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ВСТУП 

 

В останнє десятиліття ХХ століття відбулося повернення імені Докії 

Гуменної в історію української літератури. Сама вона через поважний вік не 

могла прибути на рідну українську землю. Але таке бажане повернення до 

рідного українського читача здійснилося разом із її творами, що на 

десятиліття залишалися невідомими через заборону. Зазнавши утисків і 

переслідувань від більшовицько-комуністичної влади, вона віддалилася від 

рідної землі. Тому й потрапила до списку замовчуваних «офіційними» 

радянськими літературознавцями імен в Україні. Але пройшов час, і її ім’я 

було введено в підручники з історії української літератури, твори знайшли 

своє поважне місце в хрестоматії «Українське слово» (1994). Яскравою 

зіркою з минулих часів засяяв випущений перед нашою незалежністю у 1990 

році двотомник спогадів «Дар Евдотеї», який був перевиданий у 2004 році в 

самій Україні. Це був і залишається найяскравіший твір письменниці, 

завдяки якому українці звернули увагу на творчість забутої письменниці. 

Її ім’я починає притягувати увагу. А. Погрібний, у хрестоматії 

«Українське слово» у 1994 році розмістив супровідну статтю про Докію 

Гуменну до її творів [23]. Популяризували творчість письменниці 

В. Мельник [16], М. Мушинка [17, 18], П. Сорока [26]. З їх публікацій прості 

читачі й вчителі, учні й студенти знайомилися з доробком письменниці. Але 

й до сьогодні її книжки ще маловідомі на Батьківщині, не приділяється 

належна увага їх перевиданню. За роки незалежного існування нашої 

держави з багатотомної спадщини були видані тільки казка-есе «Благослови, 

Мати» (1994), роман-тетралогія «Діти Чумацького Шляху» (1998), роман-

хроніка «Хрещатий Яр» (1998 і 2001) та книга спогадів «Дар Евдотеї» (2004). 

Так помалу частина творчого здобутку Докії Гуменної стараннями 

окремих людей повернулась до України. Її забуте ім’я доповнило цілісність 

художньої картини літературного процесу в 20 – 40-і роки та вітчизняної 

еміграційної прози. І з початку 90-х років ХХ ст. в літературознавчих працях 



4 
 

 

науковцями вивчаються проблематика, ідейно-тематичні та жанрово-стильові 

особливості творчості Докії Гуменної, місце її творчого доробку в 

літературному та загальнокультурному просторі. Зокрема, її творчість 

вивчали О. Зінкевич [7], Л. Козинський [9, 10, 11], Г. Костюк [12, 13], 

Т. Лопушан [15], В. Мельник [16], О. Наконечна [19], Т. Николюк [20, 21], 

В. Пепа [22], Т. Садівська [24, 25], П. Сорока [26], Ю. Шевельов [27] та ін. 

У своїх прозових творах Докія Гуменна серед багатьох різноманітних 

тем піднімає теми прадавньої історії української землі і людей, а також вона 

уважна до творчих світів своїх героїв. Ці теми актуальні й сьогодні, і 

потребують вивчення. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати в романі 

«Золотий плуг» (1968) художні особливості змалювання творчої молоді, чиї 

образи мали своїх прототипів у реальному житті, які можна відшукати у її 

спогадах «Дар Евдотеї». Досягнення поставленої мети зумовило вирішення 

таких завдань: 

 з’ясувати біографічні джерела творчості та розвиток художнього 

мислення письменниці; 

 розглянути історичну складову творчості Докії Гуменної, яка 

стосується доісторичних часів української землі; 

 вивчити жанрово-стильові особливості та поетику образотворення 

роману «Золотий плуг»; 

 з’ясувати реалістичність образів творчої молоді за допомогою 

порівняльного аналізу зі спогадами «Дар Евдотеї». 

Об’єктом дослідження є роман «Золотий плуг» Докії Гуменної. 

Предметом дослідження є аналіз впливу автобіографічних чинників на 

поетику образотворення творчої молоді у романі «Золотий плуг» Докії 

Гуменної. 

Методи дослідження. Аналіз художньої творчості Докії Гуменної 

передбачає використання порівняльно-історичного, системно-описового, 

біографічного та художнього методів дослідження літературних явищ. 



5 
 

 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні індивідуальних 

художніх рис прозописання письменниці Докії Гуменної в романі «Золотий 

плуг» при змалюванні творчих людей, які мають неприйнятне для умов 

тоталітарної дійсності світобачення й трактування минулого своєї землі. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що вони стосуються питань художньо-стилістичних особливостей 

творення образів дійових осіб і можуть бути використані в подальшій 

розробці літературознавчих проблем з обраної теми, при читанні спецкурсів і 

спецсемінарів з історії давньої української літератури; при написанні 

рефератів, дипломних і курсових робіт. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1. 

СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ 

 

1. 1. Батьківський дім як осередок творчих проявів українського 

народу в становленні дослідницьких прагнень Докії Гуменної 

Любов до народного та літературного слова, до художньої літератури у 

письменниці Докії Гуменної була вихована з дитинства. Її батько й мати були 

першими вчителями на ниві словесної творчості. Батько, великий любитель 

української літератури, заохочував читання дочки купівлею книжок. 

Малописьменна мати ж могла пояснити дитині будь-яке слово. Тому, маючи 

можливість з дитинства подружитися з книжкою, письменниця полюбила 

літературу, а відтак горнулася до товариських, відкритих душею людей. В 

цьому розумінні вона була в деякій мірі ідеалісткою. 

Містечко Жашків, де народилася Докія Гуменна, нині є районним 

центром Черкащини. На початку ХХ ст. воно входило до Таращанського 

повіту Київщини, але все так само розташоване за 60 кілометрів від Умані, по 

автотрасі з Одеси на Київ. Тому уманці в деякій мірі вважають її своєю 

землячкою, про що засвідчив факт введення її імені до збірки «Письменники 

Уманщини (Довідник-антологія)» [9, с. 40 – 44]. 

Умань, очевидно, мала своє значення для регіону, тут розташовувались 

навчальні заклади, де могла б навчатись мала Докія. Саме її першою згадує 

письменниця, бо – найближче місто. Та, як згадує вона, все вирішило 

батьківське бажання навчати старшу дочку Ганну гуртом з іншими: «Оце [...] 

відвіз батько одинадцятилітню Ганю до гімназії у Звенигородку. Чому до 

Звенигородки за 80 верстов, а не до Гуманя за 50, чи не до Таращі, повітового 

міста? Бо там училась писарева Надя, бувають і такі причини» [3, с. 53]. 

