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ВСТУП 

 

Українська література ХХ ст. сьогодні відзначена високим ступенем 

мистецького охоплення життєвих явищ, різноманітністю естетичних систем 

художнього людського світу, широким рядом стильових напрямів, течій, 

жанровою палітрою, представлених відомими авторами.  

У літературі є такі постаті, без яких неможливо уявити саму літературу. 

Так, наприклад, дуже складно уявити українську літературу без 

фундаментальної постаті Григора Тютюнника, письменника з кришталевою 

совістю, великим серцем та глибоким життєвим досвідом. На думку 

О. Гончара, постать Григора Тютюнника вже декілька століть знаходиться у 

центрі уваги українських літературознавців. Митець завжди захоплював не 

тільки друзів та знайомих, а і всіх тих, хто хоч колись мав можливість 

прочитати його твір. Безсумнівним є те, що письменник посідає одне з 

провідних місць в літературі ХХ ст. Саме тому, означена тематика є 

актуальною, а творчість письменника скарбом для історії української 

літератури. 

Про новели Григора Тютюнник і про його біографію написано багато 

досліджень. Зокрема, творчість Григора Тютюнника досліджували 

О. Смольницька, В. Євсевська, І. Лагола, Р. Мовчан, Н. Шеремета, І. Дзюба. 

Про нього писали О. Соловей, В. Марко, Л. Мороз. В. Даниленко, Г. Єжелов, 

О. Мусієнко, О. Шугай. Усі вони надзвичайно захоплювалися широкою 

душею автора, вмінням реалістично зображувати кожну деталь. Дослідники 

акцентують свою увагу на тому, що він був не автором, він був батьком своїх 

творів. У його власній творчій спадщині є автобіографічні твори, які містять 

філософське підґрунтя. 

Посилення наукового інтересу до жанрів малої прози ХХ ст. свідчить про 

її значний духовно-естетичний потенціал. Пошуки українських новелістів 

розглядалися у працях О. Білецького, Г. Майфета, М. Йогансена, Б. Буряка, 

В. Цвіркунова, В. Фвщенка, Ю. Мушкетика, Є. Гуцала. 
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Метою дипломної роботи є виявлення поетикальних особливостей у 

творчості Григора Тютюнника. 

Реалізація поставленої мети відбувається шляхом послідовного 

вирішення конкретних завдань:  

 охарактеризувати еволюцію жанру новели в українській літературі 

ХХ ст.;  

 простежити динаміку розвитку художньої творчості 

Григора Тютюнника;  

 осмислити специфіку поетикального виміру новел Григора 

Тютюнника; 

 виявити діапазон екзистенційних проблем, порушених у творах, і 

способи їх художнього втілення.  

Об’єкт дослідження – художня творчість Григора Тютюнника.  

Предметом є поетикальні особливості новелістичної творчості Григора 

Тютюнника. 

Теоретико-методологічну основу наукової роботи склали ідеї 

провідних теоретиків та істориків літератури в Україні О. Бандура, 

З. Голубєва, С. Крижанівський, В. Лесин, Ю. Ковалів, М. Моклиця, 

Л. Новиченко, О. Ткаченко. 

Методи дослідження. Залучення великого обсягу художнього матеріалу 

обумовило відбір найбільш репрезентативних новелістичних творів, для 

аналізу яких визначальною стала комплексна методика, що передбачає 

поєднання інтенцій порівняльно-історичного, структурного, типологічного 

методів. 

Теоретичне значення наукового дослідження полягає у виявленні 

особливостей еволюційного зростання жанру новели та розкритті проблеми 

взаємозв’язку традицій і новаторства у новелістичних творах ХХ ст. У 

дипломній роботі представлено літературний процес ХХ ст. з позиції 

художньої практики. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення і 
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результати наукової роботи можуть бути використані у подальших 

теоретичних та історико-літературних дослідженнях вітчизняного 

літературного процесу ХХ ст., зокрема теорії та історії літератури. Матеріали 

дослідження можуть бути використані для розробки нормативних курсів 

філологічного спрямування у вищій школі, при підготовці підручників і 

посібників для середньої і вищої школи.  

Апробація. За результатами наукової роботи на міжнародному рівні була 

проголошена доповідь на тему: «Тема незбагненного кохання у новелах 

Гр. Тютюнника» та надрукована публікація у збірнику наукових праць 

«Духоўная спадчына Усходняга Палесся» Гомельського державного 

університету імені Франциска Скорини. Вихідні данні статті: тыкулаў / 

рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018.  

С. 246–250. У фаховому збірнику наукових праць вийшла друком стаття на 

тему: «Філософське підґрунтя малої прози Гр. Тютюнника / Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету / за заг. ред. В.Я. Мізецької. Одеса. 

С. 47–49. У збірнику наукових праць «Українська література в 

загальноєвропейському контексті» було опубліковано статтю на тему 

«Григір Тютюнник – маляр кришталевої правди» / за заг ред. Шарової Т.М. – 

Мелітополь, 2018.  С. 164–167. На наукову статтю «Тема незбагненного 

кохання у новелах Григора Тютюнника» є свідоцтво про авторське право 

(свідоцтво №70010 від 02.04.2018 р.). 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків і списку використаних джерел, що включає 49 позицій. Загальний 

обсяг наукового дослідження становить 34 сторінки, із них 30 основного 

тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ НОВЕЛИ В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ 

ПРОЦЕСІ  

 

 

1.1. Літературний процес ХХ століття: художня практика 

Українське літературознавство упродовж усієї своєї історії приділяло 

увагу питанням поетикальним особливостям художнього твору. У ХХ ст. 

