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ВСТУП 

Сучасне українське літературознавство успішно використовує 

найрізноманітніші методологічні прийоми і стратегії, що дозволяють 

максимально глибоко і науково обʼєктивно заглиблюватись у художні тексти, 

пізнавати образну і жанрову специфіку та індивідуальний стиль 

письменника. 

Творчість М. Гоголя (1809–1852) посідає одне з чільних місць у 

світовій літературі. Ніжний романтик («Вечори на хуторі біля Диканьки»), 

вдумливий реаліст («Мертві душі»), дошкульний сатирик («Ревізор») і 

водночас містик – він не залишає байдужими читачів ось уже понад півтора 

століття, чаруючи виразним словом і вражаючи глибиною проникнення у 

внутрішній світ людини. Тож Олесь Гончар слушно назвав автора «Мертвих 

душ» «генієм із геніїв» [18, с. 7].  

Про М. Гоголя створено десятки монографій, написано тисячі статей, 

захищено низку дисертацій, проте таємниця геніальності письменника не 

розгадана досі. Вона збуджує читацький і науковий інтерес, викликає жваві 

дискусії. Серед дослідників, які розглядали питання творчої взаємодії автора 

«Вечорів…» з українськими митцями, слід назвати Н. Крутікову, 

О. Білецького, Л. Новиченка та ін. Видатними гоголезнавцями 

Ю. Барабашом, Ю. Манном [15, с. 369–384], Б. Єгоровим, В. Вацуро, 

І.Заславським, М. Храпченком були закладені основи наукового вивчення 

творчої  біографії письменника. Величезний внесок у наукову рецепцію 

життя і творчості М. Гоголя здійснили Т. Гундорова, Г. Грабович, 

З.Кирилюк, П. Михед і Т. Михед [5; 6], М. Павлишин, Т. Свербілова, М. Стех 

та інші літературознавці в Україні і в діаспорі.  

Зʼясування впливу М. Гоголя на українську літературу ХХ століття є 

однією з актуальних і важливих проблем. Чимало митців визнавали власне 

учнівство у нього (Олена Пчілка), інші вступали з ним у діалог 

(М.Хвильовий), гаряче пропагували гоголівське слово (І. Франко, М. Павлик, 

Є. Маланюк, Є. Сверстюк та ін.). Проте існує недостатньо вивчений пласт 
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українського письменства в діаспорі, який заслуговує на уважне прочитання 

фахівців. Серед таких призабутих письменників загубилася й Олена Звичайна 

(1902–1985).  

Справжнє імʼя талановитої письменниці – Олена Дельгівська, в заміжжі 

Джуль. Обраним псевдонімом вона хотіла підкреслити типовість своєї долі і 

нерозривний звʼязок із співвітчизниками. Обставини особистого життя 

мисткині, справді, були звичайними для тоталітарної доби: «народилася 24 

квітня 1902 року у Проскурові в інтелігентній родині: батько – адвокат, мати 

– вчителька. Закінчила гімназію в Харкові з відзнакою, навчалася у 

Київському ІНО. Вийшла заміж за учасника національно-визвольної 

боротьби – Михайла Джуля. Чоловіка було репресовано і заслано як ―ворога 

народу‖. Літературну діяльність почала в 1942 р. Емігрувала спочатку до 

Німеччини, потім до США. У 1967 р. одержала нагороду Літературного 

фонду ім. І. Франка в Чикаго. Померла 8 січня 1985 р. у Стетен Айленді 

(США)» [19]. 

Творчий доробок письменниці складають нарис «Миргородський 

ярмарок» (1953), збірка оповідань «Оглянувшись назад…» (1954), повісті 

«Золотий потічок з голодного Харкова» (1947), «Селянська санаторія» (1952), 

«―Ти‖: Повість із життя українців у золотоверхому Києві у 1927–1929 рр.» 

(1972), романів «Страх» (1958) і «Ворог народу» (1966). Усі ці твори мають 

відверто антитоталітарне спрямування. О. Звичайна не приховує ненависті до 

суспільного ладу, що зруйнував її життя: Михайло Джуль (псевдонім 

М. Млаковий), який пройшов фронти Першої світової війни, був учасником 

Другого зимового походу армії УНР 1921 року. За це 11 разів був 

арештований НКВС, а в 1937 році засуджений до 10 років увʼязнення на 

Колимі. На щастя, у січні1940 року справу було закрито, і він повернувся 

додому. Але за цей час родина втратила єдиного сина Славка, який помер від 

туберкульозу [3]. Тому не дивно, що подружжя Джуль виїхало на Захід і все 

життя силою слова боролося зі сталінським антилюдським режимом. 
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Одним із найбільш пронизливих творів Олени Звичайної є 

«Миргородський ярмарок» (1953), написаний у рік смерті Й. Сталіна і 20-ї 

річниці Голодомору. 2016 року твір був перевиданий та урочисто 

презентований в Острозькій академії. Аналітичне зіставлення цих творів 

відбулося у статтях М. Кушнєрьової та С. Ленської [10; 11]. Основна увага у 

цих працях зосереджена на змістовій та образній парадигмі творів. Проте 

поза увагою дослідників залишилися модуси художності (термін В. Тюпи), 

що виявляють концептуальну відмінність між текстами. Відтак, 

актуальність нашої роботи визначається необхідністю аналітичного 

студіювання художньої спадщини О. Звичайної та встановлення 

інтертекстуальних звʼязків із попередньою традицією, зокрема з творами 

М. Гоголя.  

Мета дослідження полягає у порівняльному аналізі модусів 

художності у «Сорочинському ярмарку» М. Гоголя та «Миргородському 

ярмарку» О. Звичайної та виявленні типу інтертекстуальної взаємодії між 

ними. 

Досягнення мети уможливлює розвʼязання низки завдань: 

1) систематизувати теоретико-літературознавчі погляди на проблему 

інтертекстуальності; 

2) спираючись на теоретичні висновки В. Тюпи, обґрунтувати поняття 

модусу художності; 

3) здійснити порівняльний аналіз повістей М. Гоголя й О. Звичайної 

під кутом зору реалізації авторських концептуальних засад; 

4) виявити риси схожості і відмінності між образами головних героїв 

обох творів; 

5) дослідити художню специфіку повістей, звернувши особливу увагу 

на функції пейзажу у М. Гоголя і в О. Звичайної. 

Обʼєктом дослідження є творча спадщина М. Гоголя й О. Звичайної, а 

предметом – повість «Сорочинський ярмарок» та нарис «Миргородський 

ярмарок». 
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Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше здійснено 

спробу порівняльного аналізу повістей М. Гоголя й О. Звичайної під кутом 

зору реалізації модусів художності, а також суттєво уточнено жанрово-

стильову своєрідність твору письменниці-емігрантки. 

Методи дослідження. У роботі застосовано комплексний підхід: 

насамперед використано методики інтертекстуального та зіставно-

типологічного аналізу, що уможливили виявлення змістової та художньої 

специфіки кожного твору у контексті доби їх створення, а також дозволили 

здійснити порівняльний аналіз. Також застосовувалися структурно-

функціональний метод (вивчення поетики творів), порівняльно-історичний 

підхід, частково використовувався біографічний метод. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали і висновки 

дослідження можуть бути використані при вивченні української еміграційної 

прози у школі і ВНЗ, при створенні підручників і посібників з української 

літератури ХХ століття, а також при розробці спецкурсів і спецсемінарів з 

фаху. 