Докія Гуменна доклала зусиль, аби вибороти собі в батьків права 

навчатися разом із сестрою в Звенигородці. Вони, хоч і не були заможні, 

підтримали її бажання: «Про мою освіту мабуть би не турбувалися, тим 

більше, що треба ж було чимось платити, тепер уже за двох. Але я інакше 
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собі не мислила. Я критикувала все навколо і питала тих, хто були гідні 

цього: «Що це за життя? Їсти, щоб жити, жити, щоб їсти? І це все. Виходу з 

цього колеса нема? Оце в цьому болоті й заснидіти?» – Шевченкове 

«Минають дні, минають ночі...» ставало все актуальніше. І мусів мене батько 

везти разом із Ганею восени до Звенигородки. Ганя мене в цей останній час 

муштрувала й підтягала до іспитів, як могла» [3, с. 95]. Вражає здатність 

аналітично й критично аналізувати своє становище, та підкріпляти свої 

аргументи цитатами з спадщини народної мудрості та творів Тараса 

Шевченка. 

Письменниця в спогадах постійно вдається до самохарактеристики, в 

якій не обминає поряд із позитивними якостями, – прагненням читати і 

писати, – свої особливості поведінки – пасивність у спілкуванні, повільність 

у думанні й прийнятті рішень. Читати вона навчилася дуже рано, бо любила 

слухати казки. Оскільки їх розказали їй всі, які знали, більше могли 

задовольнити її цікавість книжки: «Всіх я просила, щоб розказували мені 

казки. Просто чіплялася. Так, пам’ятаю, на Великдень причепилась до тітки 

Палазі і вона мусіла мені щось розказувати. Через цей голод на казки я дуже 

скоро навчилась читати букваря» [3, с. 29]. 

Про школу в неї залишилося мало спогадів. Співи в школі (серед 

багатьох російських пісень – одна українська), читання біблійних оповідань, 

дитячі ігри урізноманітнювали її дитинство. До її пристрасного бажання 

читати у батьків було відмінне ставлення. Мама перепитувала її, маленьку, з 

нотою недовіри, коли вона читала вголос: «[...] мені було років вісім. Бачу 

сценку: я читаю Пушкіна, ілюстровану книжку великого формату, із шкільної 

бібліотеки. А мама питає: 

– І що ти там розумієш? 

– Все розумію, – здивовано відказала я. Справді, що ж там не розуміти в 

казці про рибака і рибку?» [3, с. 59]. 

Оце бажання читати письменниця з намагалася з психологічної точки 

зору пояснити: «Після того, як я навчилась читати (у 5 років), набридання 
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всім, щоб розказували казки, перетворилось у психозу читання. Букваря я 

вже всього перечитала, ще інші діти сиділи на перших двох сторінках. «Закон 

Божій» з біблійними оповіданнями, поданими для дитячого сприймання. В 

школі була сяка-така бібліотечка, там я брала все, що було. У татових 

книжках я поралась, як тільки мені дозволяв тодішній мій розвиток. Жадібно 

читала я тому, що в книжках був світ відмінний від мого оточення» [3,с. 59]. 

Замилування художнім словом, що перетворився на «психоз» читання, 

очевидно, відводив її часом від товариства дітей, робив неуспішною у 

навчанні. Так в деякій мірі у неї проявлявся характер своєї доброї товаришки 

– мами: «Крім того, я і вдачею була схожа на маму: невторопна, не вміла 

збрехати, швидко подумати, мовчазна, тиха і боязка. Якось зустріли батьки 

на вулиці вчительку і питають: 

– А як там наша дівчина? 

– Очень скромная, – відказала вчителька. 

Так і було: плоха, боязка до людей, нічим не відзначалась, зовсім не в 

дусі Гуменюків.» [3, с. 59]. 

З людьми Докія Гуменна була боязка, а для мами впевнено ставала 

вчителькою, водночас набиралася здорового критицизму від неї: «Коли я 

навчилася читати, то вже мама розпитувала або я сама, вражена вивченим у 

школі, починала їй розказувати, а вона, як школярка, слухала. Цікава була до 

знань. От тільки, коли про зміст якого оповідання розказуєш, вона питає: 

«Хіба ж то правда?» Книжки повинні розповідати про дійсне, а інакшого не 

визнавала вона. Була гостро вразлива до фальшу й штучности» [3, с. 65]. 

При всій цій боязкості людей Докія виявляла рішучість у освоєнні світу 

по книжках, бо непривабливість оточуючого світу для неї був очевидним: 

«Жашківського містечкового оточення я не любила, відверталася, хотіла 

замінити чимось, усунути з свідомості. Це оточення було мені глибоко 

нецікаве, порожнє, не давало поживи духові, думці і почуванням. Все те 

саме: ті самі хати, ті самі площі та торговиці, ті самі люди, ті самі їх розмови. 

Хотілося чогось іншого, і книжки розкривали інший світ, я жила в тому 
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іншому світі реальніше, ніж у фізичному. Бо містечко було рішучо замале, 

затісне, душне, нудне. Літом насичене порохом повітря, восени й весною – 

болото коням по груди...» [3, с.59]. 

Але і в тому зовні непривабливому світі Докія змогла побачити багато 

цікавого з життя народу та зрощеної в його середовищі інтелігенції. Вона 

чула спів хорового колективу парубків і дівчат, яких очолював лікар, а за 

покликом душі – етнограф та диригент Порфирій Демуцький з Охматова, що 

за 10 верст від Жашкова. Ці дитячі враження ввійшли навічно в пам’ять 

письменниці: «На одному такому концерті була і я. Батько забрав нас усіх на 

воза, набрали харчів, щоб і заночувати там. Такого оригінального концерту я 

вже більше не бачила ніколи. Величезний парк. Посеред парку, перед домом 

– став. Один кінець ставу являв собою сцену, там стояв хор у народному 

вбранні, дівчата по-дівоцькому, молодиці по-молодицькому одягнені. Луна 

від ставу відбивалася так, що чути було в найвіддаленіших кінцях парку. А 

навколо нас – возів! Народу! Як на ярмарку. Це ж уся округа з’їхалася. 

Кожне сиділо на свойому возі, як і ми на свойому. Там у парку й ночували. 

Отаким я й пам’ятаю Демуцького – ентузіяста української народної пісні 

на Жашківщині» [3, с. 84]. 

Таким чином спогади Докії Гуменної дозволяють уманцям глибше 

зрозуміти підстави найменування Уманського музичного училища іменем 

Порфирія Демуцького. А цей факт з біографії письменниці ще й пояснює її 

велику любов взагалі до творчого процесу творення прекрасних творінь, до 

естетики співу, тексту пісні, художнього слова. В цьому допомагали також 

голосисті та меткі на слово родичі, а насамперед – батько й мама. 

