничні (тут і 
далі виділення наше. - А.Г.). Почуваю себе не раз як без опіки. 
Се, певно, тому, що я зросла в горах і все звикла вгору до чого-
то молитися. Тут, здається, розпаношилась і розжилась туга 
вповні. По тих широких степах. І вона обгортає, здається, все і 
всіх. Але ліси тут прегарні... Величезні, як море” [94, т.5; 425]
52 . У пізнішому листі авторки до П.Тодорова від 12 червня 
1900 р. читаємо: «Я, бачите, такий буковинський «мужик». 
Найкращі свої літа в горах прожила… зате я їх пристрасно 
люблю і мов свою долоню знаю! Коли побачила перший раз 
степи – мені почулось, начеб я без опіки осталась. Але вони, 
степи, мають свою красу» [94, т.5; 448]. 

Тобто письменниця любить землю як животворну основу, 
що дає хліб і сили людині; любить народ, селян, що працюють 
на землі (“...я простолюд дуже розумію і ще більше 
люблю” [там само; 648]). Та образ реального поля, степу  
(= площини) авторці не є близьким і, як видно з її листів, може 
викликати в неї певне психологічне напруження. “...знов хтіла 
би-м гори бачити. Я між ними зросла і ніколи до площини не 
звикну,” – пише вона до С.Абрисовського (лист від 25 
листопада 1899 р.) [там само; 434]. 

Чіткий розподіл у Кобилянської (лісистих) гір і поля як 
двох окремих, “протилежних” світів (з-поміж яких перевага, 
безумовно, віддається першому) наочно видно в її творі “Час”: 

53 Зауважимо, що тут погляди Кобилянської типологічно близькі художній 
концепції Жіоно, в якого також спостерігається модель “верх (позитивний) – низ 
(негативний)” і “полюси” якої, до того ж, відповідають складникам опозиції 
“природа – місто” [див.: 218; 84]. 
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“Гори Карпати, сповиті в синяві мряки або непроглядні густі 
праліси, синіють здалека, немов зачарований, замкнений у собі 
окремий світ. Хто жив у тих горах, хто дихав їх воздухом, 
упивавсь їх величавою красою, того все тягне між них... той все 
настроєний вороже супротив дрібнодухого, лицемірного 
навзавідництва, супротив нервового, бурливого життя й 
думання в тих долах...” [там само, т.1; 471]53. 

Бажання почуватися захищеною, бути “під опікою” 
Кобилянська пов?язує, зокрема, з образом лісу; переживання 
особистої туги за лісом серед полів письменниця переносить й у 
ху-дожній світ: цей момент бачимо вже на початку повісті 
“Земля”: “Пишний, майже безмежний великан (ліс. - А.Г.), 
неначе у вандрівці, задержався ось тут та задумався над тихими 
полями, а недалеко нього, почувши за собою зеленого опікуна, 
попіднімалися сільські хати” [94, т.2; 7]. Символічно й те, що в 
“Автобіографії” письменниця зазначала, що колись “...була 
несвідомим, молодим, диким романтиком, замкненим, так 
сказати б, в лісах і горах, з очима, зверненими в гущавину 
лісу” [там само, т.5; 214]. 

Отже, набуваючи (як міфологічний образ) переважно 
негативних характеристик, ліс, однак, вабить Кобилянську до 
себе як звичний їй, рідний образ. За спостереженнями 
І.Демченко, поетика лісу є одною з характерних прикмет 
художнього світу письменниці [56; 146]. Розглядаючи новелу 
“Битва”, Н.Науменко стверджує: “...людина, що розповідає про 
ліс та його “битву” зі світом людей, – носій архетипного 
одухотвореного образу лісу з усіма його варіаціями” [154; 320]. 
Тобто сприймання образів поля і лісу Кобилянською не 
відповідає “узвичаєним” схемам. Думається, цей внутрішній 
конфлікт у певній мірі пояснює прагнення авторки в її повісті 
наблизити поле і ліс одне до одного (адже ліс – це й символ 
землі) та спричинює яскраву амбівалентність художнього 
вираження образу землі (як поля) у творі. 

