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1.4. Тема землі в українській, англійській та 
норвезькій прозі кінця ХІХ - першої третини  

ХХ ст.: характер художнього втілення 
 
Життя людини та її свідомість тісно пов΄язані з певним 

колом “вічних тем”, одна з яких – тема землі. Можна з 
упевненістю говорити про наявність у глибинах нашої психіки 
архетипу землі як універсальної першооснови та про 
аналогічний топос у літературі, який (що природно) має 
схильність до міфологізації. Не випадково цій темі присвячено 
чимало художніх творів, і міфопоетичний шар окремих із них 
ми маємо дослідити в цій роботі. 

Тісний віковічний зв΄язок селянина з землею позначається 
на типі ментальності останнього, впливає на спосіб мислення. 
Справедливо зауважує з цього приводу П.Кононенко: “Село 
виробляє своє світовідчуття й світорозуміння, свої норми буття 
й ідеали” [99; 13]. 

Інтерес до питання зв΄язку людини з землею існував у 
літературі завжди – пригадаймо ще давньогрецький міф про 
Антея18, – проте “селянська епіка” як визначена тема із своєю 
концепту-альною парадигмою з΄явилася в європейських 
літературах наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. під 
безпосереднім впливом руссоїзму” [153; 283] й розробляється у 
світі й нині. У слов΄янському літературному контексті чи не 
найяскравіше в досліджуваний нами час її репрезентують 
М.Коцюбинський, О.Кобилянська й В.Стефаник (Україна), 
Г.Успенський, А.Чехов, І.Бунін і М.Горький (Росія), Е.Ожешко, 
Б.Прус, Г.Сенкевич і В.Реймонт (Польща), у 
західноєвропейському – Е.Золя і Ж.Жіоно (Франція), Т.Гарді і 
Д.Г.Лоуренс (Англія), група письменників “крові і 
ґрунту” (Німеччина), А.Стріндберг (Швеція), А.Ґарборґ і 
К.Гамсун (Норвегія) та ін. Подаючи ґрунтовний аналітичний 

17 Варто пригадати тут і слова Ж.Жіоно з роману “Хай збудеться моя 
радість”: “Розум не може протистояти бажанням тіла. А коли він 
протистоїть їм, він помиляється” [69; 301]. 
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огляд “прози про землю” в європейській літературі, Д.Наливайко 
формулює одну з основних прикмет такого роду творів: 
“Драматичний елемент у ці твори, що легко переключалися в 
ідилію, вносив сюжетний мотив вторгнення цивілізації в 
селянський світ та її руйнівної дії на селянські чесноти” [там 
само]. 

У середині ХІХ ст. розроблення літератури селянської 
тематики активізується; наприкінці століття І.Франко фіксує 
явище відтворення в європейській літературі “відношення землі 
до людини, вірніше, влади землі над людиною” [224; 176]. 
Поняття “влада землі” ввів в обіг російський письменник і 
публіцист Г.Успенський, назвавши так свої нариси, опубліковані 
в 1882 р. Наголошуючи, що над народом панує “необмежена, 
могутня” “влада землі”, а “в самім корінні його існування 
лежить неможливість непослуху її велінь” [215; 136], 
письменник вказував: “Відірвіть селянина від землі, від тих 
турбот, які вона покладає на нього, від тих інтересів, якими вона 
хвилює селянина, добийтесь, щоб він забув “селянство”, – і 
немає цього народу, немає народного світогляду, немає тепла, 
яке йде від нього. Залишається один порожній апарат 
порожнього людського організму. Настає душевна порожнеча, 
“повна воля”...” [там само; 136-137]. 

За спостереженням Н.Яцків, художнє вираження ставлення 
людини до землі є “характерною особливістю літературної 
ситуації кінця ХІХ - початку ХХ ст.” [254; 182]. Відмітимо, що 
саме під таким кутом зазначена тема входить і функціонує й у 
літературі ХХ ст. (зокрема, в “Землі” Кобилянської (1901), 
“Селянах” Реймонта (1908), “Селі” Буніна (1910), “Fata Mor-
gana” (1910) і “Тінях забутих предків” (1911) Коцюбинського, 
“Землі” О.Довженка (1930), “Райдузі” Лоуренса (1915), “Соках 
землі” Гамсуна (1917), “Вона – земля” і “Синах” Стефаника 
(1922), “Хай збудеться моя радість” Жіоно (1935) тощо). 