цікаві спостереження знаходимо у працях О. Ткаченка, В. Лесина, О. Бандури, 

В. Фащенка та ін. Критики наголошують на тому, що молоді новелісти 60-х 

років успішно наслідували кращі традиції літератури, продовжували й 

розвивали їх, домагаючись нових відкриттів, нових здобутків. Вірність 

традиціям, їх наслідування і розвиток мають багато аспектів.  

Однією з доволі виразних традицій, що простежується в українській 

новелістиці всіх періодів, є традиція використання елементів фольклорної 

поетики. Українській новелі властиві надзвичайно яскрава поетичність, 

ліризм, висока сконденсованість образів, густота письма, рельєфність 

характерів, кращі з українських новел відзначаються глибиною гуманістичної 

думки і тонким, справді артистичним чуттям художньої форми». Ці позитивні 

риси української новели певною мірою обумовлені її близькістю до поетики 

української усної народної творчості. Проблема використання фольклорних 

традицій у художній літературі набагато складніша, ніж може здатися на 

перший погляд. Річ у тім, що художня специфіка фольклору й реалістичної 

прози досить відмінні. У творах фольклору є й такі традиційні моменти, що їх 

перенесення в реалістичний твір просто неможливе [25, с. 43]. 

Одним з найвиразніших проявів зв’язку художньої прози з фольклором 

є використання в ній народної пісні. Українська новела завжди прагнула пісні, 

як прагнув її в усі часи український народ. Журливою й веселою рідною 

піснею помережано сторінки багатьох оповідань І. Нечуя-Левицького, 

П. Мирного, М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка, 
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Гр. Тютюнника. Пісня владарює в новелах С. Васильченка, Г. Косинки.  

Розмову про традиційне у творчості оповідачів 60-х років не можна 

вважати більш-менш завершеною, коли не згадати ще про дві традиційні теми 

української новелістики: село і діти. І. Франко, М. Коцюбинський, 

В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко, Гр. Тютюнник, десятки інших 

письменників в творчості яких домінувала, чи принаймні виразно відчувалася, 

тема українського села.  

Такі проблеми сумлінно досліджує і покоління українських новелістів 

60-х років, зокрема Григора Тютюнник. Про Григора Тютюнника, як і про 

О. Довженка, можна сказати, що всі його думи були в повоєнному селі. 

Пильний погляд на речі, гостра проблемність, високий гуманізм, притаманні 

Довженковим: творам, знаходимо і в Тютюнниковій прозі. Якщо говорити про 

вчителів новеліста, то разом з О. Довженком слід назвати й С. Васильченка та 

В. Стефаника. Не можна не погодитися з І. Денисенком, який писав: 

«В. Стефаник умів передавати яскравість найчорнішої, найсірішої хвилини. 

Цю його традицію у наш час прекрасно продовжив Григір Тютюнник» 

[9, с. 38]. І в іншому місці: «Талановитим новелістом виявив себе і Григір 

Тютюнник, який уміє в найдрібнішому побачити велике, по-стефаниківськи 

заглянути в душу людини, відкрити нову сторінку нашого життя, сутності 

людини» [20, с. 456]. 

Такі основні аспекти використання новелістами 60-х років, молодшими 

і трохи старшими, літературних традицій, творчих принципів учителів, 

класиків, української класичної та пожовтневої літератури. Розгляд цих 

аспектів, засвідчує тотожність творчих засад письменників різних поколінь, 

тотожність шляхів новаторського пошуку. 

 

 

1.2. Новела як один із провідних жанрів літературного простору 

Останні роки у літературному просторі широкого розвитку набув жанр 

новели. Новела це невеликий прозовий епічний твір, у якому розповідь іде про 
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незвичайну життєву подію з непередбаченим фіналом та яскраво 

вимальованою дією [2, с. 98]. У перекладі з італійської новела – це новина, що 

передбачає впізнання чогось нового, несподіваного. Вона менша за роман, але 

більша за оповідання. У будь-якому випадку, в основу новелістичних творів 

закладаються основні її ознаки, які характерні для творів малої форми. 

Здебільшого, новела повинна були однолінійною за змістом, лаконічною, 

простою та усталеною композицією (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що це один з небагатьох жанрів, котрі намагаються 

змалювати внутрішній світ героїв, їх почуття та настрої. У цих коротких 

розповідях кожен персонаж є сформованою особистістю. Канонічним у новелі 

є строга композиція з переломним моментом у сюжеті, а також мінімальна 

кількість персонажів. Новела обертається навколо однієї події, яку автор 

описує з різних ракурсів. Її напружений сюжет стовідсотково веде до 

найнеочікуванішого фіналу [9, с. 39]. Новела дуже схожа на оповідання, але на 

відмінну від нього вона має гостру і напружену дію, неочікуваний перебіг 

подій та незвичайний фінал. Їй властиві незвичайність та оригінальність 

явища, гострота сюжету, несподівана розв’язка. 