Відповідність топосам поля і лісу цілком визначених 
універсальних символічних значень та висвітлення цих топосів 
у повісті Кобилянської за “іншою” парадигмою стимулює 
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особливий дослідницький інтерес до цієї бінарної опозиції. 
Таким чином, образ землі в Кобилянської виступає у двох 

основних іпостасях: як богині-матері, землі-годувальниці, та як 
жорстокої богині, що вимагає жертв (земля як могила). Така 
інтерпретація цього образу глибоко міфологічна. 

Таку саму амбівалентність у трактуванні образу землі 
виявляють і герої новел В.Стефаника. Ось що каже його Семен 
(“Вона – земля”): “Наше діло з землею; пустиш єї, то 
пропадеш, тримаєш єї, то вона всю силу з тебе вігортає, 
вічерпує долонями твою душу, ти припадаєш до неї, горбишси, 
вона з тебе жили вісотує, а за то у тебе отари, та стада, та стоги. 
І вона за твою силу дає тобі повну хату дітий і внуків...” [192, 
т.1; 190]. 

Парадоксальна, на перший погляд, ситуація закладена в 
наступному вислові головного героя цього ж твору: 
“Вертайтеси на свою мнєконьку землю, а там буде вас Бог 
благословити і на шибиници...” [там само; 190]. Образ гіркого-
щасливого життя на своїй рідній землі постає тут яскраво 
вібруючим, ніби подвійним у своєму значенні. Так само 
роздвоєним та водночас цілісним уявляється образ землі й 
самому Стефанику в реальнім житті. У листі до О.Гаморак 
(квітень  
1900 р.) митець пише: “Ви того може і не піймете, як я Олегом 
тішуся. Я чую щось із батька в собі... що ото є наступник і 
надія, що по смерти буде моє господарство далі платити 
податок крови. Кому? Землі, тій ненаситній, що дає смерть і 
житє” [там само, т.3; 211] (виділення наше. – А.Г.). 

 
Яскравим прикладом світової “прози про землю” є роман 

Еміля Золя “Земля” (1887), де життя селян висвітлюється 
всебічно і з великою художньою силою. У певній мірі Золя 
продовжив тут справу О. де Бальзака (а саме його роману 
“Селяни” (1844)), проте, на відміну від свого вчителя (як 
називав його автор “Землі”), значну увагу приділив темі 
взаємовідносин людини (селянина) і природи: “...я хочу 
створити живу поему про землю, з описом... всього села” [цит. 
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за: 76; 537]. Недарма сучасний Золя критик говорив, що 
письменник «створив у літературі перше село» [цит. за: 76; 
547]. 

П’ятнадцятий у циклі «Ругон-Маккари», роман «Земля» 
натуралістичний (з елементами імпресіонізму [76; 538]), однак, 
поряд з цим, є всі підстави говорити про його яскраву 
міфологізованість [напр., див.: 139, т.2; 61], а отже, про те, що у 
творі є дієвими загальнохудожні тенденції сучасної йому 
«прози про землю». Пропоноване нами висвітлення характеру 
міфопоетики роману Золя та ключових моментів організації 
його міфологіки є новим у літературознавстві. 