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

РОЗДІЛ 1. 

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕКСТУ В ІНШОМУ 

(ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ) 

1.1. Форми і функції інтертекстуальності в літературному творі 

Під поняттям інтертекстуальності у сучасному літературознавстві 

мається на увазі «використання ліричних, фольклорних, літературних тощо 

текстів у новому літературному дискурсі» [12, с. 431]. Як відомо, це поняття 

1967 року увела в обіг Ю. Крістева [7, с. 171]. Значний внесок у розробку 

теорії інтертекстуальності здійснили Р. Барт, Ґ. Ґадамер, Ж. Женетт, У. Еко, І. 

Ільїн, І. Смирнов та ін. Цей термін позначав різноманітні форми взаємодії 

між текстами, як-от: цитата, ремінісценція, центон, алюзія, пародія, плагіат, 

трансформація, стилізація [12, с. 431]. 

Сучасна методологія інтертекстуального аналізу текстів базується на 

теоріях поліфонічності та діалогічності М. Бахтіна, на теорію анаграм Ф. де 

Соссюра та ін. Досить плідно теорія інтертекстуальності розвинулася у 

працях постструктуралістів і постмодерністів. Зокрема Р. Барт наголошував 

на важливості «виходу в інші тексти, інші коди, інші знаки» [12, с. 431]. У 

його розумінні текст – це перетин інших текстів [12, с. 431]. Відомий 

теоретик і практик постмодернізму У. Еко розглядав «інтертекстуальний 

діалог» як феномен, «при якому в даному тексті відлунюються інші тексти» 

[12, с. 431]. 

Щодо функцій «тексту в тексті» Ю. Ковалів визначає такі: «бути 

основою нагромадження нових семантичних полів, полілогів письменств, 

культур, моделей світобудови» [12, с. 431]. У літературі постмодернізму,  як 

зазначає автор «Літературознавчої енциклопедії», «кожна цитата вважається 

носієм функціонально-стилістичного коду, що вказує на відповідний спосіб 

мислення» [12, с. 432]. Типологію існування «текстів у тексті» сформулював 

Ж. Женетт. На його думку, «поширені такі типи інтертекстуальності, як 

співіснування в одному тексті одного чи кількох утворень (цитата, 

ремінісценція, плагіат тощо), паратекстуальність (відношення тексту до його 
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частин – заголовка, епіграфа, вставної новели), метатекстуальність 

(співвідношення тексту з підтекстом, коментування ними свого інтертексту), 

гіпертекстуальність (пародійне співвідношення тексту з профанованими 

іншими текстами), архітекстуальність (стосується жанрових звʼязків)» [12, с. 

432]. 

Найбільш поширеними формами інтертекстуальних звʼязків є цитата, 

ремінісценція, центон, алюзія, міфологема, парафраза. У творі О. Звичайної 

спостерігаємо свідоме вживання алюзій, цитат, ремінісценцій.  

Як слушно зазначав відомий теоретик та історик літератури 

Ю. Лотман, «…цитатну функцію запозиченого елементу визначають як його 

здатність бути репрезентантом культурних смислів різного ступеня 

узагальнення/конкретизації в інтертексті» [цит. за 20]. Отже, функції «чужого 

слова» / прототексту полягають насамперед в актуалізації первісного смислу 

і в зіставленні первісного тексту з наступним за ознакою схожості / 

відмінності. Виникають два взаємонакладених смислових поля, первинний і 

вторинний, на перетині який народжується емоційний ефект, що впливає на 

читача.  

Цитати, найбільш поширена форма взаємодії між текстами, 

поділяються на атрибутовані (графічно марковані) і неатрибутовані  

(приховані, не дослівні) [20]. Як слушно зазначає Л. Статкевич, «графічно 

немарковані цитати здебільшого модифікуються автором, узгоджуючись із 

контекстом твору, актуалізуючи його поліфонію, при умові їх впізнавання 

реципієнтом» [20]. І. Фоменко наголошує, що важливим є не власне факт 

цитування, а «впізнання цитати. Важливо, щоб читач почув ―чужий голос‖, і 

тоді не лише саму цитату можна сприйняти в узагальнено-символічному 

значенні, але й увесь авторський текст збагатиться за рахунок текста-

джерела». У такому випадку цитата «стає механізмом запуску асоціацій» [27, 

с. 499]. 

Другою за поширеністю формою існування «тексту в тексті» є 

ремінісценція. Ю. Ковалів подає таке тлумачення цього терміну: 
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«Ремінісценція – різновид інтертекстуальності, відгомін літературного твору, 

відчутний в іншому літературному творі, опосередковане, приховане, 

незадокументоване, неточне відсилання до іншого тексту, його мнемонічний 

слід, завдяки якому автор нагадує читачеві про попередні неназвані 

літературні факти та їх текстові компоненти, викликає складні асоціації» [13, 

с. 314]. Проте проблема усвідомленості / неусвідомленості прототексту 

залишається дискусійною: наприклад, А. Квятковський та В. Халізєв 

допускають усвідомлений характер наслідування в ремінісценції. Цей 

прийом «може виступати дзеркалом культурного тла середовища, 

відтворенням художньої атмосфери часу; нерідко включається в літературну 

полеміку і має звʼязок із пародіюванням створеного раніше» [14, с. 587]. Як 

слушно зазначає Л. Статкевич, автор застосовує прийом ремінісценції, аби 

«1) засвідчити своє поклоніння перед авторитетним попередником; 2) 

продемонструвати власне учнівство; 3) переосмислити традицію на новому 

етапі культурно-історичного розвитку; 4) вступити в полеміку (як правило, з 

класиком); 5) створити пародію» [20].  

Сучасна дослідниця переконана, що «усі форми інтертекстуальності є 

знаками певної культури, епохи чи ідеостилю будь-якого письменника 

(зазвичай класика), які в процесі свого використання набули декількох 

оказіональних підтекстів, завдяки цьому уможливлюючи діалог текстів, 

письменників та культур. Саме тому енергія ―чужого слова‖ у інтертексті 

посилюється, що сприяє породженню нових імпліцитних смислів» [20]. 

Підсумовуючи розмисли над формами інтертекстуальності, Л. Статкевич 

виділяє такі їхні функції: «структуротвірна (або текстотвірна), 

смислопороджувальна та мотивна функції» [20]. Також можна виділити 

допоміжні функції: апеляційну, оскільки твори розраховані саме на 

ерудованого читача; сигнально-мнемонічну функцію – функцію впізнавання 

та здивування; функцію генералізації, що передбачає посилення закладеного 

в інтекстах смислу, а також культурно-семіотичну, тобто у такий спосіб 

автор повідомляє про свої культурно-семіотичні уподобання [20]. 
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Теми «Гоголь і Україна», «Гоголь і зарубіжна література» є досить 

розробленими в сучасній філологічній науці і мають вагомі здобутки. Однак 

нині у літературний контекст знову входять твори, штучно вилучені у добу 

тоталітаризму. Так, наприклад, невідомий у радянський час материк 

української еміграційної літератури потроху відновлює свій статус, завдяки 

чому поступово реконструюється повнокровна та обʼєктивна картина 

літературно-мистецького процесу. Проблема наукового осмислення впливу 

творчості М. Гоголя на письменників-емігрантів є актуальною і потребує 

ретельного вивчення. 

