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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Українська література 20-30-х р.р. ХХ ст. 

синтезувала естетичні, жанрові та стильові пошуки мистецького покоління 

епохи революційних перетворень. Посилення тоталітарного тиску, курс на 

уніфікацію художньої практики, репресії проти культурної еліти призвели до 

передчасного й трагічного фіналу доби розстріляного відродження. Значна 

частина літературного доробку 20-х рр., названого М.Шкандрієм 

«загубленою Атлантидою», отримала друге життя лише після здобуття 

Україною незалежності у 1991 р. Розширення критичного дискурсу за 

рахунок художньої спадщини «проскрибованих» митців слова та переоцінка 

їхніх творів у річищі інноваційних методологій триває й донині. Творчість 

М.Івченка (1890 – 1939), як і багатьох його сучасників, потребує нового 

прочитання для розкриття усього спектру естетичних систем українського 

художнього письменства. 

Нині маємо значний обсяг матеріалів як оглядового, так і 

дослідницько-пошукового чи белетристичного характеру про життя й 

творчість письменника. Проте деякі проблеми до цього часу залишаються ще 

малодослідженими. До них, зокрема, належать своєрідність модерністського 

художнього мислення письменника, висвітлення якого зумовлене двома 

чинниками. По-перше, мала проза М.Івченка зайняла ключове місце в його 

творчості, у ній він утверджується як митець, твори якого звучать 

справжньою поезією (М.Могилянський), тобто він еволюціонує від 

традиційного типу письма до модерного. По-друге, не дивлячись на те, що 

проза митця неодноразово ставала об’єктом наукового дослідження, вона все 

ж і досі не набула всебічного розгляду. Щоправда більшість художніх творів 

були помічені та поціновані сучасниками, однак наявні огляди зводяться 

лише до деяких зауважень. 

Отже, актуальність роботи зумовлена необхідністю нової 

інтерпретації ролі М.Івченка в українському літературознавстві та 
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системного аналізу власне особливостей його прози, що є суттєвим для 

висвітлення літературного процесу 20-30-х р.р. ХХ ст.  

Мета роботи: з’ясувати значення модерністського художнього 

мислення в парадигмі найбільш яскравих і художньо вартісних творів 

М.Івченка й висвітлити перспективи аналізу модерних поетикальних 

елементів прози митця крізь призму його творчих пошуків у царині 

внутрішньої та зовнішньої  структури епічного роду літератури. 

Для реалізації мети передбачено вирішення наступних завдань: 

- розглянути й систематизувати наявні літературні праці щодо 

художньої спадщини письменника з метою подальшого дослідницького 

пошуку; 

- виявити домінантні концепти художнього мислення М.Івченка в 

малій прозі; 

- простежити характер взаємодії традиційного й новаторського в 

прозових творах автора. 

Об’єктом дослідження є художні твори малої прози М.Івченка, 

зокрема збірки «Шуми весняні», «Імлистою рікою», «Порваною 

дорогою»,«Землі дзвонять». 

Предметом дослідження обрано концепційні домінанти 

модерністського художнього мислення письменника та їх реалізацію в прозі 

митця. 

Методологічна основа роботи – теоретичні праці І.Франка, 

М.Євшана, М.Бахтіна, М.Кодака, Б.Мельничука, М.Моклиці, Р.Піхманця та 

інших науковців. Підґрунтям дослідження в історико-літературознавчій та 

літературно-критичній площинах стали також розвідки В.Мельника, 

Ю.Коваліва, С.Журби та інших дослідників. 

Методи дослідження. З огляду на мету і завдання у роботі 

використано ряд методів, які дають можливість висвітлити порушені 

проблеми: герменевтичний (при інтерпретації художніх текстів); культурно-
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історичний (для осмислення суспільно-історичних чинників, які багато в 

чому визначили специфіку художнього світу прозових творів письменника); 

біографічний (аналіз художніх текстів та осмислення творчого становлення 

митця крізь призму світобачення й світовідчуття М.Івченка); типологічний 

(зіставне порівняння текстів), описовий, семантичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше здійснено спробу комплексного аналізу прози М.Івченка, визначено 

жанрові новації письменника; простежено стильову еволюцію митця, подано 

ґрунтовний аналіз творів та мови текстів. Результати дослідження 

поглиблюють наукову рецепцію вітчизняної прози 20-30-х рр. ХХ ст.  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження 

можуть бути використані для подальшого дослідження історії української 

літератури першої пол. ХХ ст.  

Обсяг та структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох 

розділів та списку використаних джерел (105 позицій). Обсяг роботи 

становить 38 стор., із них 30 сторінок основного тексту.  
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Розділ 1 

 

ПОСТАТЬ М.ІВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ДОБИ 

 

1.1. Трансформація реалістичного методу: збагачення надбанням 

«модернізму» 

 

Українська проза першої половини ХХ ст. досить розмаїта, у ній можна 

виокремити кілька еволюційно-стильових етапів. Загалом неоднорідність 

української літератури завжди була пов’язана зі способами й наслідками 

долання перепон на шляху вироблення власного національного наративу, що 

відповідав би суспільній свідомості того чи того часу. У першій половині  

ХХ ст. її зумовлювало паралельне існування кількох потужних стильових 

напрямів: модернізму, ідеологічної літератури (соціалістичного реалізму, 

антитоталітарного реалізму), які часто «накладалися» один на одного, тобто 

існували паралельно чи в антагонізмі. 

Ця доба була надто складною, суперечливою для розвитку 

українського мистецтва і культури зокрема. Суспільна свідомість поєднувала 

в парадоксальному суголоссі протилежні, рівновеликі вартості: більшовизм і 

національну ідею, крах народництва, заміну позитивізму 

ірраціоналістськими, інтуїтивними поглядами (Ф. Шелінг, А. Шопенгауер, 

Е.Гартман, Ф. Ніцше, А. Бергсон); активний бунт проявлявся в ній 

паралельно зі скепсисом та нігілізмом, ірраціональність – із прагматизмом та 

раціоналізмом. Пропаганда активно насаджувала атеїзм, безбожництво. Тому 

фанатичну віру у красиві більшовицькі ідеали швидко змінювали сумніви, 

розчарування, а то й відверте неприйняття нових порядків. Це була доба 

одночасного вибору і краху, руйнування і будівництва – це спостерігалось і в 

реальному житті, і у сфері духовній. Усе українське суспільство загалом усе 

переживало кризу, що супроводжувалася межовим станом української 

людини, її роздвоєної свідомості, соціальної незахищеності, самотності у 

новому великому світі. Її внутрішня гармонія, душевна стабільність, 
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психологічна рівновага були надто порушені, опановані страхом і 

невпевненістю; втрата спадкового «ґрунту» ще більше посилила її 

маргінальність, поступово витлумлювалися природні, а тому й життєдайні 

якості людини. 