Золя описує життя селян-мешканців рівнини Бос – 
житниці Франції. Як і в багатьох інших авторів «прози про 
землю» (Коцюбинського, Кобилянської, Гарді, Жіоно та ін.), у 
цього французького письменника людина і природа 
перебувають у нерозривному зв΄язку, підкреслюваному в 
різний спосіб. Так, переважна більшість персонажів роману 
наділені властивостями тварин або рослин чи порівнюються з 
ними. Найчастіше Золя порівнює (чи ототожнює) своїх селян з 
тваринами: комахами (лейтмотивно – селян взагалі [76; 249, 
251, 448, 531]), птахами (Маріанну [там само; 39, 437], Бюто 
[там само; 461], Олімпію, Лізу та Франсуазу [там само; 343, 
461], Берту [там само; 143] та ін.), собаками (Бюто [там само; 
327], Луї Фуана [там само; 435], Трона [там само; 303] й ін.), 
козами (Лізу [там само; 424], Олімпію [там само; 48]), рибами 
(Луї Фуана [там само; 509, 510] тощо). Письменник підкреслює 
тваринну покору людей взагалі [там само; 264] і часто називає 
селян просто тваринами (Луї [там само; 445] та його дружину 
[там само; 24], Фріму [там само; 114], Лізу [там само; 129], 
Пальмиру й Іларіона [там само; 149], Трона [там само; 498] 
тощо), самцями (Жана Маккара [там само; 151], Бюто [там само; 
257, 313], Урдекена [там само; 418]) та самицями (Жакліну [там 
само; 102], Франсуазу [там само; 252]). Останнім наголошується 
те, що в селянах Золя, дійсно, часто беруть гору саме тваринне 
начало й сила інстинкту (це відповідає «натуралістичній» 
природі твору). 

Також яскраві (хоча й менш численні) порівняння з 
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рослинами: рід Фуанів – як сама рослинність [там само; 37]; як 
дерева – Луї [там само; 444], Бюто [там само; 78] і Дельфен 
[там само; 478]; Елоді – лілія [там само; 355, 504], Франсуаза – 
кульбаба [там само; 19], вагітна Ліза – як кабак [там само; 256], 
Олімпія – прутик тополі [там само; 477]. 

Аналогічний прийом послідовного зіставлення більшості чи 
окремих персонажів з представниками тваринного або 
рослинного світу зустрічаємо в Кобилянської («Земля»), 
Коцюбинського («Тіні забутих предків»), Реймонта («Селяни»), 
Гарді («Тесс…»), Лоуренса («Райдуга»), Чехова («Степ»), 
Стріндберга («Мешканці острова Хемсьо») та ін. Жіоно ж, 
наприклад, дає тваринні назви радощам, які відчуває людина в 
різних частинах свого тіла: радощі собаки, лисиці, птаха [69; 
298-299]. 

Цікаво використовує Золя міфологічний матеріал, 
переважно даючи персонажам (чи тваринам) специфічні імена 
(прізвиська): Флора, Гіацинт, Гектор Воконь, який у тексті 
характеризується ще й як «геркулес» [76; 289] (а в кельтській 
міфології, якій дотична французька культура, відома богиня 
Воконтія [139, т.1; 634]), Дельфен, Олімпія – античний контекст; 
прізвисько Гіацинта – Ісус Христос, а осла – Гедеон (біблійний 
контекст). 

Найголовніша в романі міфологема і міф землі. У 
«Начерку» до твору автор вказував: «Земля – героїня моєї 
книги. Земля – годувальниця. Земля – безпристрасна, вона дає 
життя, вона же й відбирає його. Це величезний, завжди 
присутній, що заповнює всю книгу персонаж…» [цит. за: 76; 
538]. 

Отже, художній текст Золя демонструє дві головні іпостасі 
образу землі: а) земля як антропологізований образ (жінка), що 
перебуває в тісному зв΄язку з людиною (селянином); б) земля 
як природна стихія, жива субстанція, байдужа до людей. 

На користь першої іпостасі свідчить характер опису землі: 
вона «велика трудівниця» [там само; 531], вона сумує [там 

54 Щоправда, порівняння землі з жінкою знаходимо й у Стефаника (“Сон”) 
[192, т.1; 148]. 
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само; 15, 448]; Жан Маккар відчуває її «могутнє дихання» [там 
само; 448], взимку бачить обриси її задублих членів [там само; 
93], а згодом земля дрімає, як сплюха [там само; 516]; вона 
може робити людину своєю полонянкою [там само; 96, 494], 
хотіти «утримати господаря в своїх обіймах» [там само; 111], а 
може бути «байдужа і невдячна» [там само; 88] та очікувати 
селянина, який уже кличе смерть [там само; 446]. Не випадкові 
й відчуття старого Луї Фуана: «Хіба є на світі жінки, крім неї 
(землі. - А.Г.)?» [там само; 111]. 

