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2.4. Варіанти реалізації міфологеми “золотого 
віку” в українській та західноєвропейській  

“прозі про землю” 
 

Міфологема “золотого віку” досить часто зустрічається в 
міфологізованих літературних творах. Сучасний дослідник 
С.Токарев визначає її як “...міфологічне уявлення, що існувало 
в античному світі, про щасливий і безтурботний стан 
первісного людства” [139, т.1; 471]. Детальніше реконструював 
інва-ріантне значення цього поняття в «Ділах й днях» ще 
античний поет Гесіод, пишучи: 

 
«Так само, як і боги, жили люди без труду й турботи, 
Муки не знавши, ні бід. Не в΄ялила їх старість плачлива; 
Руки та ноги у них все здорові були, і веселий 
Був у них кождий обід, без переситу й без недостатку. 
Смерть була тиха, мов сон. Все життя було радощів повне. 
Плодів доволі для всіх рік в рік родили ниви плодючі 
Зовсім немов добровільно, й робив кождий радо й охоче. 
Тихо йшла праця, і ріс між усіми блаженний достаток, 
Множились стада овець, над людьми була ласка Божа». 

(Переклад І.Франка) [37; 360] 
 
Звертались до цієї теми й Вергілій у “Буколіках” [21; 39-

40], Овідій у “Метаморфозах” [168; 17, 263]. 
“Своєрідний варіант міфу про золотий вік складає біблійне 

оповідання про життя перших людей у раю, звідки вони 
пізніше були вигнані Богом за непослух”, – читаємо у 
С.Токарева [139, т.1; 472]. Отже, якщо відхід у минуле 
античного “золотого віку” щодо життя людей є об΄єктивним, то 
втрата Едему Адамом і Євою – фактично результат їх власного 
вибору. 

Оскільки одним із джерел становлення європейської 
культури є християнська духовна традиція, пройнята 
“ностальгією за раєм” (М.Еліаде), то природно, що 
міфопоетичний мотив (як правило, пошуків втраченого) раю (= 
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“золотого віку”) – закономірна ознака всієї європейської 
літератури, особливо “прози про землю” [також див.: 264; 221-
224]. За М.Еліаде, “в людині підсвідомо сидить прагнення до 
відродження й досконалості, відтворення Чистого часу...” [246; 
20]. “Минуле, Золотий Вік минулого – яку ностальгію ми всі 
відчуваємо за ним”, – суголосний з ученим Д.Г.Лоуренс [272; 
136]. 

Таким чином, у своєму класичному вигляді міфологема 
“золотого віку” відсилає до ідеального минулого. Приймаючи 
це положення за вихідне, відзначимо, однак, і зауваження, що 
“...в ідеях есхатології... ми виявляємо джерела всіх вірувань, що 
проголошують Золотий вік не лише в минулому, але так само в 
майбутньому (або ж тільки в майбутньому)” [246; 77]. 

Якщо для Траугота Бютнера (“Селянин” фон Поленца) 
“золотий вік” у минулому, то Урсула Бренгвен (“Райдуга” 
Лоуренса) бачить ідеальний час у майбутньому, а, приміром, у 
неоміфологічній [206; 44] “Fata Morgana” Коцюбинського 
наявний цілий ряд концепцій ідеального часу персонажів – 
Маланки й Андрія Воликів, Марка Гущі й ін. (інтерпретацію 
цих ілюзій-мрій див.: [144; 12-13]). 

На нашу думку, особливо яскраво й оригінально цю 
міфологему розкрито в романі Т.Гарді “Тесс із роду 
д’Ербервіллів” (1891) та новелі В.Стефаника “Камінний 
хрест” (1899), де автори пропонують якісно відмінні 
репрезентації цієї міфологеми, її, так би мовити, художні 
вирішення. Компаративний аналіз названих творів є новим у 
літературознавстві й проводиться на рівні типологічних 
сходжень (термін “типологічні зв΄язки” [156; 32]; [201; 390] 
вважаємо недосконалим). Належачи одному часовому зрізу, ці 
твори містять яскраво виражені міфопоетичні парадигми. 
Ставлячи за мету з΄ясувати специфіку модифікацій міфологеми 
“золотого віку” в романі й новелі, крім того, стисло 
окреслюємо особливості одного з домінантних у творах 
міфопоетичного мотиву дороги. 