Відповідні зміни відбулися і в естетичній свідомості. Ще наприкінці 

ХIХ ст. революційні тенденції стали поштовхом до з’яви модернізму в 

українській літературі, утвердженні його «догми антитрадиційності». Річ у 

тім, що для виникнення такого стильового явища, яке водночас стало б 

культурно-стильовим періодом у розвитку письменства (як, скажімо, 

романтизм чи реалізм), внутрішні чинники важать набагато більше, ніж 

зовнішні (наприклад, віяння європейського мистецтва). Саме вони вплинули 

на іманентну специфіку українського модернізму. Також його розвиткові 

сприяли суспільні й світоглядні катаклізми. Тому закономірно, що 

український модернізм чіткіше виявився саме в напружені, переломні 

історичні періоди: кінець ХIХ - початок ХХ ст., 1920-1930-ті рр., 

«мурівський» час 1940-х, 1960-ті роки.  

Варто відзначити, що модернізм в українській літературі почався із 

заперечення етнографічно-побутового (чи народницького) реалізму, його 

традицій, відповідно в модернізмі виявилася тенденція «відрази до 

природних форм»,  «знищення «людських, надто людських» елементів і до 

збереження тільки суто художніх» [18, с.25]. 

Однак не заперечувалося глибше занурення в «надто людське» - 

психологію і біологію людини.  Це засвідчила «велика» модерністська 

європейська література – твори М.Пруста, К.Гамсуна, Дж. Джойса, 

С.Малларме, Ш.Бодлера. Українська література набуває специфічного 

ментального «шарму», що не дає підстава говорити про її «малокровність» , 

невиразність національного модернізму [20, с.29].  

Модернізм принципово висунув на  перший план індивідуальність. У 

художньому тексті це реалізується у двох вимірах: крізь індивідуальність 
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митця (внаслідок чого проза суб’єктивується, ліризується) та 

індивідуальність героя (на противагу реалістичному героєві як «типовому» 

виразникові певного суспільного прошарку чи класу), що відчужений від 

колективного «ми», а часто – й від усього зовнішнього світу.  

Більшість дослідників зауважують потяг до ліризації, суб’єктивації 

всієї світової прози ХХ ст., що характерний також і для української 

літератури. Зокрема, Д.Затонський досить широко розгортає аналіз своєї тези 

про те, що в цей період «починають переважати художні структури ліричної, 

суб’єктивної якості. На передній план висувається особистість, або та, що 

розповідає, або та, про  яку розповідається» [35, с.96]. Дослідник пояснює цю 

тенденцію насамперед особливістю метафізичного світу століття, його 

розмонтованістю, на тлі якої єдиним надійним носієм і репрезентантом 

певних моральних, суспільних вартостей може бути тільки особисте Я. Певна 

річ, «надійність» суб’єктивного Я якраз у той час досить умовна, світ під 

наступом цивілізації руйнувався, зокрема через потенційну революційність 

суспільної свідомості; він став фантасмагоричним абсурдним, надто для 

традиційного сприйняття. Відтак людина роздвоєна, дуалістична стає знаком 

доби ХХ ст. Митець-модерніст прагне зберегти сталим хоч би внутрішнє Я, 

яке також змінюється, руйнується під дією багатьох чинників, відповідно, 

художні засоби новітнього модерного мистецтва підпорядковані 

потенційному «егоцентризмові» авторської художньої свідомості. 

Проте саме модерністи, на противагу письменникам пролетарським 

(передсоцреалістам), сміливо й іноді зухвало переносили національну ідею, 

соціальні проблеми в естетичну, філософську, психологічну площини. 

1920-1930 рр. можна означити як період зрілого чи розвиненого 

модернізму. Зрілість завжди означає максимальне наближення до 

досконалості. Водночас досконалість, як будь-яке абстрактне поняття, має 

відносний характер, але в цьому разі особливо, бо настав час покінчити з 

прямолінійним порівнюванням української літератури із зарубіжною як 
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своєрідним взірцем. На наше переконання, характерніше говорити про 

зрілість модернізму зазначеного часу на підставі його означення  в полі 

насамперед національної традиції, а вже потім – зарубіжного контексту. 

Під впливом суспільно-політичних умов формування художньої 

свідомості 1920-х рр. на модерністичний дискурс української літератури 

початку століття неминуче накладався дискурс ідеологічний – усе мистецтво 

посилено ідеологізувалося, переосмислювалася ієрархія його функцій, ролі в 

новому суспільстві, його іманентна структура в цілому. Під цей об’єктивний 

процес так чи так потрапляли всі без винятку, навіть «неокласики» й 

попутники. Як писав про українську літературу М.Куліш у 1924 році у листі 

до І.Дніпровського, хоча й дещо абсолютизував ситуацію, «…революція 

виперла її з покуття до порога, на «відповідне» місце. Література, мистецтво 

тепер слугує, а не хазяйкою живе» [57, с.312]. Відповідно маятник 

індивідуального вибору мав дві полярні точки відліку: від внутрішнього 

вільного творця до покерного ремісника, що якраз і означали різні рівні 

естетичної свідомості. У цій площині естетичного вибору і з’явиться 

«феномен доби» (термій С.Стуса) чи «феномен закритого обличчя» (термін 

М.Жулинського) досить багатоаспектно описаний сучасним 

літературознавством. 

Отже, протягом перших десятиріч ХХ ст. спостерігається як перехід 

до модерної художньої свідомості, так і зміна образних структур та моделей 

всередині самого явища. Його первісна естетична програма, запозичена від 

символізму, розпадалася. Одним із свідчень цього процесу стала 

невідповідність теоретичних вимог і художньої практики, як, зокрема, у 

«молодомузвіців» чи «хатян».  

Непоборений і нетрансформований романтизм (зокрема в 

національно-патріотичній, інтимній, пейзажній ліриці) хоча і надавав 

особливого забарвлення новим структурам модерного мислення, але в цілому 

гальмував їх розвиток. Загальна зміна ранніх модерних структур пов’язана з 
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посиленням явищ експресивно-виражального характеру, неофольклоризму, 

спробами виходу за межі малих художніх форм, ліризованої та ескізної 

форми тощо. З’являються твори ширшого ліричного діапазону – повісті, 

романи, розвивається драматургія.  

Школа психологізму – імпресіонізму – експресіонізму – реалізму, яку 

розробляли представники «нової» течії, ставала вже класичною. Зрештою, 

творчість письменників – модерністів втрачає свою «синтетичність» і 

еволюціонує до взірців більш однопланових, або й зовсім на певний час 

згасає.  

Усвідомлення внутрішнього розвитку української літератури в 

констексті світових мистецьких тенденцій сприяло доланню перестарілих 

гальмівних явищ (міметизму, описовості, сентименталізму, дидактизму, 

декларативності,  приземленого етнографізму) і в одночас засвоєнню 

набутків літератури епохи Модерн. Інша річ, що в Україні модернізм не 

склався як система на зразок західноєвропейського.  

Художні явища початку ХХ ст. свідчать про динамізацію українського 

літературного процесу, зумовлену прискореним темпом історичного 

розвитку. Тогочасний історичний момент і в національному, і в соціальному 

плані сприяв психологічному поглибленню реалістичних принципів 

художнього письма, передусім у прозі.  