Говорити про три «обличчя» землі в романі змушує 
подвійність сприймання селянами Роні першої іпостасі цього 
образу, а отже, і два способи її реалізації: а) земля як мати-
годувальниця і б) земля як дружина-коханка селянина. 

Як мати-годувальниця земля постає, скажімо, в роздумах 
Жана Маккара: «Годувальниця-земля завжди буде годувати тих, 
хто на ній сіє» [там само; 530]; «…тільки земля залишається 
безсмертною – мати, з якої ми виходимо і куди ми повертаємось. 
Через любов до неї скоюються злочини, а вона постійно 
відтворює життя для своєї невідомої мети…» [там само; 532]. 

Ця класична для «селянської прози» (народнопоетичної 
творчості тощо) іпостась образу землі найвиразніше 
виявляється у фіналі твору, тоді як упродовж його оповідання 
сильніше виражена інша іпостась землі – дружини й коханки 
селянина (оригінальна в Золя54): Луї Фуан «…любив землю як 
коханку-мучительку, заради якої можна піти на вбивство. Для 
нього не існувало ні дружини, ні дітей – земля поглинала його 
цілком! І ось тепер, постарівши, він змушений був поступитись 
цією коханкою синам, як колись нею поступився йому самому 
батько…» [там само; 28]. Пізніше Фуан дивитиметься на свої 
втрачені землі «…подібно до тих старих, що ще зберегли запал 
молодості і яких переслідують спогади про їх колишніх 
коханок» [там само; 444]; коли ж Бюто підступністю повертає 
собі ділянку родини, то відчуває, «ніби до нього несподівано 
повернулась жадана жінка» [там само; 494]. 

Отже, найбільш виразною іпостассю образу землі в романі 
є «земля, запліднювана його (селянина. - А.Г.) зусиллями, – 
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палко кохана і жадана в цьому жаркому повсякчасному 
зближенні, як чужа дружина, за якою упадаєш, яку обіймаєш і 
якою не можеш володіти» [там само; 87]. 

Образи землі-«матері» й землі-«дружини-коханки» тісно 
взаємопов΄язані у свідомості селянина Роні. Однак вербально 
цей зв΄язок (як послідовність переживань) виражено у відчуттях 
фермера Урдекена: «О, ця земля! Як він її полюбив! Полюбив 
пристрасною любов΄ю… любов΄ю сентиментальною, майже 
духовною! Він відчував у землі матір усього сущого, – вона 
давала йому життя, його плоть і кров, у неї він з часом 
повернеться. … Пізніше, ставши спадкоємцем батька, він 
полюбив землю, як жінку. Любов стала більш зрілою, ніби земля 
була відтепер його законною дружиною, яку він повинен 
запліднити. …він віддавав їй свій час, свої гроші, саме життя, як 
добрій і плодовитій дружині… Скільки разів приходив він у 
відчай, коли земля… позбавляла його жнив! Та потім він 
починав сумніватися, звинувачувати самого себе, безсильного й 
невмілого самця, який не здатен зробити її родючою. [...] Він все 
одно до кінця залишиться полонянином своєї землі, своєї 
дружини, він віддасть їй на поховання свої кістки” [там само; 
110-111]. 