Можна виділити основні передумови актуальності 
“селянської епіки” в другій половині ХІХ - першій третині  

18 Стислий огляд історії теми селянства в літературі подає П.Кононенко [99]. 
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ХХ ст.: а) шлях вирішення проблеми збереження національної 
своєрідності локальних літератур – у продовженні літературно-
мистецьких традицій, де домінує, зазвичай, селянська тематика; 
б) пошук “материкової” основи у вирі соціально-культурних 
перетворень; в) спроба звернути увагу спільноти на тяжке 
життя селян – тобто переслідування соціально-економічної 
мети;  
г) намагання актуалізувати цінності людського буття у світі 
через потужний міфологічний потенціал (в ядрі якого – момент 
стабільності), що його несе в собі тема землі, тощо. 

Д.Наливайко виділяє дві протилежні тенденції художнього 
вираження теми землі в європейській літературі ХІХ ст.: 
“жоржсандівську” (романтично-утопічну) та “бальзаківсь-
ку” (соціально-аналітичну) [153; 283-284], що стали свого роду 
типологічними полюсами в “селянській прозі”. У кінці ХІХ - 
першій третині ХХ ст. можемо говорити вже про відлуння цих 
тенденцій. Перша з них простежується, звичайно, в 
трансформованому вигляді, у прозі Лоуренса, Гамсуна, Жіоно. 
Такими ж, що тяжіють до другої тенденції, вважаємо твори 
Золя, Чехова, Буніна та ін. До проміжного типу можна віднести 
романи Гарді, Реймонта. 

В українській “прозі про землю” в силу специфіки її 
національної традиції вказані тенденції в ХІХ ст. ще не набули 
чіткої визначеності і проявлялися швидше синкретично [там 
само; 290]. 

Переважний масив “прози про землю” кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. міфологізований. Вбачаємо зв΄язок між 
тяжінням творів певного митця до однієї з цих тенденцій та 
наявністю в його творах міфопоетичної складової: як свідчить 
текстуальний аналіз (див. розділ 2 дослідження), у прозі, 
ближчій до “жоржсандівської” тенденції, вираженість 
міфопоетичної парадигми є значно сильнішою, що обумовлено 
романтичним, дещо утопічним звучанням цієї прози; і навпаки, 
проза “бальзаківського” спрямування бідніша на наявність 
міфологічних структур. 

Оскільки спосіб репрезентації теми землі у прозі кінця ХІХ 
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- першої третини ХХ ст. значною мірою визначається і 
специфікою творчого стилю митця, особливостями його 
світосприймання, то в нашому дослідженні певну увагу 
приділено питанням індивідуального стилю окремих 
письменників (де він є чи не найвпливовішим у цьому 
розумінні чинником – у Гамсуна, Коцюбинського та ін.), а 
також наявної у світоглядній системі кожного з аналізованих 
митців пантеїстичної складової і характеру її вираження у 
студійованих художніх текстах (підрозділ 2.2 дослідження). 

Отже, Д.Наливайко справедливо зауважує, що яскравим 
фактором відмінності української літератури другої половини 
ХІХ ст. від інших європейських літератур того часу є 
домінування на її змістовому, зокрема сюжетно-тематичному, 
рівні селянської теми [там само; 282]. “...При всій вагомості 
селянської теми в тогочасних літературах Європи, – підкреслює 
вчений, – в жодній з них ця тема не посідала такого важливого 
місця і не відігравала такої ролі в структуруванні всього 
літературного процесу на цілому його етапі” [там само; 290]. 
Ця тема, як стверджує М.Грицюта, є основною й визначає 
своєрідність вітчизняної літератури й на початку ХХ ст. [48; 1]. 