 

1.2. Рецепція творчого шляху письменника 

М.Івченко був однією з ключових постатей українського літературного 

процесу першої половини половини ХХ ст.: його оповідання та повісті не 

лише регулярно з’являлися на сторінках тодішніх часописів, виходили 

окремими книжками, а й були вміщені в читанках для трудових шкіл, 

входили до вузівських програм із літератури. Індивідуальна творча манера 

письменника була зорієнтована на з’ясування наскрізної проблеми 

літератури ХХ ст. – людини та її буття у координатах бурхливого часу і 
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мінливого простору, шукаючи гармонії у відносинах «особистість – 

суспільство, суспільний рух».  

О.Білецький у статті «Про прозу взагалі та нашу прозу 1925 року» 

розпочав аналіз творів саме зі збірки М.Івченка «Імлистою рікою», 

відзначаючи тут, зокрема, сильні традиції класичної літератури та «серйозне 

чинення авторове з своєю письменницькою роботою» [7, с.14]. Інший 

критик, Я.Савченко писав, узагальнюючи творчий доробок прозаїка: «Від 

цілої його постаті віє спокоєм і серйозним гуманним ставленням до людини. 

Він увесь задуманий і філософічний» [84, с.35]. М.Могилянський відзначав: 

«Загальний ліричний тон Івченка «зачіпляє в душі якість відповідні струни, 

звучить справжньою поезією» [66, с.9]. 

Прозаїк справді був урівноваженим і неквапливим у житті й літературі, 

прагнув пізнати гармонію природи і людського буття. Від юнацьких літ він 

зацікавився психологією, філософією (особливо індійською). З дитинства 

зачарований словом Т.Шевченка, І.Котляревського, М.Гоголя, пізніше 

захоплювався й творами Р.Роллана, Г.Сковороди (написав про нього повість), 

перекладав з англійської. 

Але прізвище М.Івченка зайве шукати в сучасних довідниках, 

хрестоматіях чи антологіях. Майже шість десятиліть на його творах лежало 

тавро забуття, вони не передавалися, про них не знають читачі навіть 

академічних бібліотек, та й чимало літературознавців. До недавнього часу 

були мало відомі також загальні біографічні дані письменника, особливо про 

останні роки життя, творчу діяльність цього періоду, невідомими лишалися 

дата і місце смерті. Та, як виявилося, в архівах збереглися нотатки 

щоденникових записів М.Івченка різних років, автобіографічні спогади про 

дитинство та юність, неопубліковані твори, чорнові варіанти, чимале 

листування. Все це в багато чомусь прояснює не лише витоки його творчості, 

а й формування світоглядних позицій, вироблення ідейно-стильової 

концепції письма.  
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Помітною публікацією у житті М.Івченка стало оповідання «Навесні», 

видрукуване 1916 р. в українському журналі «Промінь», який виходив тоді в 

Москві. Уже тут виявилися характерні риси майбутньої творчої манери 

письменника – прагнення за зовнішніми вчинками людини пізнати її 

внутрішній світ, відчути її розуміння життя, природи. Людина і природа, 

навіть конкретніше: людина і земля – ця проблема досить виразно 

окреслюється в доробку М.Івченка, коли він почав активно друкуватися у 

відновленому  в Києві «Літературно-науковому віснику» (1917 – 1919). Коли 

заснувалися перші українські радянські журнали, письменник співпрацює в 

них («Мистецтво», «Шляхи мистецтва», «Нова громада», «Червоний шлях», 

«Життя й революція»), у редакціях, видавництвах. 

М.Івченко сприймався читачем десь поміж митцями старшого 

покоління, які вже були знаними в дожовтневий час (С.Васильченко, 

Н.Романович-Ткаченко), та молодшими, котрі щойно ступили на творчий 

шлях (А.Головко, В.Підмогильний, Г.Косинка). «Це письменник, що стоїть 

осторонь від сучасного життя, а від сучасних літературних угрупувань і 

поготів» - писав у другій половині 20-х років, фіксуючи загалом поширену 

думку про М.Івченка А.Товкачевський [92, с.274]. Та була вона однозначна й 

тенденційна. Бо свого часу письменник входив до літературних об’єднань 

«Музагет» і «Аспис», бував учасником творчих вечірок при студії 

культурних діячів імені Леонтовича. Брав участь він і в диспуті 24 травня 

1925 р. при УАН, коли літератори Києва обговорювали першу полемічну 

статтю М.Хвильового («Про «сатану в бочці», або графоманів, спекулянтів та 

інших «просвітян»), що поклала початок відомій літературній дискусії  1925-

1928 рр.  

Та все ж, як мовилося, його натурі, творчому і життєвому 

світосприйманню більш імпонувала спостережливість, внутрішня 

урівноваженість, намагання окреслити характери своїх героїв найперш 

засобами психологізму. Така позиція багато кому тоді видавалася 
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дисгармонійною щодо напруженого, динамічного часу, поціновувалася як 

прагнення «нейтральності», ухилу від актуальних проблем. Насправді все 

було глибше і конкретніше: письменник шукав органічного для себе 

осмислення нової доби, що давалося, зрозуміло, далеко не просто. 

Понад десять років письменник активно працював та публікувався: із 

1919 до 1929 р. вийшли друком збірки оповідань і повістей «Шуми весняні»  

(1919), «Імлистою рікою» (1926), «»Порваною дорогою» (1926), «Землі 

дзвонять» (1928), п’єса «Повідь» (1924) і роман «Робітні сили» (1929). Жодне 

з видань не залишилося поза увагою критиків та читачів і активно 

обговорювалося на шпальтах газет і журналів. На загал усі вони вказували на 

те, що письменник не прагнув експериментувати з художнім словом, навпаки 

– від його текстів віяло якістю, традиційною українською прозою, у них 

відчувалися впливи М.Коцюбинського, В.Винниченка, а також А.Чехова, 

Л.Андреєва. Читачі захоплювалися змальованими у новелах і повістях 

романтичними натурами, мрійливими, перейнятими вічними пошуками 

невловимої краси у житті та мистецтві, намаганням вирватися з сірої 

буденщини й міщанства, поринути  за  «тінями нетлінними» й «шумами 

весняними». Образи М. Івченка – наскрізь імпресіоністичні та символічні, 

глибоко ліричні. Від твору до твору викристалізовувався талант 

письменника, формальні пошуки у царині композиційної будови твору 

поєднувалися з глибоким психологізмом у відтворенні характерів, нових для 

української літератури проблем і тем. 

Однак творча позиція М.Івченка поступово розходилась із загальною 

настановою у мистецтві та літературі – на відтворення реалістичного, 

гранично правдивого образу нової людини, цілісної, з пролетарським 

характером, «типу монопільного більшовика, що своє індивідуальне життя 

підпорядковує соціальним інтересам» (В.Коряк). Відтак почала зростати 

кількість критичних зауважень щодо його творів, зокрема рецензії на збірку 

творів «Землі дзвонять» головний редактор журналу «Життя й революція» 
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І.Лакиза зазначав, що творам письменника притаманна «надмірна віра в 

людину, надмір внутрішніх психологічних переживань людини». Натомість 

М.Івченко не прагнув відтворювати образи типових персонажів, історію 

їхньої психологічної та ідеологічної еволюції, змальовувати міфологічно-

титанічні постаті, що спрощувало б неповторний образ людини у творі. 