Оскільки роман “Тесс...” за своєю суттю є “трагедією 
ситуації” (Дж.Кінг) (про що свідчить хоча б його назва) та 
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оскільки в основу його міфопоетичної парадигми закладені 
біблійні моделі “Адам – Єва” та “Христос – Марія Магдалина”, 
то цілком очевидно, що особливого значення тут набуває 
динамічний елемент (захоплюючись античною драмою, автор 
максимально драматизував свої твори). Останній на 
міфопоетичному рівні втілює міфологема (й мотив) дороги. 
Виділимо основні іпостасі міфологеми дороги в романі: 

1. Дорога як доля (традиційне розуміння цього символу). 
Поїздка Тесс із Алеком до його маєтку в екіпажі нагадує 

падіння послідовно з двох пагорбів і віщує майбутнє моральне 
«падіння» героїні. Повернувшись додому після свого 
гріхопадіння, Тесс “...побачила перед собою довгу кам΄янисту 
дорогу, по якій повинна була іти, не знаходячи ні допомоги, ні 
співчуття. Її охопив відчай...” [266; 97]. Героїня прагнула 
простого й чесного життя, пише автор: “Тесс дійсно хотіла йти 
прямою дорогою...” [там само; 117]. 

Енджел Клер, закоханий у Тесс, їде до батьків: “Перед ним 
тягнулась біла стежка, і він не спускав з неї очей, та бачив не її, 
а майбутнє” [там само; 169] тощо. 

Максимально узагальнене розуміння цієї іпостасі 
міфологеми дороги – це осмислення життя головної героїні як 
гри з нею долі (“глави безсмертних”, за Есхілом) [там само; 463]. 

2. Дорога як повернення (актуалізується міфологема повернення). 
Роман “Тесс...”, як свідчить його студіювання, практично 

побудований за принципом повернення. Текстова тканина 
паралельно виявляє ряд таких – різнорівневих – повернень. 
Важливо, що саме з ідеєю повернення в романі пов΄язана 
досліджувана нами міфологема “золотого віку” і що тут 
можливе розмежування декількох варіантів реалізації цієї 
міфологеми: а) “золотий час” для сім΄ї Тесс, б) “золотий час” 
особисто для героїні тощо. 

А) Змальовуване життя сім΄ї Тесс триває “під знаком” 
родової пам΄яті – середньовічної могутності д΄Ербервіллів: 
хоча б уявно до величі знаменитих предків прагнуть 
повернутися батьки героїні (уявне повернення в часі). Через цю 
родову пам΄ять, містичну легенду про карету д΄Ербервіллів 
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тощо в романі утримується позачасовий зв΄язок, єдність 
теперішнього (життя Тесс), минулого (середньовічні лицарі 
роду) і майбут-нього (причини нещасть Тесс пояснюються 
автором, зокрема, поведінкою її предків – так у світі 
підтримується баланс добра і зла). Прикметно, що наскрізна в 
романі ідея тяжіння влади минулого над сучасним має глибоке 
міфологічне коріння і є проявом “влади” сакрального часу над 
профанним. Міфологема “золотого віку” в данім випадку 
актуалізується, оскільки саме таким часом постає 
середньовічне минуле роду в уяві батьків Тесс. У мріях і 
пошуках сім΄ї її славних корінь Тесс (як найстарша дитина) 
мимоволі бере участь і виступає ніби символом цих сподівань. 

Вважаємо, що на особливу увагу тут заслуговують 
міфологеми корабля і дому. Дім Дарбейфілдів-д΄Ербервіллів 
постає як корабель, а брати й сестри Тесс – як його пасажири 
[там само; 30]. Оскільки саме мотив дороги константний для 
образу Тесс, то її життя (та й життя її сім΄ї) можемо трактувати 
як одіссею: сім΄я героїні – корабель у життєвому морі, що його 
жене (керуючи ним) містичний фатум, який “грає” з Тесс. 
Своєрідний варіант формального вираження цієї одіссеї – 
вимушений переїзд сім΄ї Тесс до містечка Кінгсбір, де 
знаходиться родова усипальниця д΄Ербервіллів, – тобто 
буквальне повернення родини до свого коріння. Крім того, тут 
же – перебування Тесс і Клера після їх весілля на її родовій 
фермі (сцена з портретами жінок д΄Ербервіллів). 