Виникла новела ще в догомерівський період в Греції і одразу ж набула 

широкого вжитку [17, с. 64]. Спочатку це були просто усні розважальні твори. 

Пізніше вони набули повчального характеру. Широкого використання у ті 

Основні ознаки новел  

сюжетна однолінійність лаконізм 

усталена конструкція 

 
простота сюжету 

рис.1 Ознаки новелістичних творів  
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часи новела здобула у творах Геродота, Апулея, Федра. В епоху еллінізму 

новела набула еротичного змісту. Великою популярністю тоді почали 

користуватися «Мілетські оповідання» або ж «Мілетська байка». У більшості 

літературних творів вона виступала не як саме жанр, а лише як літературне 

вкраплення («Сатирикон» Патонія). Новела мала три шляхи розвитку, які 

нижче представлені схематично (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Остаточне жанрове становлення новели відбулося у XIV-XVI ст. в 

Італії. За часів панування епохи Відродження жанр новели набув 

гумористичного та сатиричного характеру, і використовували її задля передачі 

новин дня, звідси і назва – новела. З плином часу в літературу приходили нові 

новелісти, які досягали значного успіху [21, с. 12]. 

Українська новела розвивалась дещо повільніше. В українську 

літературу вона прийшла лише в ХІХ ст., і була увінчана такими іменами, як 

Г. Косинка, М. Хвильовий, О. Довженко, Гр. Тютюнник. На тернах 

української літератури новела славилася розмаїттям жанрових форм. Так, 

В. Стефаник працював у жанрі психологічної новели, творчість Б. Лепкого 

була представлена ліричною новелою, М. Коцюбинський славився 

лірико-психологічною новелою, а новели В. Петрова були історичними., 

Ю. Липа працював з політичною новелою, у творчості Г. Косинки провідну 

третій шлях – 

поєднання східних (індійських та арабських) сюжетів  

перший шлях – 

збереження римських традицій 

другий шлях – 

несподіване виникнення новел в латинській і національній 

літературах 

рис. 2 Шляхи розвитку новели 
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роль відігравала драматична новела. 

Однією з особливостей новели є парадоксальність. Доречними завжди 

виступають пафос та іронія з драматичними відтінками. Художнє слово в 

цьому жанрі набуває найбільшої могутності. У сучасній новелі увага 

зосереджується вже не на епізоді з життя, а на певній секундній миті, яка 

сповна розкриває парадоксальність буття (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п’ятдесяті роки найбільш активною в новелі  стала так звана 

«зосереджуюча мить», що являла собою відображення типів людей і 

конфліктів [32, с. 46]. Звичайно ж через це змінювались сюжет і мова твору, 

проте новела не перестала бути новелою[32, с. 47]. 

Багатьом митцям було не під силу вигадувати щось нове, власне, тому 

вони просто брали приклад з Довженка, і створювали новели Довженківського 

типу. Не мало митців взагалі відрікались від нового, тому писали твори за 

старими правилами. Лише не багатьом було під силу ставати новаторами своєї 

доби, відкривати щось нове, власне. Новелістика тієї доби намагалася 

витіснити ілюстрованість і поширення художніх досліджень [32, с. 47].  

П’ятдесяті роки славляться такими письменниками-новелістами, як 

Здобутки новели 50-х років ХХ ст. 

зречення антитези 

«герой і маса» 

інтрига у центрі 

твору 

особистість – як 

частина колективу 

перевірка всього 

існуючого 

соціалістичним ідеалом 

рис.3 Художні здобутки новели 50-х рр. ХХ ст. 
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С. Журахович, В. Дрозд, Гр. Тютюнник. Ще до війни встигнув розквітнути 

талант С. Жураховича. Його збірки «Велика розмова» (1955 р.), «Всі шукають 

алмазів» (1959 р.), «Знову все перед очима» (1962 р.), «Деревце під вікном» 

(1965 р.) подарували жанрові новели нові образи впертих і сором’язливих 

трудівників. Його новели нагадували поле битви, на якому зійшлися 

різноманітні характери [15, с. 70]. 

Прийшовши в українську літературу на рубежу ХІХ-ХХ ст., новела 

відображала загальні тенденції розвитку модернізму. Не зважаючи на 

існування канонічних форм, вона демонструвала динамічність та мінливість. 

Структура новели змінювалася: образна система збагачувалась, синтезувались 

зображально-виражальні засоби, змінювалися генологічні характеристики. 

Шлях становлення новели був досить довгим та складним. 

 

 

1.3. Проблема взаємозв’язку традицій і новаторства у 

новелістичних творах ХХ ст. 

В українській літературі ХХ ст. з’явились нові твори на заборонені 

раніше теми, які були пов’язані з негативними моментами нашої історії. 

Оперативно-публіцистичний розділ набув прямих плюралістичних оцінок і 

висловлювань щодо всіх явищ і подій учорашнього і сьогоднішнього дня. У 

царині ж дослідницькій з’явилося право на новий, неупереджений погляд на 

різні етапи розвитку жанрів, тенденцій, і літератури загалом. Але все це було 

лише початком майбутнього процесу [25, с. 43]. 