М.Івченко робив те, що глибоко усвідомлював, записавши до щоденника ще 

21 серпня 1925 року: «Маємо багато різних дисциплін із різних галузей 

знань, але самої головної не маємо – як треба жити, як цьому навчитися, як 

цього досягти. І література повинна цими справами займатись» [41, с.312]. 

Проте науку життя конкретної людини письменник аж ніяк не намагався 

відривати від суспільного поступу. Він дедалі більше переймається тими 

процесами й проблемами кінця 20-х рр., якими визначалося тогочасне життя, 

до яких зверталася література. Але й тепер ішов через психіку, внутрішній 

світ особистості.  

А тим часом назрівали складні процеси: настав час інших вимог і 

підходів до художньої творчості, ніж у перші пореволюційні часи. Але 

М.Івченко продовжував інтенсивно працювати. За віком він був у розквіті 

творчих сил, його талант міцнів, незважаючи на постійні осмикування та 

підправляння.  

Наприкінці 20-х років в Україні розгорнулася кампанія проти т. зв. 

Спілки Визволення України (СВУ). Підозра впала передусім на тих 

культурних діячів, які тісно працювали із «буржуазією», зреклися чи 

відхилилися від курсу на пролетарське й соціалістичне будівництво в країні.  

М.Івченкові дедалі частіше почали закидати створення «обивательсько-

міщанської літератури», пропаганду «куркульсько-дворянських ідеалів» та 

написання «продукції класового ворога», «продукту фашистської ідеології». 

У вересні 1929 року письменника заарештували за сфальсифікованою 

справою СВУ. Судове засідання відбулося в Харкові з 9 березня по 19 квітня 

1930 року. Психологічний тиск на попередньому слідстві був таким сильним, 
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що підозрюваний «зізнався»: «Я виражав антирадянські ідеї, і в деяких 

творах є в мене націоналістичні мотиви й ідеї». А крім того, погодився з 

висновком суду, що літературна діяльність його стала «трибуною для 

проведення антирадянської агітації, зокрема для запровадження ідеї СВУ». 

М.Івченка засудили умовно та у квітні 1930 року звільнили.  

На щастя час масових репресій ще не набрав тоді тоталітарних обертів. 

За всією продуманістю судового сценарію органами ДПУ, очевидної 

підтасовки фактів навіть тоді підсудним не вдалося інкримінувати. Публічно 

зневажений і зганьблений, переживши сильну психічну депресію, 

письменник довго не міг взятися за перо. І лише 24 грудня 1932 р. він зробив 

запис у щоденнику: «Перший мій вихід в світ… Пішов на доповідь 

професора Перліна про погляди на трагедію Арістотеля, Гегеля, Лессінга, 

Маркса та Енгельса. Якось наважився й виступив і я…». А за кілька днів не 

менш вражаючий запис: «По довгім боліснім розриві з наймилішою ділянкою 

праці – літературою, здається, знову повертаюся…І ось тепер на новій 

галявині – нову хату ставлю. І почуваєш себе так, ніби заново  треба вчитися 

ходити…» [40, с.218]. 

Творчий шлях М.Івченка – то не легкі пошуки художнього пізнання 

людини в складну добу соціальних потрясінь, але пізнання не через зовнішнє 

сприйняття подій, а через внутрішньо-духовне осмислення, емоційне 

відчуття до того ж не завжди й активною особистістю. Письменник прагнув 

художнього відтворення реальності переважно з погляду саме такої 

індивідуальності, даючи цим багатовимірну картину живої діяльності, 

своєрідно застерігаючи від однолінійного, лише апологетичного її 

трактування, намагаючись розкривати людину в її одвічних пошуках гармонії 

зі світом. 
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Розділ 2 

 

ДОМІНАНТНІ КОНЦЕПТИ ХУДОЖНЬОГО  

МИСЛЕННЯ М.ІВЧЕНКА В МАЛІЙ ПРОЗІ 

 

2.1. Модерністичні стратегії в новелістиці письменника 

 

Уже перші збірки новел М.Івченка викликали беззаперечний 

читацький інтерес, оскільки вони виявляли оригінальну творчу манеру 

автора, в якій органічно сплелися імпресіоністичні та символістські стильові 

засоби з інтелектуальними розмислами. У перших оповіданнях «Навесні», 

«Марійка», «Мужича пісня» переважали етнографічно-побутовий план, 

безпосереднє сприйняття природи персонажами, загострена зорова та 

слухова образність. Але від цих ідилічних картин письменник швидко 

переходить до соціального осмислення порушених проблем. Зокрема, він 

переймається драмами людського життя, що минає марно («Легкий хліб»), 

найбільш панормано відтворивши це в творі «В рідній оселі». Тут 

особливості його стильової манери, зокрема, ліризму, проступали дедалі 

виразніше, що дозволяло говорити про незалежність молодого письменника 

від своїх сильних попередників (як то зазначали рецензенти збірки «Шуми 

весняні»), а про творче прагнення обрати свій шлях.  

Одна з перших новел «До землі» скомпонована як потік вражень і 

почувань героя, що повертається з міста в село. Ліризована оповідь 

примушує читача замислитись над тим, що свою розповідь автор веде не так 

про людину як істоту соціальну, а про її душу. Головний герой зауважує: 

«…якась маленька сокира рубає в моїй душі… Одрубує ниточку за 

ниточкою, й сохнуть ті корені – й спустошують мою душу». Письменник у 

душі своїх героїв вплітає «тихі шелести лісу, мрійні шуми верхів′я віт». І 

врешті-решт розділяє внутрішній світ людини на частини. Це зумовлює 

появу ще одного складника образу героя в його текстах: це людина з душею 

розрізненою, розколотою надвоє, як, зокрема душа молодого героя 
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оповідання «Горіли степи» Стефана, що зізнається у листі до рідних: «…моя 

душа подвоїлась. Одна частина покірно зносить усе, що й моя батьківщина, - 

друга рветься до вас, туди, в степи, в мої рідні степи». Тому, вочевидь, у 

художній системі письменника найбільшого значення набули асоціації, 

побудовані на порівнянні внутрішнього світу людини і землі, дороги 

(простору) і повноти/неповноти. М. Івченко, прагнучи відтворити велич 

людини і людського, звертався до особливого зв′язку внутрішнього світу 

особистості зі всесвітом (землею, космосом, Богом). Вбачаючи справжню 

сутність людини не просто в пануванні над природою чи спорідненістю її зі 

світом, він наголошував на причетності людини до Божественної повноти 

всесвіту. Для М.Івченка людина є іпостассю усього космосу, який втілює 

природу особистості. І свого персонажа письменник ставив перед лицем не 

так соціальних змін у суспільстві, як одкровеннями всесвіту, адже, на думку 

письменника, «людині треба… спізнати інстуїтивні процеси появи життя і 

смерті. Тоді вона взнає, що жити їй – повнотою гармонії з природою життя». 