Йдеться, по суті, про пошуки Дарбейфілдів-д΄Ербервіллів 
своєї Ітаки, що залишилася в минулому і яку Тесс із сім΄єю 
знаходить у руїнах. Ці руїни символізують і внутрішній стан 
головної героїні. Образно кажучи, герої роману залишаються 
без минулого (а отже, не мають і майбутнього); замість їх мрії 
наступає жорстоке розчарування й порожнеча. 

Знаковий у романі й образ-символ родової карети 
д΄Ербервіллів, який служить, зокрема, для зв΄язку поколінь. 

Б) Міфологема “золотого віку”, точніше, “золотого часу”, 
активізується й на наступному рівні тлумачення міфологеми 
дороги-повернення. Цей варіант інтерпретації (про нього вже 
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згадувалось у підрозділі 2.1) заснований багато в чому на 
моделі “Адам – Єва” (Енджел – Тесс) та співвідноситься з 
мотивом “втраченого раю”, чітко простежуваному в данім 
контексті. Це бажання Тесс знову бути з Клером, а його 
(спочатку не усвідомлене) – з нею; прагнення в такий спосіб 
повернутися в “золотий час” їх почуття (на мизі Телботейс). 

В) Героїня роману в силу матеріальних нестатків сім΄ї 
змушена повернутись до свого спокусника Алека. Його роль у 
долі Тесс уособлює владу над людиною її особистого 
минулого. Єдиний спосіб вирватися з лабетів цього минулого 
для Тесс – це вбити Алека (власне, він сам повертається до неї, 
оскільки, зіткнувшись у її особі зі світом духовності, більше не 
може без нього). 

Г) Нарешті, бачимо своєрідне “повернення” Тесс і Клера, 
язичників за натурою, в тому, що вони потрапляють до 
поганського храму Стоунхендж: повертаються до природних 
першоджерел, які також постають як мрія про “золотий 
вік” (язичником є й Алек, що після “невдалого” навернення у 
християнство теж “повертається” – залишається тим, ким був). 
Більш того, прихід головних героїв роману до храму ставить їх 
у символічному плані в центр світу [247; 36], мону-
менталізуючи часопростір твору. 

Ще одне трактування “шляху” в романі: відхід “старої 
веселої Англії” від світу (і міфу) землі (патріархального села) 
на користь світу міського, техногенного (зміна типу 
цивілізаційного розвитку). Відхід у минуле гармонійного 
існування людини в природі неминучий і з сумом 
констатується автором. 

Як символ дорога, шлях, “...“розгортається” у двох 
напрямах – по горизонталі і по вертикалі. Варіанти 
горизонтального шляху – паломництво, подорож та ін., тобто 
матеріальне переміщення в матеріальному просторі. Шлях же 
вертикальний становить собою “подорож духу”... 
Вертикальний шлях означає учнівство” [249; 416]. Отже, у 
“Тесс...” міфологема дороги має цілий спектр тлумачень: від 
буквальних переміщень персонажів у просторі (горизонтальна 
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площина) до духовних пошуків героїв та зв΄язку поколінь, 
також осмислюваних як шлях (вертикаль, яка, до речі, включає 
й коливання дороги “верх-низ”, які також несуть символічне 
навантаження). Природно, що всі основні значення цієї 
міфологеми “сходяться” на постаті Тесс; її образ є “ключем” до 
них. 

Як видно, міфопоетичний мотив дороги виступає одним з 
домінантних у романі і, багаторазово переосмислюючись, 
відіграє роль його визначального семантичного вектора. 
Специфіка цього міфомотиву в Гарді полягає, зокрема, у 
включенні в його символічний комплекс цілого ряду міфологем 
(при їх послідовній актуалізації): долі (чи долі як гри фатуму), 
повернення, “золотого віку” (“втраченого раю”), першогріха та 
жертви, відродження тощо. 

“Камінний хрест” Стефаника виявляє певну схожість із 
романом Гарді на ідейному рівні. В новелі міфопоетичний 
мотив дороги також превалює, хоча наявний тільки у формі ідеї 
(на цьому засновано ситуацію й конфлікт твору), – як таке 
переміщення у просторі в українського автора обмежене. 
Однак саме мотив і міфологема дороги для творчості 
вітчизняного письменника є одними з визначальних 
(пригадаймо хоча б його новелу “Дорога”). Н.Шумило 
справедливо вказує, що “...архетип дороги функціонує у 
творчості В.Стефаника у значенні “доля”...” [245; 312]. 