Оскільки повісті М. Гоголя й О. Звичайної були створені в різні 

культурні періоди і фактично в різних країнах, розгляд цих творів є 

частковою реалізацією актуальної нині проблеми відновлення культурно-

історичної цілісності та обʼєктивного науково-аналітичного дослідження 

вітчизняного літературного процесу, відновлення творів, штучно вилучених 

із літературного контексту та встановлення всієї повноти їхньої семантики, 

зокрема і шляхом аналізу генетичних, контактних, типологічних та інших 

звʼязків із українським та зарубіжним літературним контекстом. 

 

1.2. Модуси художності у теоретичному висвітленні 

Проблема літературних модусів є однією із найбільш актуальних в 

зарубіжному літературознавстві, оскільки реалізує феноменологічну природу 

мистецтва. Художність – ключове поняття для розуміння специфіки 

мистецтва (В. Халізєв: «Художність – яскраве, послідовне і широке 

розкриття у творі властивостей і рис мистецтва» [30, с. 82]). Художність, за 

визначенням В. Тюпи, фіксує способи існування «я-в-світі», зосереджує 

естетичну реальність навколо «я» героя як «ціннісного центру» «художнього 

бачення» [23]. У працях В. Тюпи і його послідовників досліджується 

типологія модусів художності. Лінгвістичне тлумачення цього поняття 

синонімічне категорії модальності і корелюється із прагматикою тексту. 
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У центрі будь-якого твору міститься «я» героя, який перебуває у 

ціннісних суттєвих зв’язках із твореним автором художнім світом. Образ 

людини і художнього світу утворюють бінарну опозицію, в якій виявляється 

естетична позиція автора, демонструється життєва позиція персонажа і 

детермінується / провокується / мотивується естетична реакція реципієнта.  

«Я» і «світ» – глобальні онтологічні полюси буття, а множинність 

типологічних зв’язків між ними та способи їх художньої презентації 

складають сутність культури загалом і літератури зокрема.  

Саме стратегія, яку обирає автор, аби спонукати  читача пройти шлях 

від емоційної рефлексії до катарсису, і є особливим типом художності – у 

риториці В. Тюпи – «естетичним аналогом духовно-практичного способу 

особистісного існування» [23, с. 34].  

Власне, поняття «модусу» в сучасний філологічний простір увів 

Н. Фрай, який розглядав його як спосіб оприявнення героя у творі. Філософ 

не розмежовував типи художності та літературні жанри, проте виділяв п’ять 

типів художності: міф, сказання, високий модус, низький і модус іронічності 

[28, с. 232–263]. Більшою мірою теорія модусів художності розроблена у 

студіях В. Тюпи [22; 23]. Під модусом художності учений розумів «той чи 

інший спосіб естетичної завершеності, що передбачає не лише відповідний 

тип героя і ситуації, авторської позиції і читацького сприйняття, але й 

внутрішньо єдину систему цінностей і відповідну їй поетику: організацію 

умовного часу й умовного простору, систему мотивів, систему ―голосів‖, 

ритміко-інтонаційний тип висловлювання» [23, с. 469]. Скористаємося даним 

визначенням як робочим у нашому дослідженні.  

Літературознавець слушно зазначав: «…будь-який витвір мистецтва 

характеризується тим чи іншим модусом художності (способом реалізації 

його законів)» [21, с. 54]. При цьому поняття  модусу художності не тотожне 

пафосові (М. Кодак, Г. Поспєлов), ані авторській рефлексії (В. Халізєв), 

оскільки дані категорії конвергентні категорії автора у творі, а модус 

художності співвідноситься з категорією цілісності і пронизує всі рівні твору.  
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В. Тюпа визначає вісім типів художнього завершення: героїчний, 

сатиричний, трагічний, комічний, ідилічний, елегійний, драматичний, 

іронічний. Домінування того чи іншого модусу або їхня комбінація 

обумовлені авторським задумом і специфікою художнього матеріалу 

(ситуації, події, вчинку людини або її ставлення до морально-аксіологічних 

законів буття).  

Найдавнішим за походженням є героїчний модус художності. Сутність 

цього модусу полягає в особливій формі цілісного завершення твору, коли 

особистість та її рольова межа (надособистісна функція в світоустрої) 

збігаються, як-от  утвердження власного «я» головного героя «Слова о полку 

Ігоревім» в момент здійснення військового подвигу. Як модус художності 

героїка не тотожна ні життєвій поведінці персонажа, ні авторській оцінці. У 

гоголівськім «Тарасі Бульбі», – вважає В. Тюпа, – навіть Андрій, переходячи 

в стан ворога, героїзований: він змінює роль захисника вітчизни на роль 

служителя Прекрасної Дами, тим самим «вписуючись» у нову «рольову 

межу» [23, с. 37]. 

Криза героїчного світовідчування, спричинена феодальними 

міжусобицями, детермінувала появу двох дочірніх напрямків розвитку 

художності – сатиричну і трагічну. «Сатира є естетичним освоєнням 

неповноти особистісної присутності ―я‖ в світоустрої, тобто такої 

розбіжності особистості зі своєю роллю, коли внутрішня даність 

індивідуального життя виявляється вужчою за зовнішню заданість і нездатна 

заповнити собою ту чи іншу рольову межу» [23, с. 40]. Функцію дегероїзації 

виконує активна авторська позиція. Класичним прикладом сатири є 

гоголівський «Ревізор», де справжній ревізор так і не з’явився, проте сміхова 

«ревізія почалася і йшла повним ходом», оскільки «герої комедії, мимоволі 

обмовляючись про те, що хотіли б приховати, самовикриваються, але не один 

перед одним, а перед художньо сприймаючою свідомістю» [29, с. 32–33]. 

Художнє значення гоголівського твору виявляється у фіналі комедії, коли  

життю повертається істинний смисл у репліці Городничого: «Над чим 
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смієтесь? – Над собою смієтесь!». У цей момент відбувається катарсис із 

читачем /глядачем, що розкриває гуманістичний смисл пʼєси.  

Трагічний модус художності також закорінений в героїчну художність. 

Як слушно зазначає В. Тюпа, «трагічна ситуація є ситуацією надмірної 

свободи ―я‖ всередині себе відносно своєї ролі і світоустрою (долі)» [23, с. 

42]. Нерідко в концепції трагічної особистості подибуємо внутрішнє 

роздвоєння, зумовлене нетотожністю внутрішньої межі «я» і зовнішньої 

рольової функції. Загибель головного героя зовсім не визначає модус 

трагічності. Смерть може символізувати відновлення розірваної внутрішньої 

цілісності шляхом вільної відмови від світу (відходу з життя) або від себе 

(втрата індивідуальності) [23, с. 43].  

Комізм як модус художності не тотожний сатиричному, хоча в обох 

випадках присутнє викривлене, гротескове моделювання художнього світу. 

Постаючи з низової карнавальної стихії (концепція М. Бахтіна), комічний 

персонаж еволюціонував від блазня або трікстера до самоцінного 

художнього образу-персонажа, на якого найчастіше одягнена маска. Сміх під 

маскою проголошував суб’єктивну свободу окремої людини від будь-яких 

пут. «Гумористичний герой, – зазначав Л. Фуксон, – не знищується сміхом, 

на відміну від сатиричного» [29, с. 47]. 