Серед причин такої відзнаки вітчизняної літератури 
найголовніша – в особливому ставленні, відчуванні та, нарешті, 
в міцному зв΄язку українців (як нації хліборобів) з землею. 
А.Колодний пише: “Постійний зв΄язок із землею, який 
називають українським антеїзмом, наклав на їх (українців. - 
А.Г.) духовність відбиток психічної селянськості. Культ землі, 
землеробської праці є основою світобачення українського 
селянина. У його космологічній системі серед п΄яти вихідних 
стихій світобудови – небо, вода, земля, повітря, вогонь – 
домінанта віддається саме землі. І не просто землі як 
космічному тілу, а землі як ґрунту. [...] ...українці прив΄язані до 
землі, називають її ненею” [83; 6]. Більш того, українці дали 
землі ім΄я – Тетяна: “Добрий день тобі, водо Уляно й земле 
Тетяно!” [27; 84]. 

Відповідно, одною з основних філософсько-культурних 
посилок нашого дослідження вважаємо наступний вислів 



А
 

 

48 

Т.Денисової: “...для української літератури, віддавна і дотепер, 
земля є першоосновою всіх моральних засад, першоосновою 
життя не в сучасному потрактуванні, а в первинному, 
біблійному, міфологічному. ...й сама свідомість (українців. - 
А.Г.) невід΄ємна від землі, від її циклів, від її 
життєдайності” [57; 201]. 

Селянська тема в українській літературі має довгу історію 
й найповніше втілена у прозі. Початки освоєння цієї теми 
зустрічаємо вже у творах полемічної літератури (Іван 
Вишенський, Герасим Смотрицький та ін.), а розроблення 
даного проблемно-тематичного комплексу в новій українській 
літературі належить Г.Квітці-Основ΄яненку. Яскраво 
представлена “проза про землю” у творчості Марка Вовчка, 
І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного й інших українських 
митців (О.Александров виявляє “сліди культу землі” вже в 
києворуській агіографічній прозі [3]). 

Діапазон освоєння теми землі вітчизняними 
письменниками кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. вельми 
широкий: від милування українськими аналогами “природного 
життя” селян (зустрічаємо в “Тінях забутих предків” 
Коцюбинського, “Битві” Кобилянської) до гострої критики 
соціальних проблем на селі (“Fata Morgana” Коцюбинського, 
“Земля” Кобилянської, “Вона – земля” Стефаника тощо), 
проблем української еміграції (“Камінний хрест” Стефаника), 
екології (“Битва” Кобилянської) тощо. При цьому характерно, 
що названі автори “селянської прози”, перебуваючи на межі 
реалістичної й модерністської літератур, у своїх зрілих творах 
(і зокрема обраних для нашого дослідження) репрезентують 
модерністський струмінь та, більш того, в їх творчості 
послідовно простежується міфологічний фактор у розробці чи 
не центральної для нашої літератури теми землі. 

Попри виключну роль цієї теми у вітчизняній літературі 
фундаментальних досліджень у руслі “селянської прози” в 
українському літературознавстві небагато. Так, уперше огляд 
розвитку теми села в дожовтневій українській літературі лише 
в 1979 р. запропонував М.Грицюта [47]; пізніше побачив світ 



 
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській  

 

49 

літературно-критичний нарис П.Кононенка [99], матеріал 
якого, щоправда, хронологічно переважно виходить за межі 
нашого дослідження. З-поміж матеріалів періодичних видань 
варто пригадати тут статтю Ф.Якубовського [252]. 

Як уже зазначалося, компаративному дослідженню прози з 
домінуванням селянської тематики в українській та інших 
літературах приділяється недостатньо уваги. Окрім вже 
згаданої роботи Д.Наливайка, ґрунтовні розвідки цієї сфери 
мають, зокрема, Н.Овчаренко (напрям “Україна – 
Канада” [169]) і Т.Денисова (напрям “Україна – Америка” [57]). 
Н.Овчаренко визнає, однак, відсутність “безпосередніх 
паралелей, викликаних до життя прямим взаємовпливом 
літератур” [169; 197]. Очевидно, говорити про подібну 
ситуацію дає підстави вивчення української “прози про землю” 
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у порівнянні з англійською 
того самого періоду. 