“Камінний хрест” належить до творів про еміграцію 
українців кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у країни 
північноамериканського континенту. Соціально-економічне 
становище тодішнього українського селянства було дуже 
складним. Тікати, зриваючись з рідних місць, люди були 
змушені через нестерпні умови життя в українських землях. 
Вирушали в путь у пошуках кращої долі, бачачи, зокрема, в 
Канаді свій порятунок (так була поставлена інформаційна 
57 Проблеми міфопоетики творів Стефаника (переважно окремих його новел) 
розробляють, зокрема, Р.Піхманець [194; 7-19]; [175], С.Андрусів [6], 
Г.Яструбецька [253] та деякі інші. Р.Піхманець припускає, що “...в основі 
художньої свідомості письменника лежить структура міфу, а точніше – міфо-
ритуальний комплекс” [175; 61]. 
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кампанія про цю країну). На межі століть тема еміграції 
широко розроблялася не лише в українській, але й у російській, 
польській та інших літературах, а ця новела Стефаника – один 
із кращих таких творів доби [116; 81]. 

Своєрідним історичним документом того часу є вставлені у 
статтю Стефаника “Для дітей” (1899) роздуми про причини 
еміграції сучасника письменника, селянина з буковинських 
Бурівців [192, т.2; 75-76]. «І тікає за море (мужицтво. - А.Г.), аби 
діти урятувати від безхлібної нужди. Тота утеча така страшна, 
що видиться якби за мужиками татари гналися,» – підсумовує 
Стефаник [там само; 76]. Скорботно пише він про еміграцію в 
ряді своїх листів – до Л.Бачинського (квітень 1896 р.) [там само, 
т.3; 64], В.Морачевського (червень 1898 р.) [там само; 141], 
О.Кобилянської (жовтень 1898 р.) [там само; 150] та ін. 

Дуже критично оцінюючи свій літературний доробок, 
письменник, однак, любив “Камінний хрест”. Про передісторію 
цієї новели пише в “Роздумах про батька” Ю.Стефаник [195; 
107-110]. Довгий період (зокрема, в «материковій» Україні) цей 
твір тлумачився суто з раціоналістичних позицій. Проте 
останнім часом, з активізацією у вітчизняній науці психоана-
літичної та міфологічної дослідницьких концепцій, прочитання 
новели (як і всієї творчості Стефаника взагалі57) стало глибшим 
і претендує на всеохопність. Елементи трактування «Камінного 
хреста» на рівні міфопоетики знаходимо, зокрема, у Н.Шумило 
[245; 312], прочитання твору в міфологічному ключі пропонує 
Р.Піхманець [175; 80-86]. 

За логікою, канадське життя мало б бачитись українським 
біженцям своєрідним “золотим часом” (“американським 
раєм”), адже саме з ним вони пов΄язували надії на звільнення 
від важких умов існування вдома. Тоді темрявою й хаосом 
мало б бути охоплено для селян усе те, що було в їх житті у 
рідному краї. Недарма односельці кажуть герою “Камінного 
хреста” Іванові Дідуху: “А може, як нам дорогу покажете, та й 
усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серца 
брати! Ца земля не годна кілько народа здержіти та й кількі біді 
вітримати. Мужик не годен, і вона не годна...” [192, т.1; 66]. 
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Головною ж особливістю новели є інверсованість уявлень 
селянина про важке і жорстоке минуле життя в “материковій” 
Україні та про овіяну мріями і легендами Канаду. 

Так, Івану Дідуху та його дружині надзвичайно важке 
трудове минуле у критичний момент від΄їзду – “відриву” від 
корінь, землі предків – уявляється як краще. Навпаки, 
майбутнього в Канаді вони не бачать: попереду тільки хаос, 
кінець, небуття. Важливо, що прощання села з Дідухами, – 
фактично, проводи, де хрест, поставлений Іваном, щоб 
“...кілько памньитки по собі лишити” [там само; 68], відіграє, 
очевидно, й «буквальну» роль – могильного хреста. «Аді, 
видиш, де твоя дорога та й твоя Канада? – звертається Іван до 
дружини. – Отам! 

І показав її через вікно могилу. [...] 
– А то тьи, небого, в дилеку могилу везу...” [там само; 67]. 