Окремими яскравими публікаціями періоду розвитку можна назвати 

праці М. Жулинського, І. Дзюби, В. Дончика, О. Бондури, В. Лесина, 

М. Моклиця. Їхні статті були опубліковані в таких виданнях, як: «Літературна 

Україна», «Культура і життя», «Слово і час». Публікації цих авторів стали 

поштовхом до розвитку звільненої від кайданів вульгарної соціологізації 

художньої творчості справжньої науки про літературу. 

Українська новелістика бере свій початок ще з ХІХ ст. Інтенсивного 
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розвитку вона почала набувати вже наприкінці ХХ ст. У той період, а саме в 

60-х роках ХХ ст., зародилася динамічна хвиля молодих оповідачів, художній 

матеріал яких був безперечно новим, феноменальним. Із року в рік авторитет 

їхньої творчості утверджувався, хоча цей процес і не був легким [8, с. 12]. 

Творчість шістдесятників виявилася незвичайним явищем як при його 

народженні, так і протягом усієї історії аж до сьогодення. Вони відчутно 

вирізнилися з літературного процесу, зосередивши на собі увагу сучасників, а 

також відіграли роль своєрідного каталізатора великої кількості тенденцій, що 

народжувалися і розвивалися у той час у рамках «малої» прози.  

Вивченням новелістики 60-х років займалося багато дослідників. 

Одними з масштабних праць були: другий том «Історія української 

літератури» (1988), і збірник «Діалектика художнього пошуку. Літературний 

процес 60-80-х років» (1989). Але вони викликали хвилю обурення та 

негативних емоцій, адже, по-перше, вони були майже ідентичними, а 

по-друге, не мали конкретних описів самої новелістики 60-80-х років ХХ ст.  

Аналогічні оцінки можна було знайти і в інших критичних публікаціях. 

Молодий критик В. Даниленко у своїй праці «Квіти в темній кімнаті: Сучасна 

українська новела» писав: «Психологія, людські емоції, настрої, почування, 

«кипіння пристрастей» душі – все це вельми цікавить молодого автора, є 

предметом і метою зображення в його творах. Прозаїка не влаштовують 

тільки основні кольори спектра людської душі – його вабить і безліч відтінків 

і нюансів цього спектра» [7, с. 285]. Але, як би там не було, доброзичливе 

ставлення критики зовсім не означало якихось поступок авторам-початківцям. 

Наприклад В. Агеєва у своїй статті «Ритм як засіб подолання фабули» робила 

серйозні закиди на адресу декого з новелістів [1, с. 36]. 

Аналізуючи творчість окремих митців, зіставляючи їхні манери, 

досліди іноді помічають, що в них бракує тих чи інших художніх елементів, 

присутніх у творах інших авторів. Але ці закиди не є правомірними. Доречним 

є вислів Н. Лаврусевича: «Ми відбуваємось лише словом «талант»: оце – 

такий талант, оце – такий, а це – вже такий... Чому подеколи вимагається, щоб 
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талант був не сам собою, а якоюсь своєю подобизною а то й протилежністю? 

Такі вимоги, на мою думку, – від нерозуміння природи таланту...» [21, с. 13]. 

Проте навряд чи можна погодитися з ним, коли він дорікає критиці, що вона 

«не замислюється над тим, чому один прозаїк має ось таке обличчя, інший – 

ще інше обличчя, третій – зовсім відмінне. В таких випадках мова ніколи не 

заходить про відмінність індивідуальностей, відмінність психічної структури, 

відмінність фізіологічної організації» [21, с. 14]. 

Важливим моментом творчої еволюції кожного з авторів може бути 

якийсь зразок, на який з перших кроків, орієнтується той чи інший літератор. 

Стефаник, Коцюбинський, Кобилянська, Винниченко, Хвильовий, Косинка, 

Сенченко, Ільченко, – при бажанні можна шукати й знаходити якісь дотичні, 

якісь паралелі їхніх манер, стилів, прийомів у творчості розглядуваних тут 

новелістів. Так само, як згодом і вони самі ставатимуть зразком, прикладом 

для наступних поколінь українських прозаїків, вже 80-90-х рр. ХХ ст.  

Проблема взаємовідношення традицій і новаторства завжди була 

однією з найкардинальніших проблем художньої творчості взагалі. Важко 

назвати такий етап літературного процесу, коли б ця проблема не привертала 

до себе уваги дослідників і самих митців. Уже в перше десятиліття свого 

існування українська нова література досягла значних успіхів. Поезії Тичини, 

Блакитного, Сосюри, проза Косинки, Хвильового, Яновського, драматургія 

Куліша, Ірчана, Тютюнника, творчість багатьох інших письменників – 

найкраще тому свідчення [13, с. 14]. 

У своєму посібнику М. Моклиця цілком слушно зазначає: «Так чи 

інакше, нове приходить з життя в художню творчість і на зміну традиціям, і на 

основі традицій. Без допомоги вже існуючих асоціацій, без використання вже 

розроблених прийомів образотворення новаторство немислиме» [27, с. 36]. 

Звертаючи нині до тих творів свій погляд, ми, обтяжені знанням 

наступних визначних здобутків української прози, таких, як «Правда і 

Кривда» та «Чотири броди» М. Стельмаха, «Климко» Гр. Тютюнника, 

«Тронка» і «Собор» О. Гончара, романи П. Загребельного, вбачаємо головний 
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недолік більшої частини тогочасних романів, повістей і новел у поверховому 

зображенні життя, у схематичному, збідненому змалюванні дійсності з явним 

ухилом до спрощення і лакування.  