Ідея повного/неповного існування особистості, повноти/неповноти її 

внутрішнього світу звучить чи не в кожній новелі М. Івченка. Зокрема, у 

героїні новели « Ранок» « серце повніло темним сміхом », а « хтось ростив у 

серці тонкі солодкі нитки й наповнював густим соком груди». Натомість 

внутрішній світ героя новели «Із днів польових» інакший, він говорить про 

себе: «Я знав, що десь горів яскравий радісний вогонь. І я йшов до нього. А в 

середині було порожньо». Душа його, хоч і запалена «далекою зіркою», 

проте не знає тихої, польової весни, не може втиснути в серце 

багатобарвність буття. Тому й блукає манівцями життя і спиняється… «І 

раптом переді мною виросла велика темна прірва», - так завершується цей 

твір, таким є підсумок душевних поривань «порожнього» серця героя. 

У новелах М.Івченка душевний стан персонажів змальовано 

опосередковано – через їх дотикання до світу природи або у тісному зв′язку з 

настроями навколишнього світу, автор переважно уникає міських 
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(урбаністичних) замальовок. У природі письменник черпав своє натхнення. 

Природа в його творах є не просто олюдненою істотою, аналогом станів 

героїв, дзеркалом їхніх почуттів. Світ природи і світ людської душі 

становлять нерозривне ціле. Побачити, дослухатись, а значить, зрозуміти, 

означає в естетичній системі М. Івченка усвідомити реальну долю, сутність 

людини. Він прагнув зафіксувати те, що є за враженням, спогадом, 

природним явищем, дійсністю –  усе, розташоване поза площиною видимого 

й доступного раціональному сприйняттю. Образна тканина художніх творів 

М.Івченка зіткана з різнобарв'я епітетів і означень, які надають особистісного 

звучання змальованим явищам і предметам. На структурологічному рівні 

художня концепція людини відтворена як емоційний, філософський тон 

чуття, характер переживання героя тощо. Художнє слово як компонент 

характеру персонажів М.Івченка формує філософський тип героя у межах 

ліризованого сприйняття. Водночас за символізованими словами-образами 

стоїть реальна особистість, у свідомості якої відобразились усі тривоги 

буремного віку. Двоїста природа Івченкового слова: конкретний зміст 

зображуваного виводиться на новий узагальнено абстрактний (філософський) 

рівень – зумовлює й етичні установки його героїв. Одинична подія, настрій 

персонажа співвідносяться з узагальненим образом (землі, природи тощо), 

взагалі з усім історико-філософським горизонтом, відкритим автору і читачу. 

Дух людності, драма людського Я, спізнання душі особистості – такі 

основні тенденції творчих шукань М. Івченка. Героїв він змальовував 

переважно в одній площині – площині почуттів і філософських розмислів. У 

потоці Івченкової оповіді важливим є питання «Хто ж такий я й що, 

властиво, тепер роблю?», яке ставить герой «Смертного співу» . Звертаючись 

до «духовної консистенції людини», автор презентує універсально-

індивідуалізовану концепцію людини, в якій універсум землі (космосу) 

розкриває індивідуальний, неповторний світ людської душі. 
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У новелістиці М.Івченка організуючим началом є емоційні стани 

персонажів та ліричні відступи автора, які допомагають вияти складності 

морально-етичного вибору персонажа. Об'єктивна реальність впливає на 

героя і безпосередньо, і на рівні підсвідомого, – торкаючись внутрішнього 

смислу духовного світу особистості. У новелі «Смертний спів» реальність і 

таємнича сутність героя пориваються до нього в образі «яскравої смуги 

червоних променів весняного ранку й пахощів вербового цвіту!». Лише через 

моменти суб'єктивного сприйняття герой осягає об'єктивне.  

Проблему єдності людини та суспільства письменник намагався 

розв'язувати, осмислюючи перехід до нової дійсності через революційні 

потрясіння. Варто підкреслити, що хоча згодом його часто звинувачували в 

апологетизмі села та упередженому ставленні до міста, вже рання творчість 

М.Івченка спростовує ці закиди. У першій спробі передати революційну 

ситуацію – оповіданні «Місто вмерло» (1919) – він показував її очима 

міського інтелігента. В імпресіоністично-символістській тональності 

відображалася динамічна боротьба, руйнування старого світу й очікування 

прийдешнього. Не позбавлене навіть деякої ірреальності, оповідання гостро 

передавало сум'яття, роздвоєність душі героя, коли він мусив тікати з міста 

до далекого села, щоб вижити в складній веремії. 

У наступних оповіданнях, де розвивалася намічена тематика («Із днів 

польових» – 1922, «Наступ» – 1923), М. Івченко вже реалістичніше підходив 

до вирішення проблеми, глибше сприймав живу дійсність. Хоча, 

зосереджуючись на сюжетності, дещо втрачав свою стильову особливість – 

ліричне просвітлення оповіді. Тут письменник подає образ мешканця міста, 

який свідомо стає до лав революційного війська. Проте лише цього – 

«зовнішнього» – факту М.Івченкові вочевидь замало. Він прагне пізнати 

внутрішній стан героя, бачити його сумніви чи злагоду в здійсненні вчинків, 

у сприйнятті іншими персонажами. Водночас показує, як неоднозначно 
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сприймаються очікувані суспільні події різними людьми, як, крім конкретних 

ситуацій, ще потрібна внутрішня, моральна переконаність. 

Через напружені роздуми над феноменом людського буття в зв'язках з 

вічністю та «душею» рідної землі (повість про Сковороду «В тенетах 

далечини», 1924) М.Івченко приходить до пізнання драматизму як стану душі 

героя – відчуття ним своєї дисгармонійності з середовищем, від чого той 

страждає і шукає можливого розв'язання такого морального конфлікту. 

Характерним у цьому плані є оповідання «Смертний спів» (1924), одне з 

кращих у доробку письменника. Воно нагадувало класичні зразки 

новелістики («Злодій» В.Стефаника) і досить поширену ситуацію в молодій 

радянській літературі («Десять», «Темна ніч» Г.Косинки, «Гайдамака», 

«Повстанці» В. Підмогильного), та все ж мало й своє оригінальне вирішення. 

За гострими моментами на селі періоду продрозкладки – напад селян-

повстанців на продзагін, розстріл безкомпромісного комісара-латвійця, 

принизливе порятування від смерті оповідача, колишнього актора-співака, 

мобілізованого на допомогу продзагонові, – автор вбачав драматизм у 

морально-психологічному аспекті від окремої людини до цілого народу... 