У середині ХІХ ст., коли в літературній Європі зростав 
інтерес до села, теми землі (точніше, теми володіння землею) 
(Україна, Росія, Франція), Англія цю тему фактично обійшла, 
бувши вже тоді урбанізованою, індустріальною країною. 
Романи про село з΄явилися тут лише в останнім десятилітті 
ХІХ ст. (“уессекський цикл” Т.Гарді як ностальгія за “старою 
Англією”), причому їм були притаманні вже інші концепти, 
оскільки тоді в цій темі вирізнився новий вектор: у центрі 
постала не соціальність, а соціофілософія. 

На початку ХХ ст. до теми землі в англійській літературі 
звертається один із зачинателів модернізму та міфотворчості у 
прозі ХХ ст. – Д.Г.Лоуренс, який (зокрема в “Райдузі”) 
протестує проти дедалі зростаючого відриву людини від 
природи та набуття особистістю в умовах техногенної 
цивілізації штучної “оболонки”. Зразок “справжнього” 
існування людини на землі письменник вбачав у наближенні до 
вічного природного ритму і працював у царині міфопоетики, 
адже атмосфера міфу найсильніше відбиває зв΄язок людини і 
природи, космосу. 

Ще в першій половині ХІХ ст. у Франції “сільську епіку” 
розробляють Жорж Санд та О. де Бальзак із властивими їм 
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відповідно романтично-утопічним та соціально-аналітичним 
підходами (особливо відзначається тут роман  
О. де Бальзака “Селяни” (1844)). Пізніше Е.Золя з відчутним 
міфопоетичним забарвленням розвине тему “влади землі” в 
романі “Земля” (1887), де покаже цю владу як фатальну силу в 
житті французького селянина. Вже в першій третині  
ХХ ст. Ж.Жіоно оспівуватиме природну ідилію й життя 
патріархального селянина, “розчинення особистості в 
космічному чутті природи” [218; 84], заперечуючи штучність і 
жорстокість міста у своїх виразно пантеїстичних романах: 
трилогії “Пан” (“Гора” (1929), “Отава” і “Один із 
Вомунь” (1930)) і “Хай збудеться моя радість” (1935). 

Досить популярною “сільська проза” була серед німецьких 
письменників-реалістів ХІХ ст., репрезентантом яких можна 
вважати Б.Ауербаха з його відчутною ідеалізацією селянства. 
На концептуальному історіософському й ідеологічному рівні 
прозвучала тема землі в німецькій прозі кінця ХІХ - початку 
ХХ ст. – т. зв. течії “крові і ґрунту” (від нім. “Blut und Boden”). 
Представники цієї течії (Е.Г.Кольбенхейєр, Г.Грімм, Ф.Грізе, 
Г.Штер, В.Плейєр та ін.) проявляли народницькі настрої й 
маніфестували у своїх творах ідеї повернення до “рідного 
клаптика землі” [80; 43], антиурбанізм, а також містичний 
зв΄язок людини з землею й расою. Власне міфологізація образу 
землі (а також «вічного» селянина) тут досить відчутна. 
Певною мірою в цю парадигму романів вписується й високо 
оцінений Л.Толстим [203] «Селянин» В. фон Поленца (1895) – 
автора, який також зазнав впливу Золя. Схожі ідеї 
простежуються й у німецькій філософії даного періоду, 
зокрема в «Занепаді Заходу» О.Шпенглера, де значну увагу 
приділено «селянському питанню». Автор називає селянство 
«кореневою системою величезної рослини культури, що ця 
рослина старанно укріпилася в матері-землі, висмоктує з неї 
соки й спрямовує їх нагору, у стовбур і крону, що вивищуються 
у світлі історії» [244; 455]. 

Більш чи менш активно розробляється «проза про землю» і 
в інших європейських літературах кінця ХІХ - першої третини 
ХХ ст. як продовження традицій «сільської епіки», поширеної 
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тут у середині ХІХ ст.: слов΄янських, скандинавських, 
іспанській, італійській та ін. 