Біля витоків могутнього оновлюючого плину ідейно-естетичних 

шукань цілком заслужено слід поставити новелістику О. Гончара 40-50-х 

років. Величезний новаторський смисл заклечається у тому, що першим, 

найбезсумнівнішим героєм Гончарової прози, його романів і новел став саме 

рядовий, наділений безцінним скарбом людяності, чуйності, доброти, довіри, 

високої моральної краси [22, с. 68].  

«Поема про море» О. Довженка, новели О. Гончара, «Кров людська – 

не водиця» та «Хліб і сіль». М. Стельмаха ніби провіщали близький прихід 

нового етапу розвитку нашої літератури. З другої половини 50-х років, однією 

з характерних прикмет української прози стає безсумнівне розширення поля її 

огляду, відчутне збагачення її суспільно значущої тематики [36, с. 34]. В 

різних жанрах по-різному, але в цілому в усій літературі, зокрема в прозі, 

вірогідніше стали виявлятися саме щоденне буття людини трудівника, її 

будні, її побут. Поступово більше місця посідають психологічні колізії й 

конфлікти, нові наголоси з’являються в постановці питань суспільної та 

особистої моралі.  

Аналітичність, дослідницький пафос, виявлення діалектичних 

суперечностей – ці питання стоятимуть у центрі і теорії, і практики художньої 

творчості упродовж і 50-х, і 60-х років. І хоча критика, розглядаючи реальний 

літературний процес, звично відзначала окремі надуживання в зображенні 

тіньових сторін дійсності, все ж в кращих творах аналітичність поєднувалася і 

з активізацією авторської ідейно-естетичної позиції, з осмисленням дійсності. 
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РОЗДІЛ 2 

НОВЕЛІСТИЧНИЙ ДОРОБОК ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 

 

2.1. Художні особливості новелістичних творів Григора 

Тютюнника на тему кохання 

У творчій спадщині письменника є чимало творів, які можна 

перечитувати неодноразово. Такий аспект художнього представлення 

говорить про актуальність поети кальної тканини кожного витвору мистецтва 

слова. У новелах автор звертається до тем, які хвилюють читачів і сьогодні. 

Здебільшого, це теми милосердя, доброти, чистої людської душі, справжньої 

любові. Однак, окремо по собі такі теми не існують в полі зору письменника. 

Неодноразово Григір Тютюнник наголошував на чистих почуттях, які слід 

розкривати, показувати оточуючим. Темі чистого кохання у його творах 

відводиться чимала сторінка історії.  

Однією з найяскравіших новел автора став твір «Вогник далеко в 

степу» 1979 року. Новела так сподобалася читачам, що згодом її було 

відзначено премією імені Лесі Українки (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Так, у 70-х роках з’явилась ще одна новела Григора Тютюнника 

«Климко», у якій сповна розкрилась тема добра і милосердя. Чуйність і 

щирість – це найдорожчі якості на думку Григір Тютюнника, саме тому майже 

через усю його творчість проходить тематична лінія чистоти людського серця.  

Поряд з добротою та милосердям поставало ще одне, не менш важливе, 

всеоб’ємне почуття – Любов. У новелі Григора Тютюнника «Дивак» 1963 року 

Найцінніші теми новел 

чистота людської душі справжня любов 

милосердя доброта 

рис. 4 Тематика новелістичних творів 
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автор вчить людей любити природу. Григір Тютюнник закликає поважати та 

охороняти її. Він оспівує красу навколишнього світу, її велич та 

неймовірність. 

Сповна тема «Всевишньої» любові розкрилась у новелі «Три зозулі з 

поклоном» 1976 року. Твір розповідає нам історію нещасливого кохання, 

возвеличуючи любов, яка вивищує людину над буденністю [41]. Слід 

зазначити, що найвищого апогею у жанрі новели Григір Тютюнник досягнув 

саме завдяки любовній тематиці. Автор майже сповна розкрив себе працюючи 

саме в цьому напрямку. Любов зажди була феноменом його творчості, і саме 

завдяки їй митець здобув світову славу і вічну пошану. 

У новелі під назвою «Зав’язь» постала тема першого, ніжного і 

тремтливого кохання. Головні герої Соня та Миколка перебувають у полоні до 

цього їм ще невідомого і незбагненного почуття. Цнотливі та налякані, вони 

ховаються від усіх, таємно цілуються у яру, подалі від людського ока. Автор 

змальовує перше кохання ідеальним, саме таким, яким воно повинно бути. 

Причому, Григір Тютюнник намагається показати, що «ідеальне» – не означає 

«неможливе». Воно реальне, земне, близьке і живе. 

Тема кохання пройшла через усю подальшу творчість письменника. 

Наступним любовним твором стала новела «Іван Срібни». У центрі сюжету 

постає любовний трикутник. Тема першого кохання пульсує і в цьому творі. 