«Видиш, стара, наш хрестик? Там є вібито і твоє намено.  
Не біси, є і моє, і твоє…» [там само; 72]. 

Елементи ритуальної обрядовості похорону, асоційованого 
з відходом в інший, потойбічний світ, виділяє в новелі 
Н.Шумило: це танок Івана Дідуха з дружиною й 
антропоморфічний образ плачу [детальніше див.: 245; 312]. 

Чому деструктивне теперішнє (й минуле) для героїв перед 
від΄їздом змінює “знак” на “плюс”, чому важке життя в 
нестатках і солоному поті на “незручній” ділянці землі набуває 
значення “золотого часу”? Ніби відповідаючи на це питання, 
польська письменниця М.Марковська зазначає, що все, що 
було в Дідухів тут, “...було суттю терпкого життя” [193; 155], – 
його серцевиною. Тим, чого вже не буде на чужині. Очевидно, 
найяскравіше цю ситуацію змалював сам Стефаник, 
порівнявши свого героя з каменем: «То як часом якась долішня 
хвиля викарбутить великий камінь з води і покладе єго на 
берег, то той камінь стоїть на березі, тяжкий і бездушний. [...] 
Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і 
заходу сонця, і кам΄яними очима своїми глядить на живу воду і 
сумує, що не гнете його тягар води, що гнітив єго від віків. 
Глядить з берега на воду, як на утрачене щастє” [192, т.1; 65]. 
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(Цікаво, що Н.Мафтин вбачає тут «приховану біблійну 
метафору «наріжного каменя», що не знайшов свого 
призначення» [134; 299]). 

На рідній землі було життя героїв, а в Канаді їм уявляється 
смерть. Важлива тут опозиція «дім – дорога» як «статика – 
динаміка (рух)», «космос – хаос». Оскільки конфлікт новели 
утримується мотивом дороги, то визначальною в розташуванні 
смислових акцентів є саме вона. М.Новикова пише: «Дорога – 
найстаровинніший засіб ритуально-магічної… організації 
динаміки і статики міфу. Загалом будь-який міф тяжіє до 
затишку статики – як і все архаїчне язичництво. Тому дорога у 
міфі – завжди ексцес, «межова ситуація», що вимагає 
граничного напруження сил. [...] ...будь-яке перенесення Дому, 
будь-яка міграція, будь-яке переселення на нове місце є для 
міфу малим “кінцем світу”, атакою Хаосу...” [160; 153]. 

Відповідно, в новелі підключається ще одна опозиція – 
“свій – чужий (ворожий)”: своя земля (країна) – чужий, 
незнаний край. 

Звичайно, межею між “сферами впливу” (просторами) 
архетипів дороги і дому є поріг, який у той же час служить для 
героїв переходом від їх минулого до майбутнього. Перейти 
поріг для Дідухів означає пройти певне випробування, 
докорінно змінивши свій статус й усвідомлення себе у світі: з 
“газдів” вони стають, кажучи словами Семена з новели “Вона – 
земля”, “птахами, що летять, не знати куди” [192, т.1; 188]; «…
підемо світами і розвіємоси на старість, як лист по полю», – 
каже Іван [там само; 67]. Про важкість переходу цієї межі 
яскраво свідчить поведінка Іванихи, яка “...обчепилася руками 
порога і приповідала: – Ото-сми тьи віходила, ото-сми тьи 
вігризла оцими ногами!” [там само; 71]. 

Образно кажучи, дорога – це та тінь, завдяки якій для 
героїв виявляється світло сонця, це те «зло», завдяки якому 
чітко проступає цінність добра. Можемо стверджувати, що в 
«Камінному хресті» класична система вартостей «перевіряється 
дорогою». 

Як і в “Тесс...”, в українського автора також підключені 
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різнорівневі прочитання міфологеми дороги: горизонтальна 
площина (майбутня подорож до Канади) тільки окреслена 
(герої новели залишають село), але вона, позначаючи кінець 
життя і світу Дідухів, активізує вертикальну площину – 
повноту осмислення духу рідної землі і спорідненості з нею, 
своєрідне “повернення” до неї й відкриття у прожитому на ній 
часі свого “золотого віку”. 