Вірогідно, образ землі саме як жаданої жінки посилюється в 
романі через прагнення селян будь-що володіти землею: жадана 
земля для Луї і Бюто Фуанів та ін. Оскільки ж твір 
натуралістичний, то селянин у данім випадку постає не просто 
як чоловік, а як самець, який має запліднити землю (тобто 
антропологізоване зображення землі контрастує з біоло-
гізованим зображенням людини): старого Луї земля  
«…залишила незадоволеним… і переходила до рук іншого 
самця…» [там само; 88]; Бюто «…хотів запліднити її (землю. - 
А.Г.), проникнувши в саму глибінь її надр» [там само; 208]; 
Урдекен любив запах гною, «…вдихав його з насолодою 
здорового самця, ніби чуючи в нім запах злягання землі» [там 
само; 418]. 

Зауважимо, що таке сприймання «відносин» селянина й 
землі має глибоко міфологічне коріння, адже «в багатьох 
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культурах статевий акт часто уподібнюється польовим 
роботам» (див.: [247; 45], [248; 215-216]), або ж розуміється у 
тісному зв΄язку з ними [227; 135]. Зображення в романі відносин 
селян із землею в міфологічному плані нагадує про відносини 
Великої Матері та її сина (-ів)-коханця (-ів) [див. про це: 162; 
72]. 

Поряд з образом землі-«жінки», в романі Золя, як ми 
вказали вище, яскраво виділяється ще один образ – землі-
«стихії», що існує безвідносно (байдуже) до людини. 
Підтверджують таку думку два основні моменти. По-перше, це 
прийом контрастного протиставлення людини і землі через 
гіперболізацію образу цієї стихії та применшення образу 
людини. Масштабність показу образу землі автор досягає через 
порівняння її з морем (лейтмотив твору та одна з його 
провідних міфологем); селян же при цьому зображено як 
матросів серед морських просторів. Наприклад: «…нерухома 
рівнина прибрала вигляд океану…» [76; 9]; «цілі моря колосся, 
яким немає ні кінця, ні краю» [там само; 483] (аналогічно див.: 
[там само; 8, 248]). “Стебла росли все вище, і нарешті поля 
ставали справжнім морем – морем злаків, яке хвилюється, 
глибоким, безмежним. […] Фасади будинків... здалеку 
здавалися білими вітрилами, а з-за низьких пагорбів, як щогли, 
здіймалися дзвіниці. Ставало прохолодно, сутінки посилювали 
відчуття вогкості, яка йшла від рокітливого моря, а на 
горизонті, наче загублений острівець, бовваніла чорна пляма 
лісу” [там само; 209] (зіставимо: в Кобилянської, навпаки, ліс 
порівнюється з морем). 

Подамо також приклади зображення людей у романі: 
У Франсуази “гострий, як у матроса, зір” [там само; 14]. 

«Оточені з усіх боків безмежною рівниною, вони (селяни. - А.Г.) 
стояли на краю ділянки, й обличчя їхні застигли у мрійливому 
роздумі, як у матросів, приречених на самотність серед 
безкінечного простору моря» [там само; 43]. «У негоду Бюто 

55 Звертає увагу на себе й велетенська постать Бобі, який живе з фермерами на 
Гремонському плоскогір ї́ і є їх головним натхненником у пошуку радості 
(“Хай збудеться моя радість” Жіоно) [69; 323]. 
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також дивився  на… Бос, як рибалка дивиться з бескиду на 
бурхливе море, що погрожує позбавити його споживку» [там 
само; 209]. 

Ефект применшення образу селянина посилюється й 
завдяки порівнянню останнього з комахою (мурахою) (ще одна 
важлива міфологема роману): «Тепер сіяли на кожній ділянці; 
людей на рівнині ставало все більше і більше, вони кишіли 
скрізь, як невтомні чорні мурахи, зайняті якоюсь важкою та 
непосильною для них працею. …усі сіячі незмінно повторювали 
один і той самий жест, одноманітний, як рухи комах, завзятість 
яких у кінці кінців перемагає простір і саме життя» [там само; 
20]. «Мізерні комахи, ледве помітні серед цих безкрайніх полів, 
(косарі. - А.Г.) виходили переможцями в боротьбі з 
простором» [там само; 251] (аналогічно див.: [там само; 249]). 