Твори Григора Тютюнника сповнені мотивами гуманістичності та 

справедливості. Автор любить своїх героїв ніби рідних дітей, віддаючи їм 

власне серце. «Любові всевишній» присвячена новела «Три зозулі з 

поклоном» [10]. Історія ця народжена самим життям. У творі автору вдалося 

показати незбагненну глибину пекучого кохання, а також підняти на вищий 

щабель шанобливе та обережне ставлення людей один до одного. Головна 

героїня Марфа, яка неземною любов’ю кохає чужого чоловіка, навіть не 

претендує на нього. Сила її почуття настільки незбагненна, що її неприкаяна 

душа завжди десь там, поряд з коханим. Марфина любов світла, благородна, 

безсмертна. Через роки жінка сльозливо дивиться на сина свого коханого, і її 
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серце виє від розпачу, бо їй ніколи не судилося бути з ним разом. 

Мало кому відомо, але у сиву давнину передача привітання «Три зозулі 

з поклоном» означало: забудь мене, і ніколи не згадуй. Воно застосовувалося 

для тих, хто палко кохав когось без взаємності, і дуже сильно від цього 

страждав. Михайло передає Марфі «Три зозулі з поклоном», сподіваючись, що 

вона перестане приходити до нього у снах, і нарешті йому насняться його 

«єдина у світі Соня» і «маленький син у колисці». Справа в тому, що ця новела 

– не просто вдала фантазія автора. Вона носить автобіографічний характер 

(рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила любові прослідковується через образи, які можна вважати 

унікальними у творчості письменника, оскільки усі вони прагнуть до кращого 

життя, розуміють один одного, надають допомогу у скрутну хвилину. 

Автор намагається пояснити читачеві, що любов – це найскладніша 

геометрія почуттів. Вона може як піднести людину до небес, так і знищити її. 

Так, наприклад, загадковим став і випадок (спільне випасання худоби), який 

звів молодих Тимоху і Палажечку у новелі «Печена картопля». Закохана у 

мрійливого і ледачкуватого хлопця, дівчина усіляко намагається привернути 

його увагу. Бачачи, що серце юнака залишається незворушним, красуня 

вирішує «дістати козир з рукава»: вона пропонує йому напекти картоплі з 

салом. Тимоха, спокушений такою пропозицією, звичайно ж погоджується. 

Мотиви твору “Три зозулі з поклоном” 

 

філософія життя 
протистояння влади й 

людини 

романтики й прагматики  усепрощення 

сила кохання 

рис.5 Мотиви твору «Три зозулі з поклоном»  
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Головні герої споріднюються з біблійними Адамом і Євою, а сало у творі 

відіграє роль яблука спокуси [6, c. 71]. Для самого автора цей продукт має 

досить символічне значення. Коли Григір Тютюнник згадує дитинство, то у 

його голові вимальовується яскравий образ матері, яка пече запашну 

домашню картоплю та подає до неї сало. Це спокуса і для самого автора, адже 

вона так тісно пов’язана з потаємними думками про рідну домівку. У черговий 

раз автор доводить нам, що кохання – це не таємний скарб, який знайти не всім 

під силу. Це неосяжний дар, який пізнати може кожна людина, незалежно від 

віку, матеріального статусу і положення у суспільстві.  

У творчості Григора Тютюнника є і трагічні відтінки кохання. Але 

навіть в таких випадках автор висвітлює щось прекрасне, щемливе, піднесене 

[28, c. 101]. Так, наприклад, у творі «День мій суботній» сповідь іде про 

молодого спеціаліста з університетським дипломом Миколу Порубая. Він 

живе у великому місті і користується великою популярністю серед дівчат. Але 

серце хлопця все ще б’ється заради однієї, заради стомленої поштарки з 

наполоханими очима. Між ними, по суті, навіть і не було відносин, але вони 

зрослися душами. Вони проросли один в одного думками, почуттями, 

словами. Можливо, це і не було коханням, але чимось іншим, ледь помітним, 

дуже важливим.  

Любов – почуття, яке жило в Григорові Тютюннику від народження і 

не давало йому спокою. Так, одного разу автор вирішив написати листа до 

своєї майбутньої дружини, а в результаті вийшла новела «В сутінки». Новела 

сповнена пошуком істини і фальші у житті, причин близькості і відчуженості 

людей. Твір висвітлює нескінчену любов та вдячність жінці, матері. Автор 

змальовує, наскільки важливо берегти ті світлі почуття сімейного вогнища, 

любові до близьких та рідних людей. Григір Тютюнник пояснює, що у житті 

буде багато «чужих» людей, тому найважливішим є цінити тих, хто поряд.  

Григір Тютюнник не просто письменник-новеліст. Він – художник 

слова. У його творах немає зайвих деталей: усе значне, доцільне. Автор дуже 

серйозно ставився до своєї праці. Кожне його слово було виваженим та 
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обміркованим. Як нам відомо, він писав здебільшого про те, що добре знав. 

Кожну деталь, кожне почуття у творі він пропускав через власне серце. Колись 

в одному зі своїх інтерв’ю він сказав: «Кожен письменник обирає собі тему 

найближчу, найріднішу його життєвому досвідові і – неодмінно – своєму 

ідеалові людини в тому часі, в якому він живе. Найдорожчою темою, а отже й 

ідеальним для мене завжди були й залишаться доброта, самовідданість і 

милосердя людської душі в найрізноманітніших їх виявах» [49, c. 216].  

Дійсно, Григір Тютюнник обирав для своїх творів таких героїв, 

діапазон душі яких міг вмістити в собі такі незбагненні «Всевишні» почуття. 