Принагідно зауважимо, що темі еміграції українців 
присвячено типологічно близьке “Камінному хресту” 
оповідання І.Буніна “На край світу” (1895). В написаному 
трохи раніше Стефаникового російському творі розповідається, 
як  
“…навсегда выгоняет на край света… нищета…” [17, т.2; 47] 
мешканців села Великий Перевіз. Уссурійський край, куди 
вони їдуть, уявляється селянам невідомою “сказочной страной 
на конце света» [там само; 48]. Хоч із нею й пов΄язані певні 
надії селян на краще, прощання з рідною землею 
переживається ними майже так само, як і героями «Камінного 
хреста»: «И как на великой панихиде, заказанной по самом 
себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнажёнными 
головами. … А потом поднялись вопли. И среди гортанного 
говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору» [там 
само; 47]. 

Важливо, нарешті, й те, що своє оповідання Бунін написав 
під враженням реально бачених ним подій від΄їзду майже 
цілого села на чужину. 

Повертаючись до аналізу твору Стефаника, зосередимо 
увагу ще на одному важливому моменті. Іван Дідух – хазяїн 
своєї землі. “Але доки ні ноги носьи, то мус родити хліб!” – 
каже він горбу [192, т.1; 64]. Тобто водночас поєднує в собі 
іпостасі «раба землі» (яким є, скажімо, Івоніка Федорчук 
Кобилянської) та її господаря, пана. Останнє наближає героя 
Стефаника до образу гамсунівського Ісака («Соки землі»). 
Символічне звучання й наступного опису Дідуха: «Не раз, як 
заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь з горбом 
разом далеко на ниви. По тих нивах залягала тінь Іванова, як 
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великана, схиленого в поясі» [там само] (виділення наше. - А.Г.). 
Образ «великана, схиленого в поясі», вважаємо окремим 

потужним символом, ключовим для всієї творчості Стефаника 
(її своєрідною міфологемою). Адже його мужик є і паном землі, 
кров΄ю землі, і її поклонником («схиленість у поясі», 
«переломаність» Івана трактується тут і метафорично: як 
поклін землі). Виділяючи загальний для творів Стефаника 
мотив землі, Ю.Вассиян вказує: «Земля – таємна реальність, 
лоно біологічного зародження і останнє пристановище 
Стефаникових людей, вона – джерело невичерпаної сили 
життя, його буйности й радощів, а водночас постійне сточище 
людської енергії, що серед кривавих зусиль стікає із жил – на 
те, щоб підтримати непослабну вітальну силу землі. [...] Форма 
нескінченности того порядку – коло, тому земля для 
Стефаникових людей – фатум – доля” [18; 27]. 

Горб поля для Дідуха у критичний момент виявляється як 
святиня («Коби-м міг, та й би-м го в пазуху сховав, та й взьив з 
собов у світ» [192, т.1; 68]), переосмислюється як певний сак-
ральний центр життя родини героя. Недарма автор підкреслює, 
що, хоча Дідухи мали й «другі ниви» [там само; 64], на 
останніх робили діти героя; сам же Іван «найбільше коло горба 
заходився» [там само] (Р.Піхманець акцентує, що для Дідуха 
цей горб «…становить космогонізований простір» [175; 81]). 
Символічно й те, що «золотим часом» стає для Івана час, 
проведений саме на горбі. У цьому контексті актуалізується 
бінарна опозиція «потворний – прекрасний»: адже бачимо 
ідеалізацію не просто землі – горба, «щонайвищого і 
щонайгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки 
пісок і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний 
велетень» [192, т.1; 62]. Наявне своєрідне умовне перевтілення 
потворного на прекрасне, а саме такі метаморфози властиві 
міфологічній традиції. 

Одна з причин цього перевтілення – вкладена в землю 
праця героя, його життя («Вік свій збув на тім горбі» [там 
само]. «Я на нім вік свій спендив і окалічів-єм» [там само; 68]). 
Іван не може відмовитись від цього горба заради майбутнього, 
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оскільки сам давно вріс у цю землю й став її частиною; 
оскільки не може відмовитись від себе (за визначенням 
Л.Горболіс, він «пов΄язує свою ідентичність із землею» [42; 
97], тоді як сама праця на землі “...поглиблює його (хлібороба. - 
А.Г.) внутрішні зв΄язки із сакральним» [там само; 143]). Тут 
пригадуються слова Д.Донцова: «“Земля” Стефаника – се вже 
не «село», і не «лан», і не «горб», се великий символ. Не лише 
щось, що мужика одягає і гріє його тіло, але й щось, що 
«вичерпує долонями його душу». [...] Се вже не ґрунт, а 
універсум, вартий великої жертви і посвяти...” [61; 351]. 