Отже, маємо визнання того, що люди на світі – переможці 
в боротьбі за простір, а в першу чергу – трудівники 
(символічно – мурахи) (пригадаймо яскравий вислів 
М.Горького про людей як про “мільйони героїв-мурах, 
безвинно засуджених на смерть” [43; 324]). 

Символічна різниця в підходах до проблеми зображення 
людини-трудівника в різних митців: якщо, скажімо, Гамсун (у 
“Соках землі”) свідомо масштабує подію, акт діяльності (сіяння 
в Селланро відбувається ніби в центрі світу) й образ героя 
подає як вічний (його Ісаку «дев΄ятсот років»), а Стефаник 
гіперболізує безпосередньо образ героя (велетенська тінь Івана 
Дідуха на нивах у “Камінному хресті”), то Золя, зменшуючи 
образ селянина, акцентує на “непосильній” для нього праці 
(тобто масштабує об΄єкт діяльності селян), виконання якої – 
великий подвиг людства-“переможця”55. 

(Прикметно, що в “Битві” Кобилянської люди – лісоруби-
“наємники” – також зображені як мурахи, але цілком 
негативно, оскільки постають проти матері-природи). 

Наступним важливим моментом третьої іпостасі образу 
землі в романі Золя є те, що земля осмислена і як вічний хрест 
селянина. Умови життя селян Роні настільки важкі, що коли 
Луї Фуан стоїть над тілом померлої в полі Пальмири, то, 
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здається, думає, “що на долю умираючих випадає велике 
щастя” [76; 263]. Символічно те, як описує Золя померлу 
селянку: «Пальмира витягнулась, повернувшись обличчям до 
неба, розкинувши руки, ніби розіп΄ята на цій землі (виділення 
наше. - А.Г.), яка так швидко виснажила її й нарешті 
вбила» [там само; 261]. Аналогічний момент у «Селянині» фон 
Поленца, де Траугот Бютнер, дивлячись на свою померлу 
дружину, думає, що «мертвим набагато краще, ніж 
живим» [176; 405]. 

Отже, земля тут вимагає й великої жертви від людини – її 
життя: «земля ненаситна у своїй жадобі, вона поглинає працю і 
піт численних поколінь, висисає з них силу, думку, ціле життя, 
а по смерті навіть їхні тіла» [224; 185]. Цікаво, що коли в 
норвезькому «селянському епосі» Гамсуна «Соки землі» праця 
на землі осмислена як земний рай і саме життя героя Ісака в 
Селланро – як віднайдення ним Едему, коли в «Тесс…» 
англійця Гарді Алек Сток із сарказмом називає раєм поле, на 
якому працюють селяни [266; 407-408], то в романі Золя життя 
селян, вочевидь, постає як пекло на землі. Характерна тут і 
оцінка І.Франка: «Про релігійні уявлення селян Золя може 
сказати хіба те, що… пекло існує тут, на землі» [224; 186]. Не 
можна не помітити в цьому контексті й мотиву фатуму, що цим 
фатумом для селянина є також земля. Думку про античний 
мотив долі навіює, зокрема, «розсіяність» у тексті «Землі» імен 
античного походження, про що ми писали вище (та ж техніка 
використана в «Тесс…» і “Удалині від збожеволілого натовпу” 
Гарді). 