Особливо дружні відносини встановилися з сестрою, яка приїжджала на 

літні канікули з гімназії, і бралася «навчати» іноземних мов, і – вчила 

співати: «Гані батько купив гітару, і вона висіла в її кімнаті на стіні. Ганя й 

мене навчила того, що вміла: «Гуманська різня», вальсики всякі, 

акомпаньяменти до модних романсів і, звичайно ж, «Взяв би я бандуру» та 
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«Якби мені сірий кінь», ота гумореска, де згадується «бараболя» («Я на тую 

бараболю скоса поглядаю...»)» [3, с. 85 – 86]. 

Участь батька, матері, сестри Ганни в становленні творчих задатків 

Євдокії проявлялася по-різному. Батько Кузьма захоплював дівчинку своєю 

веселою товариською вдачею, умінням грати на музичних інструментах. 

Грати на скрипці, гармошці, сопілці він навчився самотужки. Йому 

приходилося в дитинстві ховатися зі своїм умінням від свого батька 

Гарасима – Докіїного діда. Письменниця з роздвоєними почуттями 

переказувала історію боротьби батька й сина. 

За селянським звичаєм син мав би допомагати фізично працювати, і 

виконувати доручення з оранки, сівби та іншої роботи. Однак батько Докії 

мав ліричну душу, тому тяжів до літератури й музичного мистецтва, чого не 

сприймав дід. Та проза життя перемагала, і Кузьмові сподівання розбивалися 

об Гарасимові аргументи. Письменниця пояснює: «Дуже хотів Кузьма 

вчитися, а його приневолювали до хазяйства, якого він не любив. Ані земля з 

сівбою-жнивами ніколи його не приваблювали, ані воли та корови. Музика й 

книжка вабили, – та з музичних надбань було лише те, що самоуком зміг 

утнути. А книжка... – «Тобі нащо вчитися? – питався дід. – З книжки хліба не 

їстимеш. Хіба ж ти попом будеш?»[...] І цього не міг Кузьма свойому 

батькові простити ніколи. Скільки я не пам’ятаю родинних суперечок, мій 

батько завжди гірко випоминав дідові: «Чому ви мене не вчили, як 

Хведора?»» [3, с. 29]. 

Навчання для батька Докії означало бути з книжкою, бути в колі 

творчих людей. І він тягнувся до читання, хоч це й призводило до конфліктів: 

«Книжки, як і музика всякого роду, були невідступною пристрастю мого 

батька. Тож у нашій хаті, відколи я себе пам’ятаю, були «Кобзар» (видання 

1847 p.), Квітка-Основ’яненко, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький, 

Котляревський, комплекти журналу Нива [курсив Докії Гуменної. – Г. Л.] й 

інші... От не знаю тільки, коли й як усе це збиралося. Дід же всі його 

парубоцькі надбання палив і дер...» [3, с. 24]. 
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Очевидно, авторитети імен письменників цьому зашкодили. В іншому 

ніяких авторитетів батько Гарасим не визнавав: «На хуторі в хаті дим 

коромислом, грають і регочуть, а тут вбігає «Гаршин з шапкою»... Тікайте, бо 

приїхав старий, ось уже ворога відчиняє... Хлопці розбіглися хто куди, а 

Кузьма притьмом ховає свою колекцію музичних інструментів. Та не встиг. 

Ще не зачинив грубу, як батько в хаті! Витяг він ці дорогоцінності з груби, 

скрипку побив на цурпалки, гармонію потоптав... – Оце тобі скрипочки та 

гульки! Вже й здоровий парубок! Лядацюга! Он худоба ненапоєна! 

Скрипка й гармонія з’явилися незабаром знов: Кузьма відкрав хліба, 

продав його, купив нові, а ховати навчився ще краще...» [3, с. 23]. 

Гра на музичних інструментах потребувала слухачів і визнання. І в 

своєму колі товаришів він був душею компанії. Ключ до веселощів 

товариства – музичний інструмент. То батько й не розставався з ним: «З 

сопілкою батько і в гості ходив, бо невідмінно приходив оцей момент: «Ану, 

заграйте!». І після того всі такі зворушені, розчулені, починають про давні 

часи говорити, про батьків, дідів-прадідів... Які то звичаї були колись, – еге-

е-е, тепер уже перевелося...» [3, с. 66]. 

Як і інші жашківчани, батькові родичі любили спів і музику: «Сопілчана 

справа була найприродніша його стихія. Зберуться ото сільські родичі 

(Горпина з Яринеєм, Гемень, Тодоська), випили-закусили і просять, щоб 

батько заграв. Тільки-но проллються перші відзіґорні звуки сопілки, у всіх 

уже починають блищати очі, розцвітають усмішки на лицях. Пальці у батька 

були короткі, і я не знаю, як це йому вдавалося, що з них випурхували такі 

грайливі ґраційні мелодії, такі мелянхолійно-елегійні. Перлинки. «Як ви 

навчилися?» – колись спитала я. – «А як я малим був, то все вирізував з 

бузини сопілки і грав» [3, с. 66]. 

Відомо, що легко можна робити улюблену справу. І, можливо, 

небажання займатися обтяжливою справою, призвело батька письменниці до 

неуважності й травми, яка згодом приносила багато страждань і давала 

привід не працювати: «Таж усім відомо, чому в батька така відраза була до 
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всякої важкої сільської роботи. Ще замолоду кінь так ударив ногу, і так 

ушкодив кість, що боляк на нозі ніколи не гоївся. Тільки я, невторопа, того 

не тямила» [3, с.29]. 

Ось такий травмований фізично й душевно чоловік, який інколи 

ігнорував допомогу по господарству дружині, був суворий з дітьми, все-таки 

думав про велике – про освіту дочки і допомагав у читанні: «Але в дійсності 

батько був мій союзник. Він краще розумів мене, ніж мама, і був ближчий в 

одному пункті. Після того, як я навчилась читати (у 5 років), набридання 

всім, щоб розказували казки, перетворилось у психозу читання. Букваря я 

вже всього перечитала, ще інші діти сиділи на перших двох сторінках. [...]В 

школі була сяка-така бібліотечка, там я брала все, що було. У татових 

книжках я поралась, як тільки мені дозволяв тодішній мій розвиток»[3, с. 59]. 

Таким чином, можна стверджувати, що перші уявлення про творчу 

складову людського життя, про мистецтво слова, пісні, музики, про художні 

здобутки цивілізації Докія Гуменна отримала вдома, з допомогою батьків. А 

вже школа стала тим осередком, де взято було знання для подальшого 

навчання – в Звенигородській гімназії, в Ставищанській педшколі, в 

Київському університеті, який під час її навчання був перейменований в 

інститут. 