На межі Нової літератури актуалізувалися позарольові компоненти 

людського існування: природа, кохання, смерть, взаємини між людьми. 

«Епоха сентименталізму спричинила появу особливого типу особистості, 

чутливого до цих компонентів, а романтики надали їм самоцінного статусу і 

ваги. Замість ситуації «я-в-світі» домінантну роль почала виконувати 

взаємодія «я» з «я-в-світі» інших осіб. Перед особистістю розгортається мета 

самореалізації – «стати самим собою», що успішно реалізувалася у творчості 

романтиків» [23, с. 46]. 

Іділічний тип художнього завершення цілого формується в античній 

традиції, але повноцінно реалізується у добу романтизму. Сучасні 

літературознавці наголошують, що ідилії Нового часу притаманний збіг 
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внутрішньої межі особистості з зовнішньо-подієвими, позарольовими 

межами.  «Ідиліка» (В. Тюпа) репрезентує невіддільність «я-для-себе» і «я-

для-інших», а внутрішня цілісність персонажа, його органічна «вписаність» у 

життя відповідає «катарсису гармонійного спокою» [23, с. 46]. Ідилічність 

виражена у мотивах гармонійного плину життя, радісної праці, щасливого 

родинного буття (класичним прикладом є «Садок вишневий коло хати» 

Т. Шевченка або «Старосвітські поміщики» М. Гоголя). Проте нерідко цей 

щасливий світ руйнується під ударами хаотичних сил. Відтак його крихке 

благополуччя формує у реципієнта щемливий сум за втраченим раєм або 

пробуджує порив до його захисту і відновлення гармонії. В першому  

випадку маємо контамінацію ідиліки з елегійним модусом, в останньому – 

ідиліки з героїкою. 

Елегійний модус художності теж набув поширення в романтичній 

традиції. Він віддзеркалює естетичне освоєння «простору душі» персонажа, 

найчастіше втіленого у низці миттєвих, «самоцінних своєю 

невідновлюваністю» (В. Тюпа) станів внутрішнього життя індивіда. 

Елегійний катарсис – сум за втраченим, таїна печалі, породженої неповнотою 

буття «я» в житті [23, с. 48]. Елегійний тип художнього завершення 

передбачає спробу проникнення в пантеїстичну таїну буття, відчуття печалі 

від усвідомлення кінечності людського існування на противагу безкінечності 

всесвіту, минущість стану щастя. Ідилічний модус художності передбачає  

циклічність часу і замкнутість простору, натомість елегійний членує лінійний 

час на безкінечну кількість фрагментів. 

Драматизм є значно ширшим поняттям, ніж драма як рід і жанр 

літератури. «…при драматичному модусі художності участь особистості в 

життєбудуванні принципово ускладнена суперечністю між свободою 

самовиявлення і зовнішньою (подієвою) несвободою самовиявлення», - 

вважає В. Тюпа [23, с. 48]. Хронотоп драматичного типу художності – образи 

порогу (межі) і шляху, але не вигнанництва чи мандрування, а шляху до 

самореалізації або віднаходження себе. Домінантний мотив – самотності, 



15 
 

однак не безвиході, як в трагізмі чи елегії, оскільки кожна розлука – це шлях 

до нової зустрічі. Драматичний герой шукає вихід із стану самотності, 

спрямовуючись у світ іншого «я». 

Нарешті, іронічний модус художності, як підкреслює В. Тюпа, полягає 

в принциповому розмежуванні «я-для-себе» від «я-для-інших» [23, с. 51].  

Висновки до розділу 1. 

У літературі модернізму й особливо постмодернізму сформувалися 

потужні й різноманітні інтертекстуальні контексти, спрямовані на створення 

свідомого діалогу з попередньою традицією. Одним із особливо 

затребуваних і згадуваних письменників ХХ століття є М. Гоголь. Різні 

форми  інтертекстуальних звʼязків (цитати, алюзій, ремінісценції, центон, 

міфологема, парафраза) виконують різні функції в текстах. Однак 

найголовнішою функцією є функція «подвоєння» семантики твору за 

рахунок актуалізації смислових акцентів твору-основи і встановлення 

звʼязків із новим текстом за принципами подібності / відмінності.  

Сучасні дослідники (В. Тюпа, Н. Тамарченко та ін.) під поняттям 

«модус художності» розуміють тип взаємозвʼязку між образами світу і 

людини, змодельованих у творі. В. Тюпа виокремлює вісім типів цих 

взаємозвʼязків. Естетичний ефект від порівняння модусів художності, що 

створюється внаслідок інтертекстуальної взаємодії між творами М. Гоголя й 

еміграційної письменниці О. Звичайної досліджується вперше. 
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РОЗДІЛ 2.  

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ПЕРЕКОДУВАННЯ МОДУСІВ ХУДОЖНОСТІ 

У ПОВІСТЯХ МИКОЛИ ГОГОЛЯ Й ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

2.1. Від романтичного замилування до нищівної сатири: порівняльне 

зіставлення «Сорочинського ярмарку» М. Гоголя і  

«Миргородського ярмарку» О. Звичайної 

Загадкова і навіть містична постать М. Гоголя привертала увагу 

багатьох митців в українській літературі упродовж ХХ століття, особливо у 

добу «розстріляного відродження» та в еміграційному дискурсі.  

Дебютна збірка повістей М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» 

побачила світ у Петербурзі 1831 року. До неї увійшли чотири твори: 

«Сорочинський ярмарок», «Вечір напередодні Івана Купала», «Травнева ніч, 

або Утоплена» і «Пропала грамота». Через рік зʼявився другий том, де були 

надруковані «Ніч перед Різдвом», «Страшна помста», «Іван Федорович 

Шпонька і його тітонька» та «Зачароване місце». Письменник вдався до 

прийому літературної містифікації, увівши образ наївного і простакуватого 

пасічника Рудого Панька. 

У сповнених поезії романтичних сюжетах про кохання, у містичних і 

міфічних історіях виявилася глибока любов автора до України, до її 

милозвучної поетичної мови, до світлих і добрих людей, туга за втраченим 

гармонійним світом. Навіть чорт із «Ночі перед Різдвом» не може серйозно 

зашкодити людям, бо звичайні селяни є уособленням сили, краси і добра. Як 

слушно зауважив Ю. Манн, у «Вечорах…» постала «нова концепція України, 

як цілого материка на карті всесвіту, з Диканькою, як своєрідним центром» 

[15, с. 370–371]. У сучасному літературознавстві утвердилася думка, що у 

«Вечорах…» М. Гоголь створив власний міф про Україну (А. Бєлий, 

В. Розанов, Г. Грабович, Ю. Луцький, В. Звиняцьківський та ін.). 

«Українство» першої збірки виявляється на тематичному, образному і 

мовленнєвому рівнях: головними героями є українські селяни і козаки, у 

творах використано понад сотню українізмів, навіть складено спеціальний 
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тлумачний словник, до кожної повісті дібрано епіграф з українських пісень 

або з творів І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського та ін. 