Як бачимо, в досліджуваних творах, що мають певні 
типологічні сходження на різних рівнях звучання, міфологема 
“золотого віку” є фактично структуротворчою і, в свою чергу, 
входить до домінантного в новелі й романі міфопоетичного 
мотиву дороги. Водночас варіанти реалізації цієї міфологеми у 
творах різні, а подекуди й протилежні. Так, у Гарді її 
інтерпретація проводиться на різних рівнях і майже завжди 
пов΄язана з минулим, з концептом повернення. Новела 
Стефаника демонструє принципово відмінне – інверсоване – 
художнє вирішення міфологеми “золотого віку”: з логічно 
визначеного в майбутньому уявний “золотий вік” у кризовий 
момент життя героїв переноситься в минуле, до того моменту 
марковане як негативне. І коли в “Тесс...” міфомотив дороги як 
такої реалізується, то в “Камінному хресті” – фактично ні: 
осмислюючись і як мо-гильний, хрест Дідуха є кінцем будь-
якого шляху й відкриває героям дорогу символічну – в хаос 
потойбіччя, небуття (адже в Канаді життя вони не уявляють). 

Спроба вивести певну типологію образів селян у 
Стефаника, Кобилянської і Гамсуна дозволяє зробити цікаві 
висновки. Так, у норвезького митця селянин – господар землі, в 
Кобилянської (у «Землі») – її «наймит» (пригадаймо 
знаменитий монолог Івоніки, звернений до мертвого Михайла), 
а у Стефаника – хазяїн-раб. Людина Гамсуна – господар землі 
взагалі; Ісак приходить у «земний рай», але він же його і 
створює. В Кобилянської землю треба заслужити, це один із 
мотивів повісті «Земля»: Івоніка і Марійка довго збирали на 
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своє поле, – щоб заслужити його; суперництво за землю (як 
його сприймає Сава) між їхніми синами проникнене ідеєю того, 
що землю слід заслужити як спадок. Л.Горболіс заперечує 
думку про наймитство на землі Івоніки, вказуючи, що, «за 
неписаними законами народнорелігійної моралі, для героя 
краще бути наймитом на своїй землі, а відтак господарем в 
очах односельців, аніж наймитом у когось та у розумінні людей 
бідарем» [42; 97]. Однак, очевидно, проблема «наймитства на 
землі» (як такій) запропонованим положенням вченої не 
знімається. 

Нарешті, один з провідних імперативів Стефаника: землю 
треба зберегти (з новели «Сон»: «Землю цулуй, де си 
поступиш… Ґрунт то спосіб до всего, як твій є. Він тебе загріє, 
і накриє, і погодує, і честь тобі поведе… [...] Але Бог мині 
вігодив... Взєв та й дав. На тобі, каже, грінку землі, але не 
пусти, тримай... Зубами держи єї, кохай, як коли жінку...” [192, 
т.1; 148]), віддавши себе їй, залишившись із нею (символічним 
«камінним хрестом»: Іван Дідух душею залишається на своїм 
горбі). 

Якщо в Гарді й Кобилянської визначальним є мотив 
фатуму (й «архетипний образ долі» виступає як основа 
внутрішньої форми творів Стефаника [194; 11]), то у Гамсуна і 
Лоуренса цей мотив відсутній: людина самостійна у виборі 
своєї долі. Так, чітко окреслена позиція Лоуренса з цього 
приводу в його праці «Фантазія на тему несвідомого» [272; 
300]. 

 
Таким чином, у другому розділі монографії визначено 

типологічну подібність та особливості «сюжетотворчої» 
функції біблійного складника у творах О.Кобилянської 
«Земля», Т.Гарді «Тесс…» та К.Гамсуна «Соки землі»; 
доведено, що європейська «проза про землю» кінця ХІХ - 
першої третини ХХ ст., незважаючи на її проникненість 
біблійними мотивами, пантеїзована. Досліджено особливості 
опозиції «природа – місто» в міфопоетичних парадигмах 
«Землі» і «Битви» О.Кобилянської, «Тесс…» Т.Гарді і 