 

1. 2. Освітні заклади як вступ до наукового пізнання людського 

буття у спогадах Докії Гуменної 

 

Читання книжки було чимось на вигляд священнодійства. «З самого 

початку, себто як почала я читати букваря, і сьогодні незмінне ставлення моє 

до книжки. Світ у книжці цікавіший і реальніший, дійсніший, ніж те, що в 

навколишньому щоденному житті. Книжка – це щастя готове, повне, ніколи 

невичерпана криниця. 

Чи можна порівняти чар книжки з чаром відбитки у шибі розчиненого 

вікна? В ній відбивається все те, що бачиш в реальності. Але звичайний світ 
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у відбитці стає феєричним, казковим, повним незбагненої приваби, таємничої 

краси...» [3, с. 90]. 

Тяжіння до науки і творчості в характері Докії Гуменної проявлялися з 

дитинства. От, згадуючи про завершення двокласової школи, вона 

призналася у спогадах про виголошену в колі подруг мрію стати 

письменницею: «Ну, ще оті гойдливі стежечки на морі весняного болота. 

Воно ще не просохло, а ми по стежечках тих стрибаємо, як по пружинистих 

подушках, – я й ще дві дівчини-школярки. Це якраз перед Великоднем. – Чим 

ти хочеш бути? – питаємо одна в одної. Одна хоче бути кравчинею. Друга: – 

Ой, коли б швидше вирости! Заміж! – А я заявила, що буду письменницею. Я 

ще не запевняла, що буду, але була певна, що тільки цього хочу» [3, с. 90]. 

Прагнення читати і стати письменницею цілком поєднувалося в уяві 

малої Докії з бажанням вчитися, хоч і не завжди вона була вправно 

встигаюча, хоч і мала конфлікт із російським шовінізмом. Вона нагадала про 

своє незнання російської мови, за що й отримала погрозу від не менш 

незнаючого українську мову вчителя: «Оце ж тоді закінчила я двоклясову 

школу. І знов дивно: ніяких спогадів про ці шкільні роки не лишилося, крім 

одного. У четвертій групі я вже була, учитель щось мене запитав, я відповіла 

невпопад, він роздратовано нагримав. Я «поправилась»: 

– Ви єщо нє доказалі... (російською мовою треба було сказати 

«нєдоґоворілі», а те, що я сказала, російською мовою означало «не довели»). 

– Я т-тєбє докажу!.. – приобіцяв учитель...» [3, с. 90]. 

Навчання Докії Гуменної припало на часи Першої світової війни і в часи 

Великої Української Революції, як називала її письменниця [3, с. 112], та 

інтервенції більшовицьких завойовників, які нав’язали згодом і свою владу. 

Але діти займались навчанням, і Докія, не будучи надзвичайно успішною у 

навчанні зуміла послідовно реалізовувати свою творчу задумку бути 

письменницею. Ось її спогад про навчання у Звенигородці: «Це там уперше 

попробувала я своє перо. Вчителька історії і літератури загадала нам 

написати твір на вільну тему. Я думала-думала і нічогісінько не могла більше 



14 
 

 

придумати, як написати про зайчика, що сидить у лісі, навколо сонце, 

ялинки, сніг сяє... Це не справило на вчительку жадного вражіння» [3, с. 97]. 

І навіть перерва у навчанні через відсутність коштів у батьків приносила 

Докії користь. Їй допомагали сторонні люди займатись самоосвітою, осягати 

суть мистецтва слова з допомогою незвіданої на той час рідної класики: 

«Лесі Українки серед наших книжок не було, та й ніхто ж не сказав мені (хто 

ж би?), що  це я тримаю в руках. 

Це були драми «Касандра», «Орґія», «У пущі». 

І це була найбільша подія в усьому мойому читанні. Не тільки те, що 

полонив з першого рядка дух книжки, що тематика така нова, сюжет з 

античности, не тільки ота досконала музичність, аж забуваєш, що це – 

віршовано. Не тільки це, але й ще щось інше: читаючи про одне, написане в 

рядках, одночасно поза рядками читаєш ще про другий величезний світ, 

невидний текст. Ні, не символіка й не алегорія, а саме щось друге, сказане 

іншим способом, ніж слово. Відразу я зняла з свого списка найулюбленіших 

Гамсуна й Фламмаріонову «Стеллу», а на перше місце поставила Лесю 

Українку, навіть не здогадуючись, що це ж – наша клясика» [3, с. 106]. 

Перебування вдома протягом двох років не послабило бажання 

навчатися, вона відчайдушно привертала увагу батьків до свого бажання: 

«Справді – я була в паніці. Вже другу зиму я сиджу вдома. Вже мені 16 років, 

а що ж далі? Яке ж моє майбутнє? Продавати на базарі мило? Чи в споживчій 

кооперації стояти за лядою? Я канючила вдома, всім і всюди торочила, що 

хочу вчитися» [3, с. 118]. 

Бажання Докії навчатися було задоволено з дуже прозаїчної причини: її 

старша сестра Ганна відмовилась навчатись в Києві на доктора і вийшла 

заміж. Тому другій дочці стало можливим навчатися в нововідкритій 

педшколі у Ставищах. То був її прекрасний час перехідного віку, коли з 

допитливої і спостережливої дівчинки формувалася дівчина. Тому й 

названою, очевидно, була ця друга частина «Ставищанська розкіш» [3, с. 89]. 
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У Ставищанській школі директор (і він же за сумісністю учитель з 

літератури) під час додаткових недільних занять зумів додати Докії Гуменній 

впевненості у правильності вибраного шляху: «На мене ця лекція справила 

колосальне вражіння, просто викликала в душі переворот! Тож я тільки й 

чула досі звідусіль, що «дівчата нездібні до науки», «жінка не людина», 

«ісчадіє ада», «нечиста», не сміє входити у вівтар, «жіночий університет – 

заміж», «волос довгий, а ум короткий» тощо-тощо. А тут розкривається, що 

не завжди так було. Я стала на гранітну основу, що недаремно хочу вчитися, 

що неправда, ніби для дівчини це непотрібно й необов’язково, однаково ж – 

підеш заміж, а там уся твоя наука непотрібна... Тоді ж у мене було 

пристрасне бажання рости духовно, удосконалюватися... хоч би на колінях 

рачки, а лізти до вершин своїх можливостей. А тобі кажуть – непотрібне це!» 

[3, с. 122]. 

Висновок Докії Гуменної був категоричний: «От, як підкріпив мене тоді 

Віталій Михайлович! Його лекція вклала в мою душу, крім випростання 

потоптаної гордости, ще й зародок наступних моїх шукань на дорозі 

самовдосконалення: лектуру в цьому напрямку, захоплення доісторичними 

темами та спробами втілити їх у мистецьку одежу, як от «Велике Цабе». Це 

прийшло через десятки років. А почалося у ставищанській педагогічній 

школі під впливом Самійленка» [3, с. 122]. 