Сучасна дослідниця художньої спадщини М. Гоголя В. Мацапура 

підкреслює, що «Вечори…» скомпоновані за принципом контрасту: «…автор 

зображує звичайне, повсякденне життя, смішних героїв (Хівря, Черевик, 

Солоха, Чуб, Шпонька), поряд з якими сусідять чорнобриві Ганни і Підорки, 

козаки, як наприклад, Катерина і Данило Бурульбаш із повісті «Страшна 

помста». Ніхто до Гоголя не насмілювався поєднати такі протилежні стихії, 

як ліричне й епічне, звичайне й високе, реальне і фантастичне, християнське і 

язичницьке» [16, с. 22]. 

Погодимося із думкою В. Мацапури, що міфопоетичний образ України 

є структуротвірним у «Вечорах…». Українські елементи, пише дослідниця, 

«… на першому плані у протиставленнях Диканька – Петербург, ―наші‖ 

хутори і вечорниці – ―ваші‖ хороми і бали. У кожній із повістей Гоголь зумів 

сказати власне, нове слово про Україну, про її звичаї, повірʼя, легенди, 

пейзажі, побут, героїчне минуле, особливості національного характеру. 

Створений ним узагальнений образ України пройнятий веселістю та легким 

сумом, козацьким колоритом. Україна в Гоголя не просто екзотична країна, 

якою милується подорожуючий спостерігач. Письменник зобразив її 

―зсередини‖, як людина, що добре знає українське життя. Він спробував 

виразити душу народу…» [17, с. 76]. 

Відкриває збірку «Вечори на хуторі біля Диканьки» повість 

«Сорочинський ярмарок» (1829). Місце розгортання напівфантастичних 

подій – мала батьківщина Гоголя – село Великі Сорочинці Миргородського 

повіту на Полтавщині, де упродовж півтора століття щоліта вирує 

знаменитий ярмарок.  

Сюжет повісті типово романтичний – Грицько закохується у красуню 

Параску, але на заваді їхньому щастю стає буркотлива мачуха Хівря. Батько 

дівчини, Солопій Черевик, – людина нерішуча, тому і потрапляє під уплив 

розповідей про «червону свитку», начебто розкидану нечистим по ярмарку. 
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Після низки курйозних ситуацій все закінчується щасливо – картиною 

веселого весілля. У повісті домінує ідилічний модус художності.  

Нарис О. Звичайної «Миргородський ярмарок» (1953), за власним 

зізнанням авторки, був написаний до сумних 20-х роковин Голодомору в 

Україні [8, c. 1]. Прикметно, що він одномоментно вийшов у двох 

видавництвах відразу – у «Лізі українських політичних вʼязнів» (Мюнхен) і 

«Тризуб» (Вінніпег) [8; 9]. Маючи на меті викрити злочини сталінського 

тоталітарного режиму, письменниця свідомо будує свій твір за принципом 

антитези до гоголівського. Починаючи з епіграфа («У Миргороді нема ні 

злодійства, на шахрайства» [8, с. 9]), вона поступово розгортає сатиричний 

модус художності.  

Епіграф узятий із «Повісті, як посварилися Іван Іванович з Іваном 

Никифоровичем» (1834), що входить до збірки «Миргород» [6, с. 161]. Однак 

зображений століття тому М. Гоголем ідилічний старосвітський спосіб життя 

втрачено назавжди. Замість щасливих і заможних українських селян читач 

зустрічає виснажених працею і знесилених голодом напівмерців. Гірким 

сарказмом звучить гоголівський епіграф, оскільки сталінська бездушна 

система обікрала і навіть фізично знищила українське селянство. 

У передмові до нарису О. Звичайної відомий літературознавець у 

діаспорі проф. Г. Ващенко наголошує на достовірності зображуваного: 

«…зміст ―Миргородського ярмарку‖ базується на фактичних подіях та 

конкретних і типових дійових особах, зберігаючи їхні справжні прізвища…» 

[9, с. 5].  

Головний герой О. Звичайної, Михайло Семенович Самодин «є тут 

гідним і типовим представником українських хліборобів, а зокрема тих 

масових жертв штучного голоду в Україні 1932 / 33 р. Самодин – це один із 

7 000 000!» [9, с. 6]. У першому розділі авторка детально описує колишнє 

буття свого героя: «Чи знали ви, шановний читачу, Михайла Семеновича 

Самодина до революції 1917-го року? ˂…˃ Чи памʼятаєте, як поважно 

чимчикував він поруч із своєю хурою, що виглядала, як та рухлива гора, бо 
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була аж надто перевантажена лантухами з пшеницею?» [9, с. 9]. 

Старосвітське непоспішливе життя головного героя минало у мирі і злагоді з 

дружиною: «Лагідної вдачі, скупий на слова, Самодин дуже рідко сварився з 

сусідами, а ще рідше – з дружиною. Він ростив-пестив пʼять синів-соколів – 

свою зміну, надію і майбутнє, а в своїм зразковім господарстві ніколи не 

застосовував найманої праці» [9, с. 10]. Письменниця свідомо акцентує увагу 

на характерологічних рисах свого героя, бо це є риси українського 

етноменталітету.  

Якщо у М. Гоголя Солопій Черевик приїздить на ярмарок, щоб продати 

коня і десять лантухів пшениці, то напівпритомний від голоду Михайло 

Самодин приносить на продаж єдину коштовну річ, сімейну реліквію – 

жінчину «плахту-красуню» [9, с. 17].  

Письменниця-емігрантка жанрово означує свій твір як нарис, 

підкреслюючи документальність і фактографічність зображуваного. Вона 

свідомо прагне, аби читач зіставив її твір із гоголівським, щоб показати, як у 

«найкращій у світі країні» відбувається цілеспрямоване й організоване 

владою винищення населення. З цією ідеологічною метою О. Звичайна 

вдається до прийомів гіперболізації та антитези. Ось як описано 

Сорочинський ярмарок у «Вечорах…»: «Вам, мабуть, траплялося чути, як 

десь рине далекий водоспад, коли все навколо сповнене стривоженого 

гуркоту і хаос дивних, неясних звуків вихором носиться перед вами. ˂…˃ 

Галас, сварка, мукання, мекання, ревіння – все зливається в один безладний 

гомін. Воли, мішки, сіно, цигани, горшки, баби, пряники, шапки – все 

яскраве, строкате, безладне; метушиться купами і снується перед очима. 

Різноголоса мова потопляє одна одну, і жодне слово не вихопиться, не 

врятується від цього потопу…» [5, с. 40–41].  

Багатоголоссю гоголівської торговиці О. Звичайна протиставляє 

безгоміння сталінського ярмарку: «Той гомін – дивний, незвичайний! Він – 

виключно людський… Тварини і домашня птиця не додають сьогодні свого 

голосу до ярмаркової симфонії, як звичайно… Не чути сполоханого 
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кудкудакання вивезених на продаж курей, обуреного крякання закутих у 

мотузяні кайдани качок, гоноровитого гоготання чванькуватих гусей, 

загонистого ржання розпряжених і вже підгодованих коней, зворушливо-

довірливого мукання рогатої худоби та верескливого протесту підсвинків… 

Не чути ні швидкого, як вихор, карусельного вальса, ні млявої ―розлуки‖ 

шарманщика, ні журливого речитативу сліпого діда-лірника, цього 

невідʼємного супутника кожного українського ярмарку» [9, с. 11]. 