Наше дослідження українських, англійських та норвезьких 
творів на широкому тлі європейських тенденцій у “селянській 
прозі” вказаного періоду сприяє як зростанню узагальнюючого 
потенціалу висновків роботи, так і точнішому висвітленню 
певних моментів, пов΄язаних із традицією і новаторством у 
літературі. Скажімо, залучення до розгляду “Селян” Реймонта 
як “найбільш значного твору про селян у польській літературі 
останньої третини ХІХ - початку ХХ ст.” [110; 61] є 
продуктивним і тому, що цей роман відіграє також роль 
своєрідного “містка” між творами “селянської прози” різних 
десятиліть: “у романі знайшов своє відображення й Реймонт, 
який уважно вивчав спадщину Золя, зокрема його “селянський” 
роман “Земля”... і Реймонт, напевно знайомий з творами 
Л.Толстого і Т.Гарді, погляди яких не раз зверталися до ідеалу 
патріархального... села, і Реймонт – сучасник Чехова і Буніна, 
які відображали “забуте Богом” село без прикрас і, часто, без 
майбутнього” [там само]. До того ж, у польській літературі 
селянська тематика є традиційною і в досліджуваний нами 
період займає одне з чільних місць (так само у скандинавській 
літературі, тісно пов΄язаній із селянською ідеологією [239; 13]). 

Розглядаючи загальноєвропейські тенденції у “прозі про 
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст., можемо визначити 
ряд її основних ознак. 

По-перше, європейська “проза про землю” містить 
потужний біблійний культурний шар. Такий зв΄язок – між 
літературою про землю, яка має схильність до міфологізації, та 
одним з найбільш потужних джерел формування європейської 
культури (Т.С.Еліот, приміром, зазначав, що спільна традиція 
християнства “...зробила Європу тим, чим вона є...” [66; 149]; 
аналогічна думка Н.Фрая [262; XVIII]), належним до 
міфологічної сфери, – є природним. Говорячи ж власне про 
охоплений нашим дослідженням матеріал національних 
літератур, підкреслимо й важливу роль релігії в суспільному 
житті України, Росії, Польщі, Англії (приміром, біблійна 
парадигма визнана домінантною в українській художній 
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словесності [8; 312]). 
Характерно, що біблійний елемент (за умови його 

високого ступеня виявлення у творі) може бути присутній у 
творах про землю у двох основних варіантах: а) коли він, 
відіграючи досить значну роль (численні ремінісценції, 
вплетені в художню тканину біблійні легенди, тексти молитов 
тощо), не становить при цьому якоїсь системи на рівні 
асоціативно-символічного підтексту (“Селяни” Реймонта, 
“Мешканці острова Хемсьо” Стріндберга та ін.), б) з 
тенденцією до поєднання християнських елементів з 
язичницькими (чи античними), коли художній текст в 
асоціативно-символічному плані демонструє певну модель 
(систему) виявлення в ньому біблійно-язичницького матеріалу. 

Очевидно, що “вищими” з погляду міфопоетики є твори 
другої групи, до числа яких відносимо повість Кобилянської 
“Земля”, романи Гарді “Тесс із роду д΄Ербервіллів” й “Удалині 
від збожеволілого натовпу”, Лоуренса “Райдуга”, Гамсуна 
“Соки землі” й ін. 