Прихід до школи поета Дмитра Загула призвів до нового статусу Докії 

серед учнів. Він заступив місце вчителя літератури і надав можливість учням 

проявити свої літературні таланти. Найкраще це вдалося саме Докії: «Він 

почав знайомитися з нами і зразу ж дав кілька тем до вибору для письмової 

роботи. Я собі вибрала таку тему: «Революція в інтерпретації Павла Тичини». 

Вибір цієї теми був тому, що мені імпонувало чужоземне слово 

«інтерпретація». На наступній лекції української літератури новий учитель 

приніс виправлені роботи і прочитав перед клясою мою, як зразкову. Так 

закріпилася традиція читати мої письмові роботи перед клясою, щоб на них 

вчилися інші. А я просто не вміла багато написати і ледве перетягала з одної 
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сторінки шкільного зошита на другу. Що вони пишуть на чотирьох 

сторінках? Я не знала, що писати більше і тому перша подавала свою 

роботу» [3, с. 123 – 124]. 

Стараннями Дмитра Загула Докія Гуменна «доросла» до редактора 

шкільного журналу, але досить критично ставилася до цієї посади: «Це 

правда, що мої шкільні роботи раз-у-раз зачитувані перед клясою, але ж коли 

я сама хотіла щось написати, – бодай, вивантажити себе, – то виходила отака 

поезія в прозі, як «Хочу вмерти молодою» або «Краса літнього дощу». Ще й 

під пишним псевдонімом «Борсук»» [3, с. 140]. 

Два роки навчання пролетіли швидко, і знову постало – як для 

вісімнадцятирічної дівчини – проблемне питання подальшого навчання: 

«Після гамірливого випускного святкування все раптом обірвалося. Чомусь 

на Зелені Свята я ще була в Ставищах, у порожньому гуртожитку. Навколо 

розбуяла природа, всі десь порозбігалися, а я опинилася сама. Приплив 

нудьги ще збільшувався при думці, що ось доведеться зашитися десь у село і 

вчителювати. Мені хотілося вчитися далі. Але про дальшу науку не було й 

мови. Нема звідки – була одна відповідь у хаті, коли я заводила про це 

розмову» [3, с. 144]. 

Отже, можна прийти до висновку, що, протягом всього часу навчання в 

Звенигородці, в Ставищах, чи й під час перебування вдома, Докія Гуменна 

думала про навчання, прагнула продовжувати його для подальшої творчої 

роботи. Вона перебувала в різних ситуаціях, але її думки були звернуті до 

Києва. Про цей новий період свого творчого життя вона напише в розділі 

«Мрія, що зветься Київ» [3, с. 145]. Вже в Києві дійсно вона реалізує свій 

задум – вступить до університету і стане письменницею. Бібліотечні фонди, 

знайомство з археологією, весь інформативний простір зі свого 

студентського життя вона візьме за основу роману «Золотий плуг», де виведе 

образи молодих людей, сповнених творчого потенціалу [3, с. 222]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТВОРЧА ЛЮДИНА В ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ 

РОМАНУ«ЗОЛОТИЙ ПЛУГ» 

 

2. 1. Літературно-наукові передумови написання роману 

«Золотий плуг» 

Становлення Докії Гуменної як творчої особистості мало свої етапи та 

зазнало впливу доби. В родинному та освітянському товаристві вона 

пізнавала мистецтво слова й отримувала можливість займатися власним 

творчим самовираженням. Так наперекір численним труднощам соціального, 

політичного, економічного, культурного характеру постала особа, що мала 

творчу індивідуальність з постійним спрямуванням своєї діяльності в бік 

літературного творення. 

П. Сорока відзначає фактичне її зрощення з творчим процесом: «Життя 

Д. Гуменної не можна розділити на біографію і літературну діяльність, 

оскільки це єдине ціле. Письменниця не мислила себе поза творчістю. Її 

біографія – це передусім її книжки. Важко знайти іншого митця, який би так 

самозречено, повністю і жертовно присвятив себе літературі» [26, с. 58]. А в 

романі «Золотий плуг» вона відтворила часточку себе в Гаїні Сай – героїні, 

що прагне історичних знань та реалізації своїх творчих сил в українському 

середовищі. 

Літературознавча енциклопедія творчу індивідуальність пояснює як 

«суб’єкт художньої творчості з неповторними, притаманними лише йому 

креативними якостями» [14, с. 461]. Докія Гуменна у романі «Золотий плуг» 

змалювала дві креативні постаті – Гаїну Сай і Миколу Мадія. Їх творчі 

вподобання стосуються різних аспектів діяльності, але їх об’єднує любов до 

прадавньої історії України. Вони проявляють максимум креативу при 

вирішенні своїх малих і великих індивідуальних завдань. І головне, що їх 

об’єднує – це бажання вчитися. 
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Бажання вчитися володіло письменницею в молоді роки, не послабло під 

тиском голодного життя, відсутністю одежі, нормального житла, тиском 

інститутських «чисток», надактивних комсомольців, підступністю 

кар’єристів і прихованих «секретних сотрудніков» – «сексотів». Завершення 

навчання певним чином переривало її навчання в аудиторіях і наближало 

новий етап самостійного пізнавання життя: «Я почувала, що тільки-но 

починаю серйозно вчитися, а тут уже й випихають тебе. Я любила вчитися, 

відчувати себе в організованій групі... Жаль мені було, що ось скоро 

доведеться кидати ці стіни, цю бордову озію, а тому – треба хапати, що ще 

можна...» [3, с. 226]. 

Звертає на себе висловлювання «в організованій групі» – воно розкриває 

суть письменницького характеру. Докія Гуменна постійно говорить про свою 

відчуженість від оточення, на труднощі знайомства з людьми. Але при цьому 

вона не є асоціальною, їй просто потрібне товариство однодумців. Ось про 

такого однодумця – Миколу Мадія – і вимріювала вона свій твір. 

Текст роману «Золотий плуг» не одразу дасться до розуміння 

непідготовленому в питаннях історії трипільської культури читачеві. Це, 

очевидно, розуміла і письменниця, яка довго збирала матеріал, працюючи в 

бібліотеках, і поступово йшла до розкриття теми творчої людини, що 

займається вивченням загадок доісторичних часів. Вона написала перед цим 

кілька інших творів, написаних у лихоліття війни. Мається на увазі, зокрема, 

драма-феєрія «Епізод із життя Европи Критської», яка викликала здивування 

у конкурсної комісії своєю доісторичною тематикою [12, с. 64], та повісті 

«Велике Цабе», що, за свідченням Г. Костюка, «була відважною мандрівкою 

в праісторію нашого народу», перша «спроба вичарувати дух і характер 

українського народу в найдавніші часи та протягнути нитку органічної 

пов’язаности минулого і сучасного» [12, с. 65]. 