Гнітючі сторони сільського побуту М.Івченко свідомо намагався 

виявити якнайгостріше. Але, звичайно, не живописуючи їх, а подаючи як 

серйозну соціальну драму, що не раз переростала в індивідуальну трагедію 

(убивство в родині при розподілі спадщини, новела «Ранок»). Застереження 

щодо моральної неодновимірності людини звучить і в несприйняті науково-

технічного прогресу як панацеї від гострих соціально-етичних проблем 

дійсності. Багатьом це видалося абстрактним, пов’язаним з ідеальним 

потрактуванням завдань літератури і сприймалося як нерозуміння 

письменником бадьорого будівничого пафосу революційного оновлення, 

який все активніше лунав зі шпальт періодики. М.Івченко ж бачив шлях усіх 

суспільних зрушень найперш через розвиток гуманістичної сутності людини.  



21 

 

Змальовуючи відмежованість героя від повноти життя, письменник 

часто звертається до образу простору (дороги, шляху тощо), який виступає 

продовженням власне тілесного образу. Для М. Івченка душа героя – це 

мікрокосм, внутрішній світ якого або розширюється до меж всесвіту, або 

покраяно на частки, порвано тощо. Такі образні асоціації зринають і тоді, 

коли автор описує миттєві стани героя, як-от: психічний стан Мокрини із 

«Ранку» («Коли Мокрина стала йти, земля під нею немов обривалася, й було 

страшно по ній іти». Образ простору вживається для відтворення прагнень 

Стася («Тіні нетлінні»): «безмежні простори розкрились в душі, і стільки в 

неї сяйва і така глибінь своїх скорбот». І навіть стає предметом окремої 

розмови у новелі «Порваною дорогою». Сама назва, яка ґрунтується на 

оксюмороні, втілює два несумісних явища: цілісність і розірваність  

(повноту/неповноту), які прагне відтворити автор. Галя «бігла по пішоходу 

якоюсь зламаною й порваною дорогою, відчуваючи, що хтось женеться за 

нею; щодалі вона хутчіше тікала, отетеріла й нетямляча», і врешті-решт 

опиняється перед зачиненими дверима театру, за допомогою якого прагне 

переродити особистість, що «людина стала новою». Натомість перед її 

матір’ю Вівдею, якій «було повно, дзвінко й радісно, розіслався простір і 

щодалі степ вставав перед нею ширше». 

Природа виступає в його творах не просто істотою, аналогом станів 

героїв, відбитком їх почуттів. Світ природи і світ людської душі становить 

нерозривне ціле. Герої його творів можуть сказати про себе словами сестри 

головного персонажа твору «Землі дзвонять»: «… тільки спіймає щось, а 

голосники обриваються». Волею автора вони «віддаються чуттю, що цілком 

опановує» ними, щоб з’ясувати: «Хто ж такий я й що, властиво, тепер 

роблю?». В образах природи і внутрішнього світу особистості зустрічаються 

вічність і окрема людина, вивіряючи силу власного духу. Івченко – 

неперевершений майстер слова, здатного поєднати тони і відтінки кольору, 

вражень в один рухливий, зримий  образ реального явища природи, 
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сфокусованого на внутрішньому світі людини. Так, тривогу матері і сина 

(«Землі дзвонять»), щодо розпаду роду він передає так: «А жовтий лист летів 

за темними постатями. Вони йшли обидві похилі, обидві з важким зором у 

землю. А назустріч їм горів захід тривожними огнями, напившись густою 

кров’ю хмари й довгими списами хмурились ліси». І підсумок – «нема мені 

мети на цій землі» [40, с.59].  

В оповіданнях та повістях другої половини 20-х рр. прозаїк прагнув 

досліджувати найтонші порухи душі, які здатні визначити не лише певний 

вчинок, а подеколи навіть її долю. Дедалі ширшає і обсервація реальної 

дійсності в його творах – тут і еволюція села очима міського інтелігента 

(«Світляки», 1927), і перебіг життя декласованих елементів («Лісові пасма», 

1927), і процес становлення творчої інтелігенції («Березові вітри», 1928) та 

студентської молоді. Помітно збагатилася поетика, тематичні обрії творів 

прозаїка. М.Івченко докладніше виписує характери своїх героїв, більше 

зосереджується на конкретній постаті; відчутний потяг і до більш 

реалістичного зображення самих подій, хоча загалом це поглиблення 

епічного начала давалося авторові не без додаткових внутрішніх зусиль. 

Характерно, що пошуки нових форм сюжету, композиції водночас 

супроводжувалися й дальшим посиленням психологізму, освоєння нових 

проблемно-тематичних покладів. 

 

2.2. Художній світ повістей М.Івченка 

Проза М.Івченка виконувала своєрідну перехідну роль першопрохідця 

до нового модерністичного спалаху і водночас була його ж потужним 

зачином, що дуже нагадував ранній модернізм з його декадансним 

естетизмом, епатажним відстороненням – втечею від наступальних проблем 

новітнього часу. Непоміченою (по суті, й досі) лишається наполеглива 

художня потуга М.Івченка: модерністично використовуючи національний 

матеріал пореволюційної дійсності, утверджувати торжество, непереможний 
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тріумф «вічної» природи, всеперемагального життєвого начала порівняно з 

руйнівною силою цивілізації, штучністю її моделей (наприклад, у радянських 

виявах).  

Невелика за обсягом повість «Землі дзвонять» (1928) є показовою 

щодо стильової манери письменника: в ній відображено провідні ідеї та 

художні шукання митця. Сутність повісті – 20 розділів вражень та емоційних 

станів її героїв. Кожному з них вчуваються далекі голоси: матері-землі, сестрі 

героя – «хміль осінній», головному героєві - голос учителя Vivsa Bharavi, 

землі тощо, що зливаються в усеоб'єднуючий поклик Землі до сутності 

їхньої, адже всі вони, як і головний герой, «тільки спіймають щось, а 

голосники обриваються». Усі об'єктивні події у творі подано через 

суб'єктивне сприйняття їх головним героєм, сприйняття алогічне і 

зосереджене на своїх болях. Роздробленість почувань і сприймань 

персонажа, отже, конденсується навколо естетичної системи М.Івченка, в 

якій образу землі відведено чільне місце. 

Організуюче начало повісті – не система зовнішніх подій, а свідомість 

особистості, що прагне осмислити дивний, абсурдний, почасти ворожий світ. 

Центр оповіді переноситься з подій та вчинків на враження, емоції, 

переживання персонажа – майнові, соціальні та родинні суперечності. 

Фізичний час і простір у цьому творі не такі важливі, як психологічні. 