При цьому, їх соціальний статус був зовсім не складним: то були прості люди з 

села, трудівники, люди з народу. Він писав про дійсність, про реальність. 

Григір Тютюнник залишив нам незліченне багатство людських образів, кожен 

з яких є індивідуальністю, особливістю. Автор по своєму пояснював феномен 

його творів: «…Мало – бачити. Мало – розуміти. Треба любить…» [11, c. 39]. 

У творах Григір Тютюнника все здається таким простим, звичайним, 

буденним, само собою зрозумілим. Саме тому його твори закарбувались в 

історії української літератури. Їх можна перечитувати неодноразово, кожного 

разу знаходячи в них життєві вічні цінності. Пам’ятаючи всі свої твори 

напам’ять, Григір завжди захоплено їх розповідав, вживаючись у роль 

кожного персонажа. Усі почуття, усі емоції кожного із героїв автор відчував 

власним серцем, саме тому його розповіді були максимально реалістичними та 

неймовірно цікавими. Ім’я Григора Тютюнника назавжди утвердилось у 

лаконічному жанрові «малої прози».  

 

 

2.2. Філософське підґрунтя малої прози Григора Тютюнника 

Слід наголосити на тому, що Григір Тютюнник жив у складні часи 

репресій та переслідувань. Але, можливо, саме завдяки добі шістдесятництва 

й сформувалась така сильна, незалежна, високодуховна особистість, якою він 

був [3]. Прийшовши в літературу, письменник одразу ж зруйнував тогочасні 
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літературні канони, й висунув нові, власні. Вводячи у свої твори образи 

простих людей з села, автор висвітлював ідеал простої людини. У його творах 

почуття правди і совісті завжди стояли на першому місці. Совість відігравала 

багато ролей: судді, помічника, провідника у житті [42, c. 35].  

Життя Григір Тютюнник показував жорстоким і несправедливим, 

сповненим втрат та розпачу а також непередбачуваних ситуацій. На його 

думку, саме в спонтанних ситуаціях людина розкриває своє справжнє «Я», є 

тим, ким є у дійсності. Це дуже імпонувало авторові, адже він усіма силами 

зображав ту правду, яка жила всередині людини. Джерелом для написання 

творів для автора була та дійсність, яка його оточувала. Письменник показував 

читачам сіль життя. Митець не тільки спонукав реципієнтів до розуміння 

основи життя, а й давав змогу доторкнутися до просочених болем і розпачем 

струн людської душі [11, c. 41]. Найбільшу увагу в новелах митець приділяв 

філософським роздумам.  

 У творах письменника можна помітити проблеми, які прослідковуються 

у нього систематично: добра і зла, відданості і зради, любові і ненависті. 

Однак, більша частина проблем Григора Тютюнника лежить в основі 

філософського змісту та розуміння буття людини (рис. 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, наприклад, у новелі «Дядько Никін» сповідь іде про життя простої 

родини з села. На прикладі родини старого Никіна автор намагається розкрити 

проблему часу, який летить з неймовірною швидкістю. Усе життя цих людей 

зведено до однієї ситуації. Кожного дня чолов’яга порається біля своєї 

Філософські проблеми у творах Григора Тютюнника 

тяжка доля людини людська самотність 

швидкоплинний час 

рис. 6 Філософське підґрунтя творів Григора Тютюнника  
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зламаної машини, не може її відремонтувати, знімає карбюратор, несе його до 

майстра, щоб той його відремонтував. Натомість, на своєму шляху Никін 

наштовхується на пивну лавку і повертається ввечері додому «трохи 

напідпитку з «настроєним карбюратором»» [46, c. 14]. Сіра буденність життя 

розбавляється тими випадками, коли машина все ж таки заводиться. Настрій 

головного героя упродовж життя поділяється лише на два стани: «коли його 

лиха година мордує», і коли «він такий веселий що аж на пісню зривається». 

Чималу увагу Григір Тютюнник приділяє самотності людини. Цей 

аспект його творчості пов’язаний з тим, що багато новел автора є 

автобіографічними. Не один твір автор присвятив своїй матері. Молода жінка 

з маленькими дітьми на руках лишилась зовсім одна, бо чоловіка забрали на 

війну. У певній мірі вона була самотньою, бо лишилась без коханої людини, 

надійної опори і захисника. Але їй, як справжній героїні, вдалося справитись з 

такою тяжкою долею і знайти в собі сили жити далі. Так, новела «Печена 

картопля» розповідає нам історію, здавалося б, ще молодої, 

двадцятичотирьохрічної дівчини Палажечки. Вона дуже гарна, розумна, до 

роботи не дурна. Але самотня, ніби та калинонька в садочку [40, c. 233].  

Самотність людини була глобальною проблемою в ті часи. Не кожному 

вдавалося побороти її. Багато людей були змушені нести цей тяжкий хрест до 

кінця життя. Палажка була вже далеко і не почула тих слів. На цьому автор 

завершує новелу не даючи читачеві конкретно зрозуміти, чи зустрінуться 

молоді знову, чи ні. Це питання лишилося риторичним, як і долі всіх тих 

людей, які зосталися одинокими у сорокових роках двадцятого століття. 