Написання творів на історичну тематику Докія Гуменна розпочала ще в 

час перебування в Україні, а продовжила в таборах ДіПі. Вона скористалася 

можливістю отримати судження кількох авторитетних для неї знайомих, яких 
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знала з часів участі у розкопках на трипільських городищах. Одна рецензія 

мала для неї обнадійливу відповідь. Їй серед інших відповів Віктор Петров, 

що здійснював розкопки трипільських поселень. «Зрозумів повість як 

міфотворчість», – пише вона у спогадах. А ще додав, що це спроба 

«наблизити давній час до нас та ознайомити в казковій формі загал із тим, що 

знає тільки вузьке коло спеціалістів» [2, с. 1111 (149 арк.)]. 

Вже коли готувався до друку роман «Золотий плуг» у 1968 році, вона не 

могла дати Віктору Петрову читати продовження міркувань про давню 

історію наших земель, бо він загадково зник з табору ДіПі, імітувавши 

насильницьке зникнення й втік до Радянського Союзу, де навіть отримав 

державні нагороди за свою шпигунську діяльність [1, с. 493]. 

Як стверджує Т. Николюк, «Специфіка інтертексту творів Докії 

Гуменної в тому, що претекстами до її сюжетних роману та повісті (роману 

«Золотий плуг», повісті «Небесний змій») стали власні есе письменниці» [20, 

с. 47]. Літературознавець зауважила дещо спрощене прочитання назви 

роману «Золотий плуг» прихильницею творчості І. Дибко-Филипчак, як 

символічного плугу, що «оре нашу землю рідну, що в своїх надрах заховала 

золото скитів» [Див.: 20, с. 47]. Т. Николюк вважає, що оскільки роман 

постає як продовження «есе «Благослови, Мати» та «Минуле пливе в 

прийдешнє», в яких Докія Гуменна дешифрувала міфи та обряди, то поняття 

«золотий плуг» має інше пояснення»: «Трьом братам, Ліпоксаю, Артоксаю, 

Колаксаю, впали з неба дорогоцінні предмети, але золотий плуг, як знак 

царської влади, дістався найменшому. Колаксай був першим скіфським 

царем» [20, с. 47]. 

Названі імена невідомі пересічному читачеві, який тільки подивується з 

глибини та обсягів знань письменниці. Останні десятиліття дослідники 

творчості Докії Гуменної «підтягуються» до її рівня, глибоко проникають у 

змістове наповнення романів на історичні теми. Вони досліджують синтез 

наукової основи з суто художніми критеріями белетристики. «Отже, 

письменниця не називала власні твори науковими, пише Т. Садівська, – але й 
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звичайними романами їх складно назвати, адже в кінці творів вона подає 

наукові джерела, послуговується примітками, визначає мету та завдання 

написання романів» [24, с. 46]. 

Зі спогадів «Дар Евдотеї» читачі можуть взнати причини появи такої 

зацікавленості письменниці праісторією своєї землі. Вона вважає скіфів і 

трипільців своїми пращурами, які наділили людей, що проживають в межах 

степової території, певним характером: «Оженився Кузьма з хуторянкою 

Дарією Кравчéнко. Цей хутір, де виросла моя мама, був цілком відмінний від 

того, «за Троянами». Коли гуменюківський хутір був «скитський», то мамин, 

кравченківський, – «трипільський»» [3, с. 24]. 

І так з перших розділів «Дару Евдотеї» на прикладі своєї сім’ї вона 

фактично дає психологічну характеристику кочовикам скіфам і землеробам 

трипільцям: «На гуменюківському хуторі було багато ожередів, товару, 

коней, возів, звідусюди випирався сільськогосподарський реманент, а про сад 

чи хоч який садочок – не подбали [...] Хоч хата на цьому хуторі була велика, 

але якось не було де себе приткнути, тому я не любила тут і дня бути. Зате на 

хуторі у Кравченків було надзвичайно затишно і притульно. Тут не було 

розмов про багатство, хоч і тут також працювали зранку до пізньої ночі. 

Ніколи ніяких наймитів не було, все самі обробляли, але й ніколи не дійшли 

до більшого, як 15 десятин землі, тих самих, з чого починався цей хутір. Тихі, 

скромні, нездібні до хитрощів та брехні. Не було хазяйського гармидеру в 

подвір’ї, а був справжній хутірський затишок, оповитий гойними садами та 

осокорами. Осокоровою алеєю, власне, й починався цей хутір, вона 

приводила подорожнього з широкого тракту вглиб оселі. Хоч же й тут аж 

гуло від населености, але все було якесь веселе» [3, с. 24 – 25]. 

Невеликі фрагменти перших розділів, де згадується трипілля, 

пов’язують сучасні для письменниці часи з минулим: «Ці хати притулилися 

на взгір’ї так, як типово для трипільського краєвиду» [3, с. 41]; «А потім мала 

в руках дві мальовані миски, побила їх одну об другу, а черепки кинула до 

стелі. На щастя! Жертва богам! Справжня трипільська Мати Роду!» [3, с. 47]; 
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«А в дійсності це ж свято жіночої магії, коли всі ці баби стають жрицями. То 

виходить, що воно живе-триває ще з трипільських часів, значить, – існує яких 

5-6 тисяч років» [3, с. 77]. 

Таким чином, передумовами написання роману «Золотий плуг» були 

обставини родинного характеру та навчання в освітніх установах в поєднанні 

з самоосвітою. 

 

2. 2. Наукова інтерпретація історії українського народу в 

обладунках художньої форми роману «Золотий плуг» 

 

Роман «Золотий плуг» не дає забути, що автор представляє собою 

особистість з великим кругозором. «Вона – класик української літератури, 

авторка хрестоматійних творів, що нині вивчаються у школах і вищих 

навчальних закладах, – пише П. Сорока. – А ще ж є Гуменна-археолог, 

Гуменна-історик, Гуменна-психолог» [26, с. 62]. Але насамперед хочеться 

проаналізувати художні якості роману, про який Г. Костюк висловився як 

про роман з «оригінальною композицію» та темою, де розкрита «історія 

життя, діяльности і нездійсненого кохання двох молодих людей: студентки і 

початкуючої письменниці Гаїни Сай та студента історика, а пізніше молодого 

науковця Миколи Мадія» [13, с. 68]. 

Як констатує Г. Костюк, тема не нова у творах Докії Гуменної [13, с. 68]. 

Однак зауважимо, що письменниця розкриває тему коханнямолодих людей з 

великим науковим потенціалом, який вони прагнуть реалізувати завдяки 

творчому підходу до складних питань праісторії. Від дослідників творчості 

Докії Гуменної не залишився непоміченим факт використання аспекту 

кохання лише як певноговаріантучисленних любовних історій з її попередніх 

творів [13, с. 68]. 