Письменник психологічному часу особистості протиставляє мінливість світу 

природи, пов’язану зі змінами кольору, світла, тіні. Природні зміни, що 

уособлюють вічний потік часу, який переливається й міниться розмаїттям 

фарб відтіняють зміни душевні. З таким часом пов’язане одномоментне 

прозріння героя, що вперше почув голоси землі. Водночас у його душі 

зростає відчуття вічності як загальночасового потоку. Завдяки суб’єктивній 

опосередкованості оповіді М.Івченко передає, зокрема, нереальність усього, 

що відбувається, позачасовість, відірваність від землі та нового часу кожного 

з героїв повісті.  
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Обстоюючи тезу про те, що людина є втіленням усього космосу, який 

водночас уособлює її внутрішній світ, М.Івченко неминуче звертається до 

образу землі. Однак він позбавлений етнографічно-побутового, пейзажного 

характеру. Земля у його концепції набуває особистісного, іпостасного смислу 

в людині, виступаючи продовженням всесвіту, космосу, божественної 

премудрості. Концепція людини М.Івченка заснована на естетичних та 

етичних засадах землі й природи, що уособлюють універсальний закон 

гармонійного буття людини. Але він не прагне віднайти аналоги психічного 

стану людини в явищах природи. У нього образ землі є не предметом 

зображення, а засобом відтворення внутрішнього світу людини. Для землі 

характерна мінливість пір року (а, отже, звуків, фарб, зорових відчуттів 

тощо), яка відповідає настроєвій мінливості, ритму й характеру перебігу 

психічних процесів особистості. Земля в нього не є соціальним чинником, а 

втілює морально-філософські здобутки людства, принципи світобудови душі, 

її структури, складників. Водночас саме природна рухливість і мінливість 

пейзажу, погоди тощо служить відтворенню найточніших штрихів психології 

героя. Адже прозираючи в душі своїх героїв «аж до дна», автор намагається  

відобразити її «по живому», віднайти особливу образну ясність для 

внутрішнього світу своїх персонажів. У повісті «Землі дзвонять» образ землі 

поєднує два аспекти: ліричний (який асоціює психічний стан героя і 

мінливість природних явищ) і філософський (звернений до особливої 

змістової наповненості життя, природи, землі). Письменник звертає своїх 

героїв до глибинної сутності їхньої душі, в якій землі відводиться 

найпочесніше місце.  

Просторові автор надає символічної ознаки, що втілює не його 

параметри, а зміст. М.Івченко подає перспективу індивідуальної свідомості 

особистості, що осмислює зміст просторів. З іншого боку, «первісні 

простори» життєвих цінностей, сконденсовані в образі землі, – це 

гармонійний, величний, таємничий, але статичний простір. Зміна кольорів і 
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відтінків лише підкреслює непорушну статику вічного простору. І навпаки – 

людська душа, мінлива, складена з темних і світлих начал, людина взагалі, 

що «мріяла землею, змагаючись за неї», що «одрізує від цих земель століття» 

є рухливим простором, одрубаним, відірваним від цілісної таємниці землі. Їх 

зіткнення, взаємопереплетення і відкриття покладено, зокрема, в основу 

повісті «Землі дзвонять». У ній суєтним, дріб’язковим чварам героїв 

протистоїть поклик землі. Однак це лише поверхневий погляд. Хоч критики і 

зауважували, що твір найглибше задумано, а виконано мляво і навіть 

хаотично» [79, с.32]. Хаотичність оповіді насамперед об’єднана роздумами і 

переживаннями головного героя, в особі якого концентруються тривоги і 

болі кожного члена сім’ї. Він сам становить серед колись єдиного роду, нині 

– розірваного мікрокосмосу сім’ї. Він прагне осмислити новий час і простір 

(«Нема мені мети на цій землі»; «Так іде час мій – і я не знаю, як його 

міряти»). І відчуває, що відірвавшись від землі руйнує його: «Я почуваю, що 

кожна частка в мені розривається й розрізує другу… На своїй землі я не 

знаходжу собі своїх струменів! Хтось покраяв мені обрій». 

Завищені й занижені горизонти очікування критики свідчили про її 

прагнення знайти місце прозі письменника в типологічних рядах тогочасної 

епіки, в які вона не завжди вкладалася. Не враховували ідіографічної основи 

стильових та жанрових пошуків автора, його погляду на світ з пошуками в 

ньому «природної людини», типу натурфілософського світобачення. Прозаїк, 

вдаючись до майстерної стилізації романтичної оповіді, непомітно знімав з 

неї флер екзальтацій, несподівано оголював реалії, трактуючи їх в буденних 

категоріях. На таких парадоксах вибудувані сюжетні колізії, мелодраматичні 

конфлікти з любовними романами та спробами суїциду в експериментальній 

повісті «Шуми весняні». Сюжетні лінії й персонажі згруповані довкола 

головного героя Василя Павловича – молодого агронома, який водночас 

виконує ролі оповідача, спостерігача й учасника містечкових подій. Тому у 



26 

 

творі вдало використано наративну я-форму з прийомами безстороннього 

зображення від третьої особи. 

Дія відбувається у стислий термін –  від недуги головного героя та від 

Великодня до петрівчанських днів, розгортається двома потоками, що 

постійно перетинаються, відображаючи чергове щорічне оновлення природи, 

яке викликає збудження в людських душах. Інтенсивні вегетаційні процеси 

«будять кров, тугою юною тягнуть на сонце, мутять серце неспокоєм» , 

збуджують лібідозну стихію чотирьох персонажів – Василя Павловича й 

Наталі – дочки нотаріуса Кислиці, Олени Павлівни й Євгена Григоровича. 

Усі вони відчувають, як «танок кохання струмками ллється, тягне в свої 

тенета». Проте їхні любовні романи позбавлені сентиментально-романтичної 

семантики, традиційного щасливого фіналу. Спалах закоханості 

завершується сексуальним актом, лишаючи в їхніх душах гіркотний присмак. 

Для Наталі, яка пережила це вперше, все завершується розчаруванням, 

непевністю в майбутньому, зневагою до чоловіків. Натомість Василь 

Павлович, будучи агрономом, сприймає їхній сердечно-тілесний зв'язок як 

закономірний природний процес, тому спокійно ставиться до любовної 

пригоди. Психопатичні вибухи, скандальні істерики вчителя Євгена 

Григоровича пояснюються не впливами декадентства, а простою фізіологією: 

юнак не міг здійснити статевий акт, тому, почуваючись неповноцінним 

чоловіком, вдався до спроби суїциду. Приваблива «солом'яна вдова» Олена 

Павлівна прагнула тілесної і духовної самореалізації, тому викликала 

підозри, які обростали сальними міфами. Іван Іванович – колишній нотаріус, 

а тепер власник будинку, де мешкають квартиранти, знаходить об'єктивне 

пояснення: «Жінка молода, жити хоче. От і бере од життя те, що можна 

взяти». Він, поклонник вчення Хоми Фівейського, не прагне любовних 

романів, задовольняється буденним зв'язком з рудою покоївкою Фенею. 

Повість насичена сексуальною атмосферою, але без натуралістичних 

відвертостей, вульгарних смакувань, хворобливих збочень (крім невдалого 
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пострілу Євгена Григоровича), як у наративах В.Винниченка або О.Плюща. 

Автор, володіючи чуттям естетичної міри, описує життя героїв як 

закономірне природне явище, часто інтерпретоване через вишукану 

метафору. Тілесне зближення означене делікатним штрихом після опису 

флірту, любовної гри й ревнощів, які п'янять закоханих персонажів: «Я 

жадібно цілую гаряче з ніжним пушком коліно... а далі все зливається в одну 

буйну, шалену смугу». 