Наведена цитата О. Звичайної стилізована під розлого-описову манеру 

М. Гоголя. Але принципова різниця полягає в тому, що автор «Вечорів…» 

стверджує (описує те, що є на ярмарку), а письменниця-емігрантка – 

заперечує (описує те, що мало б бути, але відсутнє на ярмарку). Так 

поступово розгортається сатирична картина антисвіту, створеного 

більшовицькою владою.  

Ідеально прекрасний гоголівський Миргород, зображений в 

однойменній збірці, зник, натомість читач потрапляє на радянський ярмарок. 

Традиційна опозиція продавців і покупців замінюється на селян і 

«курортників». Останні – то новітня радянська номенклатура та члени їхніх 

сімей, які безсовісно обдирають знесилених голодом хліборобів: «Селяни – 

похмуро-мовчазні, повільні, мляві, ба навіть зовсім нерухомі; курортники 

балакучі, гомінкі й заклопотано-метушливі. ˂…˃ Селяни – у рештках 

колишнього одягу, не бракує і зовсім обідраних… Курортники – в чистих 

літніх костюмах і сукнях…, не бракує і пишно вдягнених, особливо серед 

курортниць…» [9, с. 12]. Скуповуючи за безцінь витвори народного 

мистецтва – дивовижні рушники, весільні сорочки, домоткані плахти, вони 

презирливо кидають зацькованим селянам: «Ти шутіш, дєд! За целий хлєб я 

трі такіх куплю!» [9, с. 13]. 

Випадково кинуте в юрбі слово «голод» спричинило бундючну тираду 

російськомовного міліціонера, мовляв, «голода нєт, а єсть только куркулі…» 

[9, с. 15]. Один із курортників кивнув на високу худу жінку, яку миттєво 

арештували. О. Звичайна прямо звертається до геніального попередника: 
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«Може, саме Гоголь наважиться спитати на ввесь голос, чому всі тут 

присутні селяни нараз захворіли водянкою, і чому не хворіють на цю ж таки 

саму водянку численні курортники, що зʼїхалися до Миргорода з усіх усюд 

СССР, щоб саме тут ремонтувати своє здоровʼя? Бо… як не спитає Микола 

Васильовича, то… ніхто не спитає!» [9, с. 14]. У цих словах, з одного боку, 

відображується одна з ментальних рис українців – їхня покірність, 

терплячість, а з іншої, – страшні наслідки атмосфери залякування в 

тоталітарній державі, що змінила поведінку людей. 

Особиста доля Самодина віддзеркалює трагедію заможного селянства: 

із пʼятьох синів «один замучений в ЧК ще на початках революції, другий 

засланий на Соловки, мабуть, уже й неживий досі, третій – колгоспник, що 

помер недавно разом із невісткою, – тою самою, що, бувало, гарно співала…, 

а два інших іще й досі живуть, служать на совєтських посадах» [9, с. 18–19]. 

Найжахливіше, що державницька політика зруйнувала взаємини всередині 

звичайної селянської родини – ні Михайло Семенович, ні його дружина 

Олександра не насмілюються звернутися по допомогу до синів-посадовців, 

аби не наразити їх на небезпеку. 

Даючи своєму героєві прізвище Самодин, О. Звичайна використовує 

прийом «прозивного» прізвища – до революції 1917 року Михайло 

Семенович був статечним і заможним хліборобом-одноосібником, який 

любив працю: «Сам Михайло Семенович Самодин – власник цієї хури, оцих 

круторогих і цієї ось піраміди з натоптаних пшеницею добрячих лантухів, – 

усім виглядом своїм, усією своєю міцно збудованою, присадкуватою 

постаттю дуже нагадував добрячий селянський лантух, вщерть, аж по саму 

зав’язку щільно натоптаний зернятками тієї добірної пшениці» [9, с. 10].  

Портрет головного героя у момент торгівлі діаметрально протилежний: 

«Кого можуть цікавити набряклі старечі щоки й дивні мішечки, що білими 

півколами накинулися під дідовими очима?.. Хто зверне увагу на те, що вся 

дідова постать нагадує великий селянський лантух, по саму завʼязку 

наллятий якоюсь рідиною…?» [9, с. 13]. Риторичні питання, які О. Звичайна 
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адресує то М. Гоголю, то своїм співвітчизникам, не отримують відповідей. 

Всебічно змальовуючи страшні картини голоду, авторка звинувачує владу у 

геноциді українського народу. 

Одним із головних образів нарису О. Звичайної є плахта часів Гоголя, 

яку продав Михайло Самодин місцевій спритній «курортниці» Ревецці 

Миронівні за одну-єдину хлібину: «А дідова плахта й справді чудова! Яка гра 

кольорів! Яка гама відтінків! Від білого й золотого до жовто-гарячого й 

червоного, мов свіжа, незасохла ще кров, а від цього останнього – до 

синього, бурнатного й чорного, як той родючий чорнозем після зливи! ˂…˃ 

Та плахта, як магніт, притягає-приваблює захоплені погляди курортниць, 

кокетливо граючи на сонці всім багатством мінливих, по-мистецькому 

підібраних барв. Кращої плахти, їй же богу, на всьому ярмарку нема!»  [9, с. 

17]. Важливим засобом інтертекстуального перекодування з ідилічного 

модусу художності на сатиричний є залучення асоціацій читача. Описуючи 

витвір народного мистецтва, О. Звичайна порівнює червону барву зі свіжою 

кровʼю, що асоціативно зіставляється з поразкою у недавній національно-

визвольній війні, з численними жертвами. Авторка натякає на масові 

селянські повстання, які з 1921 року не вщухали по всій Україні. А образ 

землі – одна із базових міфологем, утілених в українській культурній 

традиції. 

Московська модниця похвалилася перед такою ж «курортницею» 

Марією Іванівною красунею-плахтою, що інтертекстуально перегукується із 

відомим епізодом із гоголівських «Мертвих душ», де ромовляли пані 

«приємна у всіх відношеннях» і пані «просто приємна».  

Мода «на український стиль» у Москві і Петербурзі, яка 

задовольняється шляхом підлого визиску і прямого грабунку селян, чиїми 

руками витворені усі ці шедеври, – це гнівний протест авторки проти 

російського шовінізму, виведеного на державний рівень. Вершиною цинізму 

партійно-чиновницької номенклатури стає епізод, коли наймичка Ганна з 

миргородського села Хомутець просить забрати залишки недопитого какао 
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для голодної сестри та її дітей, натомість чує: «Голоду нема, а є тільки 

труднощі росту» [9, с. 42]. І Ревекка Миронівна вилила какао у помийницю. 

Ця сцена виявляє антилюдську сутність не лише окремої людини, а всієї 

державної системи. 

Фінал гоголівського «Сорочинського ярмарку» щасливий: Грицько 

одружується з коханою Параскою, тобто конфлікт розвʼязаний у сюжеті. 

Натомість розвʼязка «Миргородського ярмартку» трагічна – продавши 

останню цінну річ – плахту незамної краси, якій уже понад сто років («часів 

Гоголя»), Михайло Самодин помирає по дорозі додому, не дійшовши кілька 

кроків до рідного порогу і до дружини з двома онучками-сиротами.  