Посилює трагедійний момент у романі й усвідомлення 
селянином байдужості землі до нього та його існування, – в 
такий спосіб актуалізується міфологема самотності людини у 
світі. Так, автор подає гіркі міркування Луї Фуана, який 
шістдесят років обробляв своє поле: «Глибокий жаль оволодів 
56 Зіставимо це з характеристикою фон Поленца його героя з роману 
“Селянин”: “Земля, на якій він стояв, рослини, які він вирощував, тварини, 
яких він годував, небо, що розстилалося над ним зі своїми сузір΄ями, хмарами 
і вітрами, – ось хто були його боги” [176; 325]. 
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ним при думці, що земля не хоче його знати, що йому від неї 
нічого не дісталось… що він помре, згниє в ній, а вона, 
байдужа до його долі, сотворить із його старих кісток молоде 
життя» [76; 445]. Отже, паралельно тут осмислюється ідея 
народження в смерті у вічному коловороті життя, ідея 
знаходження початку в кінці. Мешканці Бос як хлібороби вже 
самим своїм життям включені й утверджують цей закон 
безсмертя природи (про символічне значення постаті хлібороба 
ми вже писали: див. підрозділ 2.2 монографії). До того ж 
смерть вважалася народжуючим началом у первісній 
свідомості, і риси саме такого мислення властиві селянам Бос: 
недарма одного з них, Гіацинта, автор порівнює з первісним 
мисливцем [76; 44]. 

З усіма іпостасями землі у творі тісно пов΄язані 
міфологема «влади землі» та мотив богоборства. Земля міцно 
тримає селянина й прив΄язує його до себе невидимими нитями. 
Приміром, усе сильнішою стає з часом влада землі над 
фермером Урдекеном [там само; 97], аж поки він не відчуває, 
що став «в΄язнем землі» [там само; 488]. Син старого Фуана 
Гіацинт каже селянинові: «Земля?.. Так вона сміється над 
тобою, ця земля! Ти її раб, вона позбавляє тебе задоволень 
життя, відбирає в тебе… всі сили…» [там само; 244] тощо. 

У романі Золя «всевладній силі землі підлягає навіть 
релігія селянина» [224; 185]. Земля стає для селян Роні єдиною 
цінністю. У тексті неодноразово підкреслюється, що вони 
давно втратили віру в Бога («А як у наших селян справа з 
релігією? – О, дотримуються тільки обрядів, а в глибині душі 
нічого немає…» [76; 165] (аналогічно див.: [там само; 286, 485-
486, 522])) і перебувають у владі забобон (так само забобонні 
мешканці села Д. «Землі» Кобилянської, Блекмурської долини 
«Тесс…» Гарді, Селланро «Соків землі» Гамсуна та ін.). 
Абсолютною володаркою селян Золя стає земля, – настільки 
сильна їх пристрасть до неї («Ця плоска родюча Бос… зробила 
мешканців її холодними й розважливими, одержимими тільки 
одною пристрастю – пристрастю до землі» [там само; 43])56. 
Символічно, що для землі людина Золя кидає в небо каміння, 
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ніби захищаючи від нього свою годувальницю, – стає 
богоборцем: Маріанна Фуан (на прізвисько Хазяйка) після 
граду робить це зі словами: «Гей ти, там, нагорі… Залишиш ти 
нас коли-небудь у спокої?» [76; 123]. 

Взагалі богоборчий мотив у «прозі про землю» – 
нетипове явище, хоча й зустрічається в окремих авторів. 
Приклад тут з вітчизняної класики – «правдання» з Богом 
старого Максима з «Синів» Стефаника. Герой новели, 
втративши двох дітей і поховавши дружину, «лишився сам на 
всій земли» [192, т.1; 205]. Він з викликом відгукується як про 
святих («…світі дивлютси на пусту хату, як голодні пси. … Та 
хоть їх богато, а всі вони до нічого, світці» [там само; 203]), 
так і про самого Бога: «…як він такий моцний, най мені пішле 
моїх синів» [там само; 205]. «Господи, брешут золоті книги по 
церквах, шо ти мав сина, брешут, шо-с мав! Ти свого 
воскресив, кажут. А я тобі не кажу: воскреси їх, я тобі кажу: 
покажи гроби, най я ляжу коло них. Ти видиш цілий світ, але 
над моїми гробами ти отемнів…» [там само; 206]. 