Динаміку композиційного руху зумовлює конфлікт свідомості й 

потужних підсвідомих потягів, символізованих шумами весняними, що 

повторюються в повісті як рефрен. Знімаючи з оповіді нашарування 

вишуканих поетизмів, автор показує справжню суть міжстатевих стосунків. 

Вони шокують, що засвідчено фразою Наталі, яка, болісно переживаючи 

втрату цноти, наштовхнулася на байдужість Василя Павловича. Після його 

слів, що тілесне зближення між ними зумовлене шумами весняними, вона 

констатує: «Шуми весняні! Надзвичайно поетичне! Але я б на твоєму місці 

мовчала – твої події досить не поетичні». Любовна пригода з Наталею для 

нього не була чимось винятковим, тому невипадково він розповів дівчині 

казку про любов лісового парубійка Проліса й Ярини. Вставна історія 

виконує в повісті, на відміну від легенди про запорожця Петра Кайдана, 

сюжетотвірну функцію, сприймається як відповідний ключ декодування 

природного лібідо, чого так і не збагнула Наталя. Василь Павлович завжди 

узгоджував принципи моралі зі світом флори, шукав відповідності в людині, 

не відірваній від природного довкілля. Наступним захопленням Василя 

Павловича могла стати Марусинка з дослідної станції, споглядаючи яку, він 

побоюється, аби «не розбити» її, однак відкидає «темну хвилю» , що 

підпливає до горла. Він не був позитивним героєм – таких у повісті немає, 

крім природи. 

М.Івченко деміфізував не лише романтичну модель прози. Ніхто з 

персонажів не знає душевних переживань, хоча всі про них говорять. Ідеали 
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персонажів виявляються симулякрами. Деміфізації підлягає також 

декадентський дискурс, поширений в белетристиці початку ХХ ст., що 

потрапляє під гостро іронічний скальпель письменника. Невдалий суїцид 

безпорадного, зате амбітного, психопатичного Євгена Григоровича – не що 

інше як пародія на відомі фабули в дусі О.Плюща. Недарма Василь 

Павлович, змушений відвезти самогубця до приміської лікарні, відчував до 

нього обридження. 

Письменник не просто зачепив замовчувані теми, а й здійснив 

власний художній експеримент, уникаючи прямої відповіді на порушені 

питання. Тому фінал повісті лишає враження свідомої недомовленості: 

«Проходять шуми весняні. Лише відгуки останні залишили. Наспівали, 

наспівали, та й одійшли», лишивши «глибокий смуток на серці». Солярний 

акцент погідного літнього дня на дослідному полі сприймається не 

оптимістичною розв'язкою повісті, а радше розумінням способу життя 

«природної людини», антитетичної цивілізаційній. 

У філософічній прозі М.Івченка, в екзистенційних пошуках героїв 

його творів можна вбачати алюзії на руссоїстський або сковородинський тип 

світобачення. Вони зумовлені передусім натурфілософськими 

переконаннями автора, який своїми наративами не лише вніс корективи в 

модерністську естетику, а й зважився на виклик абсурду сучасності, 

охопленій катастрофами воєн та еволюцій. 
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ВИСНОВКИ 

Українська проза першої половини ХХ ст. досить розмаїта, у ній 

можна виокремити кілька еволюційно-стильових етапів. Загалом 

неоднорідність української літератури завжди була пов’язана зі способами й 

наслідками долання перепон на шляху вироблення власного національного 

наративу, що відповідав би суспільній свідомості того чи того часу. У першій 

половині ХХ ст. її зумовлювало паралельне існування кількох потужних 

стильових напрямів: модернізму, ідеологічної літератури (соціалістичного 

реалізму, антитоталітарного реалізму), які часто «накладалися» один на 

одного, тобто існували паралельно чи в антагонізмі.  

М.Івченко був однією з ключових постатей українського літературного 

процесу першої половини половини ХХ ст.. Індивідуальна творча манера 

письменника була зорієнтована на з’ясування наскрізної проблеми 

літератури ХХ ст. – людини та її буття у координатах бурхливого часу і 

мінливого простору, шукаючи гармонії у відносинах «особистість – 

суспільство, суспільний рух».  

У прозі  М.Івченка душевний стан персонажів змальовано 

опосередковано – через їх дотикання до світу природи або у тісному зв′язку з 

настроями навколишнього світу, автор переважно уникає міських 

(урбаністичних) замальовок. Світ природи і світ людської душі становлять 

нерозривне ціле. Побачити, дослухатись, а значить, зрозуміти, означає в 

естетичній системі М. Івченка усвідомити реальну долю, сутність людини. 

Він прагнув зафіксувати те, що є за враженням, спогадом, природним 

явищем, дійсністю –  усе, розташоване поза площиною видимого й 

доступного раціональному сприйняттю. На структурологічному рівні 

художня концепція людини відтворена як емоційний, філософський тон 

чуття, характер переживання героя тощо. Художнє слово як компонент 

характеру персонажів М.Івченка формує філософський тип героя у межах 

ліризованого сприйняття. Водночас за символізованими словами-образами 
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стоїть реальна особистість, у свідомості якої відобразились усі тривоги 

буремного віку.  

У прозі М.Івченка організуючим началом є емоційні стани персонажів 

та ліричні відступи автора, які допомагають вияти складності морально-

етичного вибору персонажа. Об'єктивна реальність впливає на героя і 

безпосередньо, і на рівні підсвідомого, – торкаючись внутрішнього смислу 

духовного світу особистості.  

У філософічній прозі М.Івченка, в екзистенційних пошуках героїв 

його творів можна вбачати алюзії на руссоїстський або сковородинський тип 

світобачення. Вони зумовлені передусім натурфілософськими 

переконаннями автора, який своїми наративами не лише вніс корективи в 

модерністську естетику, а й зважився на виклик абсурду сучасності, 

охопленій катастрофами воєн та еволюцій. 

Прозу М.Івченка можна було б назвати «тихою», маючи на увазі її 

замислений характер, особливу прозірливість щодо реалій дійсності і людини 

з її мінливим настроєм і почуттям. Споглядальний характер прози 

письменника відображають розлогі синтаксичні конструкції, що інколи 

сповільнюють саму дію, описуючи враження і роздуми героїв, філософські 

міркування автора. Прозі письменника властива швидше споглядальність, 

ніж діалогічний динамізм. Проте в ній присутній своєрідний внутрішній 

діалог: це може бути протиставлення приємного/неприємного спогаду. 

В особі Михайла Івченка українська література має самобутнього 

прозаїка лірико-філософського стильового напряму. Коли вдаватися до 

порівняння, можна сказати, що він був з’єднувальною ланкою такої традиції і 

вітчизняній літературі (найвиразніше виявленою у творчості 

М.Коцюбинського, почасти С.Васильченка) та в новій, що творилася вже тоді 

Г.Косинкою, А.Головком, а далі, через чималі провали років, по-своєму 

відгукнулася в творчості М.Стельмаха, Є.Гуцала, В.Шевчука. 
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