На відміну від власне художнього тексту гоголівських повістей, 

О. Звичайна включає у свій публіцистичні відступи. У них письменниця 

гнівно викриває антилюдську сутність державницької політики. Вона згадує 

селянські повстання, що відбувалися на Миргородщині, починаючи з 1919 

року, але були жорстоко придушені владою. Мисткиня наслідує бароковий 

прийом контрастного зіставлення, порівнюючи часи Гоголя і Сталіна: «То 

колись селянин продавав на ярмарку борошно, пшеницю, худобу, птицю, 

смушки і прядиво, – коли хотів і скільки хотів… Тепер – восени 1932 року – 

совєцькі ―купці‖ в супроводі міліції, обійшовши всі хати селянські по всій 

Миргородщині (й Україні), відразу ж таки ―закупили‖ все до останньої 

зернини включно… То колись, за царської кріпаччини бідний Чічіков мусив 

їздити від Плюшкіна до Коробочки, від Манілова до Собакевича, торгуючись 

і терпеливо скуповуючи мертві селянські душі невеличкими кількостями… 

Тепер Чічіков в совєтській Україні за один лише рік міг би мати понад сім 

мільйонів мертвих душ тих селян, що впали жертвами запровадження нової 

совєтської кріпаччини способом штучного голоду…» [9, с. 27]. 

Публіцистичність, гострота і гнівна пристрасність О. Звичайної за стилем 

нагадують полумʼяні промови  полеміста доби бароко І. Вишенського, проте 

гоголівський інтертекст розширюється, окрім «Вечорів…» включає  також 

«Миргород» і «Мертві душі». 
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2.2. Функція пейзажу у творах М. Гоголя й О. Звичайної 

У романтичних «Вечорах на хуторі біля Диканьки» пейзаж відіграє 

роль емоційного тла для розгортання сюжету. За настроєм він суголосний 

зображеним подіям, що також є одним із прийомів створення ідилічного 

модусу художності. У М. Гоголя навіть історія з «червоною свиткою», що 

лякає головних героїв «Сорочинського ярмарку» зовсім не страшна. 

Зовсім інші функції виконує пейзаж у творі О. Звичайної. Розкішна 

природа, мальовничі краєвиди Миргородщини різко контрастують із 

пекельним животінням роботящих, але зацькованих селян: «Сто років чимало 

змінили зовнішній вигляд Миргорода… На головній вулиці нема тепер того 

болота, яке так стоїчно місили люди, коні й свині за часів Гоголя… ˂…˃ 

Нема тепер славного ―городничого‖, – дивака й інваліда, на мундирі якого 

вісім гудзиків були пришиті так, ―як баби садять боби‖, і чомусь завжди 

бракувало девʼятого… Нема вже й згадки про ті пишні ―асамблеї‖, на яких 

небіжчик-―городничий‖ гостив, бувало, увесь цвіт тогочасного Миргорода 

українським борщем, індиками та ще безліччю інших неперевершено-

смачних страв…» [9, с. 23–24]. Натомість у 1933 році порядок і спокій 

Миргорода забезпечують дві установи – «райуправа НКВД та її вірна 

помічниця райміліція…» [9, с. 24]. «Обидві мають численний штат добре 

відгодованих і добре озброєних співробітників ˂…˃. Начальники цих 

установ не мають звички гостити мешканців Миргорода українським борщем 

або індиками, але зате цікавляться всіма й усім без винятку (виділ. автора. – 

В.К.), не обминаючи свиней і цапів: тепер бо кожна свиня – державна!» [9, с. 

24–25]. Подібна антитеза між гармонійною природою і дисгармонійним 

світом людей розгорнута Т. Шевченком у першій частині поеми «Сон». 

Отже, О. Звичайна поєднує два інтертекстуальних поля – гоголівське і 

шевченківське. 

Викриваючи антилюдську сутність сталінської тоталітарної системи, 

О. Звичайна вводить у текст авторський відступ-зіставлення, порівнюючи 

Миргород часів М. Гоголя і сучасний їй: «Чи ж є й тепер контрасти, 
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непримиренні розбіжності й конфлікти, які чорною хмарою нависали б над 

мирними мешканцями Миргорода та й усієї Миргородщини? Краще – не 

питайте! Про них не пишуть ні в часописах, ні в журналах… І до кого б Ви 

не звернулися з цим, по суті кажучи, дуже наївним питанням – кожний, 

боязко озираючись довкола та уникаючи контакту з Вашими очима, скаже, 

що… жодних контрастів у совєтськім Миргороді нема й бути не може, що 

він… щасливий, і що живеться йому якнайкраще… Чи повірите Ви його 

запевненням, – це вже виключно Ваша справа…» [9, с. 23]. Сатиричний 

модус художності у наведеному уривку моделюється на мовному і на 

психологічному (співбесідник уникає прямого погляду у вічі, бо говорить 

неправду) рівнях. Фінальне іронічне зауваження через невласне-пряму мову 

автора завершує сатиричну картину. 

Як відомо, пейзажні замальовки зазвичай виконують одну з основних 

функцій: 1) маркування місця і часу дії (сільський / міський / морський тощо; 

денний / нічний); 2) рушія сюжету; 3) форми психологізму або 4) способу 

оприявнення автора у творі [13, с. 195]. Розгортаючи романтичний дискурс у 

ранній творчості, М. Гоголь використовував насамперед зображальну й 

«авторську» функції. У нарисі О. Звичайної бачимо алюзії на дві пейзажні 

замальовки: на початку твору авторка створює картину спекотного літнього 

дня, що типологічно нагадує початок гоголівського «Сорочинського 

ярмарку» за принципом схожості, а наприкінці – вдається до прямого 

публіцистичного діалогу з геніальним попередником у картині нічного 

краєвиду, створеного за принципом антитези.  

Порівняємо: М. Гоголь «Сорочинський ярмарок» (пер. А. Хуторяна): 

«Який чарівний, який розкішний літній день у Малоросії! Які млосно гарячі 

ті години, коли полудень сяє серед тиші й спеки і блакитний, незмірний 

океан, жагучим куполом схилившись над землею, здається, заснув…» [6, с. 

37]. О. Звичайна: «Сліпучо-ясний, молодий, сонцем просякнутий день… 

Неозора, нічим не захмарена блакить без дна, без кордонів… І легесенький 
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вітерець-пустун, що залишає на устах пахощі квітки, а на обличчі ледве 

вловимий дотик чиїхось неосяжних крил…» [9, с. 10]. 

Другий пейзаж О. Звичайна розгортає наприкінці твору, увівши для 

контрасту пряму розлогу цитату із «Повісті про те, як посварилися Іван 

Іванович з Іваном Никифоровичем». І відразу ж після цитати письменниця 

пристрасно і гірко вигукує: «О, якби я була малярем-мистецем! Якби мені 

його пензель натхненний! Я б намалювала, як мирно спить Миргород літньої 

ночі 1933 року під покровом зорями гаптованої тьмаво-синьої плахти-

красуні… Як тужно, як низько схиляються журливі верби над сріблясто-

гомінким лоном Хорол-річки…» [9, с. 43]. Але, на відміну від М. Гоголя, в 

якого світ природи був єдиним зі світом людським, письменниця-емігрантка 

різко протиставляє два світи, але не природу і людину, а два соціальні табори 

– «курортники» насолоджуються життям, вони біжать на романтичні 

побачення, а селяни гинуть від штучного голоду: «Спиніться! Вслухайтеся в 

солодку симфонію миргородської ночі! ˂…˃ …ходімте мерщій за межі 

санаторійної зони! Тоді стогін і зойки враз стануть чіткішими ˂…˃. А якщо 

захочете, то й на власні очі побачите, де саме і як умирають на диво повні 

селяни-обідранці. Десь у кущах, на самій межі забороненої санаторійної 

зони, десь на піщанім бережку Хорол-річки… Ні лікаря, ні свічок, ні 

священика… Не лікар, а смерть-визволителька холодним, як крига, дотиком 

рятує їх від старждань» [9, с. 43].  