Однак зіставлення поведінки селянки Золя і героя 
Стефаника виявляє кардинальну відмінність їх викликів небу. 
Маріанна Фуан втратила релігійну віру і в даному разі прагне 
захистити своє матеріальне благополуччя (яке залежить від 
урожаю), вона принижує статус християнського божества, 
кидаючи в нього каміння, оскільки в її серці Бога більше 
немає. Максим же, навпаки, – людина глибоко релігійна («Усе 
ж богоборчий пафос Максимових слів аж ніяк не значить 
скинення Небесного волостелина з його престола. Не є це й 
атеїзмом чи боговідступництвом» [175; 73]), яка шукає 
справедливості. Вивищуючись через страждання у своїм 
батьковім горі, він стає врівень з Божою Матір΄ю: «А ти, Мати 
Божа, будь мойов газдинев; ти з своїм сином посередині, а 
коло тебе Андрій та Іван по боках… Ти дала сина одного, а я 
двох» [192, т.1; 207]. 

Як видно, мотиваційні чинники богоборства героїв Золя і 
Стефаника різні, і психологічно складнішою є ситуація в 
українській новелі. Можна пригадати тут і селян з роману  
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В. фон Поленца, в яких віра в Бога коливається залежно від 
погоди і їх добробуту [див.: 176; 129-130]. 

Таким чином, французький роман досить чітко висвічує 
гетерогенну природу вираження образу землі, в результаті чого 
останній набуває певної вібрації: від цілком позитивного 
значення (земля – «мати», «дружина») до негативного (земля – 
байдужа й жорстока стихія, серед просторів якої людина 
самотня). Пригадаймо, що мотив самотності характерний для 
«прози про землю» (твори Коцюбинського, фон Поленца, 
Гамсуна, Чехова (зокрема, «Степ»), Лоуренса, Жіоно та ін.). 

Простежуваний нами вище ефект вібрації образу землі в 
повісті Кобилянської «Земля», як ми впевнилися, обумовлений 
іншими чинниками, але в художньому вираженні схожий з цим 
ефектом у творі Золя. 

Образам землі і людини в романі Золя притаманні 
взаємовідповідні іпостасі вираження (певна їх симетричність): 
землі-«жінці» («матері» чи «дружині-коханці») відповідає 
іпостась селянина-«самця» (тобто земля набуває соціального 
статусу, а селянин «біологізується»), а землі-«стихії» – іпостась 
селянина-«комахи»; коли ж земля порівнюється з морем, 
селянин «виступає» як матрос. 

Цікаво, що в усіх випадках образ землі домінує. В тексті 
переважає іпостась «олюдненої» землі (жінки), тоді як образ 
селянина послідовно «отваринюється» (самець, комаха). 
Описуючи людину, Золя повсякчас підкреслює її боротьбу 
(мотив боротьби стає одним з провідних у творі): це вічна 
боротьба селянина за врожай (= своє життя), – боротьба комахи 
(та й матроса в морі) за виживання, а самця – за продовження 
свого роду. Майже таку саму – інверсовану – картину світу 
спостерігаємо в «Битві» Кобилянської (де дерева олюднені, а 
люди змальовані як комахи (лісоруби) чи як рослини (гуцули)) 
та в типологічно близькому їй фрагменті “Селян” Реймонта 
(див. вище): олюднені дерева, та лісоруби – “дятли” й “вовки”. 

Аналіз міфологізаційного вектора в розглянутому романі 
Золя спонукає до перегляду усталених точок зору на його 
«Землю», дає змогу глибинного осягнення її тексту, виявляє 
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оригінальну міфопоетичну парадигму роману і доводить 
суголосність його звучання провідним тенденціям європейської 
“прози про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Такий 
підхід відповідає й науковим вимогам сучасного 
переосмислення всієї творчості Золя [див.: 124; 337-340]; [197; 
4-6], зокрема у вітчизняній рецепції [див.: 124; 340-344]. 

Художня “вібрація” образу землі в розглянутих творах 
О.Кобилянської, В.Стефаника та Е.Золя відповідає принципам 
міфопоетичного світосприймання, має типологічні сходження й 
виявляє при цьому оригінальні закономірності художніх світів 
цих митців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