Біблійний елемент у творах Буніна «Село» (1910) та 
«Гнат» (1912) виразно не простежується, відсутні тут і чіткі 
міфопоетичні лінії (хоча мотив фатуму, містичного передчуття 
присутній у “Гнаті”), чого не можна сказати про чеховський 
“Степ” (1888). Останній не лише насичений біблійними 
елементами (на рівні імен персонажів (Мойсей Мойсеїч, 
Соломон; ім΄я головного героя, Єгорушки, співвіднесено з 
іменем святого Георгія Переможця [234, т.7; 51] тощо), їх 
уявлень (Єгорушка бачить дві «старозаповітні 
постаті» (пастухів) [там само; 19]) та розповідей (Мойсей 
говорить про біблійного Якова  
[там само; 35], Єгорушка в молитві називає бога Саваофа [там 
само; 85] тощо), авторських згадок (ангели-охоронці в небі 
[там само; 65])) та містить “сліди” язичницької культури 
(Пантелеймон – старообрядець [там само; 73] й ін.); у творі 
наявний ряд міфопоетичних мотивів: дороги («Что-то 
необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось 
по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо 
выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в 
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несколько десятков сажен. … Кто по ней ездит? […] Можно, в 
самом деле, подумать, что на Руси ещё не перевелись 
громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и 
Соловья Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские 
кони» [там само; 48]) й мандрів, страченого життя (Димов: 
“Жизнь наша пропащая, лютая!» [там само; 84]) й ін. 
Міфологеми степу, ночі, нудьги, грози, богатиря-велетня і 
влади (живою легендою степу стає багатій Варламов, 
“малорослый серый человечек” [там само; 79], який володіє 
билинно-богатирським простором цієї землі: “...чувствовалось 
сознание силы и привычной власти над степью” [там само; 80]) 
тощо сприяють утворенню в повісті казково-міфологічної 
атмосфери, своєрідній трансформації російського краю (в уяві 
Єгорушки) в особливий світ “невідомої землі” народу (степу) 
[там само; 83], де “...время тянулось бесконечно, точно и оно 
застыло и остановилось” [там само; 25-26], а вночі все 
змінювалось та уявлялося “не тем, что оно есть” [там само; 45]. 

На думку Р.Л.Джексона, “в негативному міфі російського 
простору й російських блукань у порожнечі Чехов виявив 
більш значний міф – про всесвітній рух крізь час, який не є 
потік, і крізь простір, який не є площина” [цит. за: 60; 12]; 
питання міфопоетики “Степу” порушує й П.Долженков [60] 
тощо. 

Наступними й визначальними рисами “прози про землю” 
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. є її яскраво виражена 
схильність до міфологізації та проникненість пантеїстичністю 
світосприймання, а отже, те, що ця проза містить відчутний 
міфопоетичний струмінь. Студійовані нами твори фактично є 
неоміфологічними текстами, тоді як відомо, що насамперед 
філософською основою “неоміфологічних” пошуків у 
мистецтві, поряд з ірраціоналізмом, інтуїтивізмом і 
релятивізмом, був пантеїзм [139, т.2; 61], точніше, його 
міфологічне вираження. Подальший аналіз показує, що в 
українській, норвезькій та англійській “прозі про землю” цього 
періоду пантеїстичну складову можна вважати константною. 

Продуктивна в досліджуваній прозі міфологема “золотого 
віку”, яка має різні варіанти художньої реалізації (у творах 
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Стефаника, Гарді й ін. – див. підрозділ 2.4 монографії). 
Серед специфічних ознак цього типу творів назвемо й 

певну підпорядкованість внутрішньої структури останніх 
кален-дарному циклу (“Селяни” Реймонта, “Хай збудеться моя 
радість” Жіоно) тощо. 

 
Отже, у зв΄язку з недостатньою розробленістю концепту 

міфу в літературі й особливо пов΄язаної з цією сферою 
термінології актуальні й потрібні нині дослідження з 
міфопоетики  
значно ускладнені. На означення присутності міфологічної 
складової у творі вводимо поняття міфологічного фактора в 
літературі й висуваємо оригінальну систему його вираження, 
формулюємо визначення літературної міфотворчості й 
міфопоетичної парадигми твору. 

Українська, норвезька та англійська літератури кінця ХІХ - 
першої третини ХХ ст. виявляють типологічно подібні риси; 
так само близькі за багатьма різнорівневими чинниками 
погляди і художні світи М.Коцюбинського і К.Гамсуна, а також 
Д.Г.Лоуренса і Ж.Жіоно та ін. В активних літературних 
взаєминах тогочасних української й норвезької літератур 
важливе місце посідають російські переклади. 

В європейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. відчутні (трансформовані) тенденції 
“селянської прози” ХІХ ст. – романтично-утопічна і соціально-
аналітична та спостерігається проміжний відносно них тип. 
Переважний масив “прози про землю” кінця ХІХ - першої 
третини ХХ ст. міфологізований; простежуються динаміка 
розвитку та характерні ознаки цієї прози в тогочасному 
західноєвропейському регіоні.