Завершуючи моторошну розповідь про тотальне винищення трудового 

народу, О. Звичайна зобразила смерть головного героя, який не дійшов 

кілька кроків до рідної хати, де його так чекала дружина з двома опухлими з 

голоду онучками: «Нерухомий, холодний, скоцюрблений, лежить собі 

тихесенько, до всіх і до всього байдужий, купаючи обличчя у поросі дороги. 

˂…˃ Самодин чемно мовчить. Він не порушує казкової симфонії ночі, як 

інші… Ні, ні! Він і їсти не хоче, дарма, що ніхто не заважає йому 

розчавлювати здоровими і кріпкими ще зубами рожево-брунатну хрумтливу 

шкуринку з отої-он хлібини, що лежить поруч із ним ледь-ледь 
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надломлена…» [9, с. 45]. Від картини моторошної смерті головного героя 

погляд авторки переноситься до «курортників», де «сном праведниці» [9, с. 

45] спочиває Ревекка Миронівна разом із бундючним лікарем-дієтологом 

Бакалейніковим. І на завершення сатиричного викриття антилюдського 

режиму О. Звичайна змальовує потяг, який мчить повз станцію «Миргород». 

Він вивозить за кордон пшеницю, борошно, цукор, мʼясо та інші харчі, що 

були вкрадені у багатої і родючої України, «…потяг чорною метушливою 

гусінню сполохано тікає геть, неначе з украденим… Ось він і промайнув, 

уже, як той лиховісний привид, застогнавши тужливо і тягуче, заскреготавши 

ненаситними залізними зубами, і… для обріїв Миргорода зник…» [9, с. 46]. 

Рефрен «О якби я була малярем-мистцем» один раз процитований і 

чотири рази повторений О. Звичайною виконує функцію ототожнення (з 

Гоголем) і водночас відштовхування (як було / як стало). Письменниця 

цілком свідомо акцентує увагу читача на датах – 1833 і 1933 роки, аби 

показати ту соціальну прірву, в якій опинилася Україна, а також у примітках 

зазначає, що у творі зображені достовірні факти і збережені імена 

персонажів, а один із синів Михайла Самодина мешкає в США. 

Висновки до 2 розділу. 

О. Звичайна вдається до ремінісценцій, алюзій, прямого діалогу з М. 

Гоголем з метою сатиричного викриття нелюдської сутності сталінської 

тоталітарної держави, яка свідомо нищить мільйони українських селян, 

ограбовуючи їх і прирікаючи на страшну смерть. Ідилічний модус 

художності, що панує у гоголівських «Вечорах на хуторі біля Диканьки» 

письменниця-емігрантка перекодовує на сатиричний.  
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ВИСНОВКИ 

При розгляді творів М. Гоголя й О. Звичайної ми спиралися на наукові 

здобутки відомих теоретиків постмодернізму Р. Барта, Ж. Женетта, І. Ільїна, 

Ю. Крістевої, І. Смирнова, лінгвіста Н. Фатєєвої та ін. Оскільки 

інтертекстуальна взаємодія завжди передбачає діалог між двома авторами, 

також бралися до уваги ідеї, висловлені у працях М. Бахтіна. 

Інтертекстуальні звʼязки можуть проявлятися в різноманітних формах: 

алюзія, цитата, ремінісценція, центон та ін. Н. Фатєєва визначила такі 

функції інтертексту: 1) інтертекст дозволяє письменникові ввести у свій 

текст певну думку з іншого тексту; 2) міжтекстові звʼязки створюють 

вертикальний контекст твору, що призводить до його неодновимірності; 3) 

інтертекст, формуючи «текст у тексті» або «текст про текст», «породжує 

подобу трохеїчних відношень на рівні тексту» [24, c. 19], 4) інтертекст 

виконує конструктивну, текстотвірну функцію; 5) інтертекстуальність втілює 

механізм метамовної рефлексії [24, с. 19–20]. 

Теорію модусів художності, що не тотожні поняттю пафосу (М. Кодак, 

Г. Поспєлов) чи типу авторської емоційності (В. Халізєв) розробляв В. Тюпа. 

Учений продовжив думку Н. Фрая, доповнюючи її і виділив вісім типів 

художності: героїчний, сатиричний, трагічний, комічний, ідилічний, 

елегійний, драматичний, іронічний [23]. 

У дебютній збірці М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» 

домінує ідилічний модус художності, що було повʼязано із психологічним 

станом письменника, котрий приїхав до похмурого Петербурга, залишивши 

рідну Україну. 

У передмові до першого видання «Миргородського ярмарку» проф. 

Г. Ващенко наголошував: «Коли Полтаву називають серцем України, то 

Миргород можна назвати серцем Полтавщини. Миргородщина здавна 

славилась своїми килимами, плахтами, вишивками, мистецькими гончарними 

виробами» [9, с. 7]. Письменниця обирає обʼєктом зображення Миргород не 

тільки тому, що це – мала батьківщина геніального М. Гоголя, але, на нашу 
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думку, ще тому, що топонім складається із двох емоційно-позитивних лексем 

– «мир» і «город» (місто, обжитий людьми простір). 

У розділі «Колись і тепер…» О. Звичайна відверто порівнює сучасний 

їй антисвіт, породжений більшовицькою владою, з гармонійним світом 

автора «Мертвих душ»: «Миргород! Та це ж ціла гама безсмертних спогадів, 

залишених нам у спадщину соковитим пером Гоголя! Та це ж те саме 

спозадавна мирне місто, яке так любив Микола Васильович, і в якому, як 

твердив він, ―нема ні злодійства, ні шахрайства‖» [9, с. 22–23]. Проте 

художнє завдання свого твору О. Звичайна вбачає у грізній інвективі, 

виголошеній антилюдській тоталітарній системі. Ця інвектива розгортається 

з допомогою низки художніх прийомів: уведення прямого діалогу авторки з 

письменником-попередником, через антитезу як структуротвірний принцип 

сюжетобудування й образної системи, з допомогою полумʼяної 

публіцистичної емоційності: «країна незнаної ще в історії людства мовчазної 

слухняності й неперевершеного льокайства…» [9, с. 28].  

Отже, свідомо будуючи свій твір на інтертекстуальних звʼязках із 

низкою творів М. Гоголя («Сорочинським ярмарком», «Як посварилися Іван 

Іванович з Іваном Никифоровичем», «Мертвими душами»), О. Звичайна 

«перекодовує» семантику письменника-романтика і творить свій сатиричний 

модус художності, в якому людина опиняється у ситуації загроженості з боку 

держави. Сатиричний модус твориться також з допомогою позасюжетних 

елементів – присвяти, пейзажів, публіцистичних авторських відступів. 

Зіставлення проаналізованих творів не вичерпує «гоголівську» тему у 

творчості української еміграції, що відкриває шлях до нових досліджень. 
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