Для відзначення письменницького хисту Докії Гуменної треба додати, 

що цей варіант своєрідно розбудований і вмонтований у два інші тематичні 

компоненти так, що він, на думку Г. Костюка «тут цілком на належному 
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місці» [13, с. 68]. Для читача тема роману з історією нездійсненого кохання 

двох творчих молодих людей подана для переходу до історіософської теми, а 

разом із тим – до історіософського жанру, який передбачає розкриття їх 

життя та діяльності в умовах тоталітарної системи. 

Розповісти про минуле цікаво й захоплююче Докії Гуменній допомогла 

оригінальна форма белетристичної оповіді. Любовна інтрига твору – 

стосунки історика Миколи Мадія та початкуючої письменниці Гаїни Сай – 

розгортаються на тлі їхніх творчих роздумів при розв’язанні конкретних 

історичних питань і прикладах нестандартного творчого мислення. Під час 

живописання долі своїх героїв, Д. Гуменна знайомить читача із їхніми 

роздумами про дописемні часи нашої землі. 

У романі «Золотий плуг» вона прагне відійти від трагедійно-похмурого 

змісту роману «Діти Чумацького Шляху», в якому для читача мало залишає 

почуття надії на краще [Див.: 4]. Використовуючи двоплановість та 

співрозмірність сюжетних ліній розвитку як свій улюблений спосіб, вона 

прагне показати спосіб мислення творчих людей. До першої лінії належать 

історіософські зацікавлення, роздуми, ідеї та відкриття Миколи Мадія. Йому 

належить перше слово в романі, і він дійсно зацікавлює читача з перших 

сторінок роману спроможністю ставити сміливі питання. Літературні задуми, 

плани на їх реалізацію, критичні роздуми над реальними питаннями життя та 

психологічно-моральні проблеми в житті Гаїни Сай – розкриває друга лінія 

роману. 

На думку Г. Костюка, «кохання між Мадієм і Сай проходить між ними 

як золота нитка, що постійно контактує, але ніколи не змішує цих двох 

паралельних і сюжетно важливих життєвих ліній героїв» [13, с. 68]. І в цьому 

випадку кохання не є самостійною сюжетною лінією. Воно лише частково 

функціонально пов’язує обидві сюжетні лінії. 

Письменниця майстерно пов’язує дві життєві, рівноцінно діючі лінії, які 

проходять своєрідне зрощення, а далі воно посилюється й конфліктно 

ускладнюється завдяки соціальним, побутовим та психологічним факторам. 
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Так Докія Гуменна творить окремі сюжетно-циклічні кола роману, що 

дозволяє підтримувати напругу твору і читацький інтерес. 

Достовірність зображеного в романі «Золотий плуг» можна встановити 

завдяки спогадам «Дар Евдотеї» [Див.: 3]. Письменниця багато чого з 

особисто пережитого використовує для зображення тла, і тому її роману 

можна вірити. Першим окремим колом факторів, що рухають сюжет і долю 

героїв, є створені специфікою соціально-режимних умов праця й навчання у 

вищих і науково-дослідних радянських установах. Тут проявлявся і класовий 

принцип у доборі кандидатів у аспіранти, і марксистський метод дослідження 

й мислення, що змінюють людські можливості і відіграють завдяки цьому у 

сюжетних конфліктах роману дуже поважну роль. Другим колом факторів є 

створена відмінність і часто не співзвучність людських характерів та 

психологічних особливостей. 

На прикладі Мадія можна побачити, як здібний аналітик, учений з 

нахилом до історіософських узагальнень, може бути непрактичним у побуті. 

Він працьовитий і щирий, готовий на контакти. Але водночас розгублений і 

безпорадний. Гаїна Сай – горда й недовірлива, інтроверт, має почуття 

меншовартості. І це в деякій мірі перешкоджає їй використати ясний розум з 

нахилом до спостереження й самоаналізу. Вона в деякій мірі страждає і від 

самовозвеличування. «Саме ця різність характерів і творить постійну 

притягальність і конфліктність у сюжетному розвитку» [13, с. 69]. 

У третьому циклічному колі сюжету твориться відмінність 

інтелектуальних зацікавлень головних героїв. Кожен з них іде окремими 

шляхами, але водночас мають точки зіткнень, перетину та розбіжностей. 

Таким чином також відбувається динамізація сюжету та надання йому 

притягальної сили. 

Кожна основна тематична лінія роману має основних виразників-героїв. 

Літературно-творчі наміри, суспільні роздуми і бажання Гаїни Сай цікаво 

накреслили тематичну лінію, яка виповнена багатьма вартісними 

критичними думками й ситуаціями. Вона жила платонічним коханням до 
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одного лише Миколи Мадія. Гаїна була переповнена почуттями, що вона «не 

така, як усі», «не така», як інші, «особлива», «що їй призначено виконати 

місію – велику місію» – ці вислови йдуть протягом всього твору. 

Такий образ Гаїни викликав критику з боку Г. Костюка, який хотів би 

бачити більше дієвості і незакомплексованості творчої людини: «Щось ніби 

плянує, ніби читає, ніби пише, але якихось відчутних наслідків не видно. 

Вона постійно скандує, що не може писати на замовлення, ідеологічно 

витримано. Але якщо вона справді талановита, якщо її мучить якась, хай 

тричі ідеологічно не витримана, але велика ідея, то вона мусіла б її 

відтворити [...] для себе, для свого сумління» [13, с. 69]. 

Але треба признати, що навіть в такому душевному стані вона написала 

кілька оповідань, що введені до тексту роману. В деякій мірі її образ втрачає 

привабливість через її бажання нишком глянути на свою «згубу» – Мадія і 

внутрішньо пережити радість уявного кохання. Для цього вона постійно далі 

ходить до бібліотеки, що не піддається, на перший погляд логіці. Там вона 

мучить і роздирає своє серце між своїм «хочу» і надуманими, аж до 

хворобливості, почуттями недоторканості, гордості,виключності. Докія 

Гуменна ніби показувала: ось які є чуттєві творчі люди, що потребують 

підвищеної та делікатної уваги. 

Поряд із жіночим образом творчої людини Докія Гуменна ставить й 

образ чоловіка. І пов’язана з другим головним героєм роману Миколою 

Мадієм тематична лінія справляє більш оптимістичне враження. Як історик, 

що навчається на останньому курсі, він працює над дипломною темою, яка 

стосується прадавніх часів. Під час опрацювання «Історії» Геродота він 

випадково натрапляє на слід свого роду, який веде його до ватажка 

войовничих скитських орд князя Мадія. Це той Мадій, що 614 року до нашої 

ери завоював Мідію. 

Маючи творчу уяву, він уявно переноситься у давні часи, і під цим 

враженням вирішує писати дисертацію натему історії причорноморських 

скитів. Та творча людини в умовах тоталітарної системи не зможе 
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розраховувати на вільний вибір теми та оперування різноманітними 

методами аналізами. Його завзята творча праця приносить добрі наслідки по 

збиранню й опрацюванню наукової літератури. Докія Гуменна успішно з 

його допомогою розкриває для читачів прецікаву історію Скитії, як то вона 

робила з історією Трипілля в інших творах. 

Його історичні та історіософічні роздуми, здогадки, припущення, що 

заповнюють більшу частину роману, становлять собою популярну, але 

вельми барвисту і захопливу розповідь. Вона супроводжується цікавими 

критичними коментарями, про ще остаточно дослідниками не з’ясовану дуже 

складну і суперечливу проблему з історії Скитії. Чим більше він працював, 

тим більше приходило розуміння величини піднятої теми: 

«Вразила Миколу строкатість Скитії, а водночас і щось спільне – могили 

на всім просторі від Карпат до Кавказу. Вразило й трохи з пантелику збило 

те, що лісостеп був відгороджений від степу цілою системою укріплених 

городів. То що ж це, – Мадій, той, що воював у Ніневії, що збудував собі 

столицю Саккиз в Урарту, – не його предок? Він же таки, Микола Мадій, 

слов’янин, а слов’янство так начебто витворилось отам, у лісостепу, 

відгородженому від степу, та в лісах ...» [5, с. 193]. 

В тоталітарній державі задумане реалізувати часом неможливо. І 

протягнути ниточки єднання з праісторичними родичами система не дасть. 

Микола відчув цей розрив після відмови в затвердженні теми: «Микола йде 

вестибюлем і несе важкий тягар свого приниження. Щойно там, під дверима 

кабінету наркома освіти, почув він, що його наукові аспірації – тільки мильна 

булька. І не з уст самого наркома, а лише наркомового секретаря. [...] 

Щоб знечулити чергову кінську дозу отрути, і йде він оце знов до своїх 

друзів-книжок, до книгозбірні, може там прийде до пам’яті» [5, с. 227]. 

Творча людина завжди знайде собі заняття, і відповідно роздуми й 

наукова робота Миколи Мадія є центральною організуючою ідеєю роману 

«Золотий плуг», завдяки чому цей роман по праву належить до жанру 

історіософічної та мітологічної візії. 
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Двом тематичним лініям роману кохання Гаїни Сай і Миколи Мадія 

надає певної інтимності, життєвої правдоподібності й відіграє певну роль у 

розв’язці роману. Адже творча душа Гаїни не вигоріла, вона витримала всі 

злигодні свого нудного життя. Вже втративши надію зустріти Миколу, який 

для неї десь несподівано зник, вона узвичаєно весь час щоденно приходила 

до бібліотеки і читала, вибираючи «свій» стіл. Так утримувала вона своє 

життя в звичних берегах. Так вона продовжила процес реабілітації людини, 

який розпочався у творчості Докії Гуменної, на думку Ю. Шевельова, з 

повісті «Мана» [27, с. 813]. 

Микола Мадій під ударами системи, як людина креативна, знаходить 

щастя в роботі за дипломом. І ця робота щасливо привела його до нового 

рівня праці на півдні України в селі, де поряд було розташоване Кам’янське 

городище – невичерпне сховище доби скитської культури. Це дає поштовх 

для повернення до творчої роботи над колишньою темою з новим багажем 

знань, і він повертається до Києва, де зустрічає Гаїну у заповітній бібліотеці: 

«Там, як і колись давно, за столом, як знаємо, сидить Гаїна. Спалах 

радости. Вагання. Підійти? Заговорити? 

... Нарешті Микола зважився... 

Він прийшов і став, заступаючи простір вікна, тінь його впала їй на 

книжку. Гаїна підвела голову, глянула тямущо-невидющо на заваду, потім 

обілляла Миколу потоками ясного погляду й поклала олівця. А що Микола 

ще й досі мовчав, то вона підбадьорливо запитала: 

– Ви до мене? Я Вас слухаю...» [5, с. 288]. 

Відкритий фінал роману, де герої виявили не звичайну для себе відвагу 

– зустрілись і заговорили – дає можливість кожному читачеві дофантазувати 

кінець історії на своє уподобання. 

Отже, Докія Гуменна вибрала інтригуючий сюжет роману, розв’язка 

якого не була відомою до кінця. Вона змогла показати важкі умови для праці 

творчих людей, якщо їх неприймає тоталітарна система. Але вони спроможні 

відстоювати свої думки, переконання, свої почуття, і гідно йти по життю.  



27 
 

 

ВИСНОВКИ 

 

Серед джерел формування письменницького хисту Докії Гуменної ми 

можемо відшукати слід батьків і численних родичів. Вони заклали у її 

свідомість перші уявлення про творчу складову людського життя, про 

мистецтво слова, пісні, музики, про художні здобутки цивілізації. Знання, які 

дали їй дома, Докія Гуменна з успіхом використовувала у школі. На 

шкільних лавках двокласової школи у Жашкові, в Звенигородській гімназії, в 

Ставищанській педшколі вона формувалась як освічена людина, що знає ціну 

людській творчості. В Київському університеті, який під час її навчання був 

перейменований в інститут (ІНО), вона завершила формування як творчої 

особистості і стала письменницею спілки селянських письменників «Плуг». 

Передумовами написання роману «Золотий плуг» були особисті 

вподобання, що сформувалися завдяки обставинам родинного характеру та 

навчанню в освітніх установах в поєднанні з самоосвітою. Як майстер слова 

Докія Гуменна для змалювання творчої молоді вибрала інтригуючий сюжет, 

розв’язка якого не була відомою до кінця. Вона змогла показати важкі умови 

праці творчих людей у специфічних галузях – історії і міфології, якщо їм не 

дає творити тоталітарна система. Але, будучи відданими своїм творчим 

планам, вони спроможні відстоювати свої думки, переконання, свої почуття. 

За задумом Докії Гуменної читач має впевнитись, що творча людина 

завжди знайде собі заняття. Тому роздуми й наукова робота Миколи Мадія є 

центральною організуючою ідеєю роману «Золотий плуг». Історіософська та 

міфологічні тематичні лінії роману доповнені коханням своєрідних творчих 

людей – Гаїни Сай і Миколи Мадія. Це надає роману певної інтимності, 

життєвої правдоподібності й відіграє значну роль у розв’язці роману. Адже 

кохання їх зберегло – і творча душа Гаїни не вигоріла. Пригнічувана 

системою дівчина витримала всі злигодні свого нудного життя й зустрілася з 

таким же окриленим творчістю Миколою. Що символізувало незнищенність 

процесу творення історії свого народу.  
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