Читаючи новели Григора Тютюнника складається враження, що 

дійсність життя просто перенеслась на сторінки новел. Автору вдалося 

полонити читацьке серце правдою слова [24, с. 52]. Так, наприклад, у новелі 

«Холодна м’ята» показується, що людина може бути самотньою, навіть якщо 

вона не одна. Головний герой новели Андрій живе у хатині разом з дружиною 

та тещею. Але він не має сімейного щастя. Теща зневажає його за те, що 

хлопець покинув офіцерську службу і пішов працювати на трактор. Разом з 
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тим, вона підмовляє і свою доньку, бо вона вийшла заміж «не за того 

чоловіка». Самотність Андрія виражається у всьому. Це видно у його 

поведінці: він сумний та напружений, постійно курить. Навколишні пейзажі 

також наскрізь просочені самотиною: «луки, залиті повінню», «холодний 

оранжевий вечір», «занурене за пагорб сонце» [48, c. 79].  

Понад усе у світі письменник любив людину. Він прославляв її, 

оспівував, захоплювався нею. Митець бажав їй щастя душевного і спокою 

сердечного. Своїми новелами автор закликав усіх кохати і бути коханими. 

Лише у такому випадку, вважав Григір Тютюнник, може існувати світ.  

У творах Григір Тютюнник не шукав надзвичайних мотивів і не 

створював надзвичайних людей. Він цікавився простими людьми, їх долями та 

тими почуттями і емоціями, які жили всередині кожного з них. Саме тому у 

творах автор торкався і такої проблеми, як духовність людини. Яскравим 

прикладом стала новела «Син приїхав». Павло Дзякун приїжджає до рідного 

дому після трьох років відсутності. Приїжджає не один, а разом з дружиною та 

одинадцятимісячним сином. Одразу ж усім селянам у очі кидається його 

новий «Москвич» тютюнового кольору. Та й сам Павло добре одягнутий та 

доглянутий. Автор акцентує на цьому велику увагу. А все через те, що їхав він 

«руде, скупе, витрішкувате», а повернувся «паном» [18, с. 40]. 

Письменник подає такий яскравий опис минулого Дзякуна, показуючи, 

яким він був тоді «живим» та щасливим насправді. Поряд з тим описується, як 

вже зараз він боявся тих вужів, як ловлячи рибу, насолоджувався не самою 

риболовлею, а переповнювався скупістю наловити якомога більше риби. У 

цьому епізоді чітко видно духовну деградацію Павла, а через те і сірість та 

зубожілість його життя.  

Григір Тютюнник мав тяжку долю. Рано втратив батька, зовсім малого 

хлопчину мобілізували в армію, бо розпочалася війна, яка багато чого 

відібрала у Григора, навчаючись в училищі йому доводилось жити далеко від 

матері, йому прийшлося пережити голод, репресії, розкуркулення та 

насильницьку колективізацію [44, с. 70].  
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Новели Григора Тютюнника є актуальними навіть сьогодні. Твори 

митця ніби листи у майбутнє, послання наступним поколінням. Своїми 

новелами він намагався показати людям, як не треба робити, щоб жити 

щасливіше.  

 

 

2.3. Категорія правди у творах митця 

Григір Тютюнник не дотримувався встановлених норм, не працював ні 

за чиїми вказівками. Він вводив у літературу власний стиль написання, 

короною якого стала правда. Якось відомий український поет і прозаїк 

М. Степаненко сказав про митця: «Проза його писана вдовами і сиротами, 

знедоленими і змученими, скривдженими і обдуреними, писана чесними і 

чистими, простими і сердешними ратаями і сівачами, сивиною батьків, 

усміхом переможців і тими, хто не повернувся з-за вічної межі…» [35, с. 87]. 

Григір Тютюнник мав досить складне життя, а тим паче – дитинство. 

Свій біль та розчарування він виливав у своїх творах. Можливо, саме через це, 

мала проза автора є надзвичайно реалістичною. Та й сам жанр новели 

виявився надзвичайно вдалим для письменника, адже завдяки 

швидкоплинному розвиткові подій у творі головний герой міг якнайкраще 

розкрити свою справжню сутність. [14, с. 52]. 

Для того, щоб новели Григора Тютюнника були надзвичайно 

привабливими, йому не потрібно було шукати надмотивів або створювати 

надлюдей. Йому достатньо було взяти образ простої людини з народу, і 

занурити її в звичайну, буденну ситуацію. 

Однією з таких ситуацій була та, в якій людина втрачала свою 

духовність, перетворюючись на сіру масу. Саме це автор зобразив у свої 

новелі «Син приїхав» [40, с. 10]. У таке становище потрапив головний герой 

твору, Павло Дзякун. Половину свого життя він працював як несамовитий, 

щоб жити краще. У цій битві за ліпше він поступово втратив себе, але навіть 

цього і не помітив. Минулий Павло насолоджувався життям: «пас череду на 
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прирічкових низках, пік у кізячковому жару степову картоплю, ходив 

місячними вечорами зі своїми однокашниками молоденькою сивою сосною 

посеред села – «парубкував»;  бачив прекрасне у зовсім простих речах: 

«голяка ловив старим кошиком без дужок в’юнів та буборців, влітку і взимку, 

продирався в лузі крізь гущавину з сокирчиною за паском, торохтів в бубну, 

тюгукував та свистів в чотири пальці…». Новий же Павло намагався у всьому 

знайти вигоду: купити таку машину, щоб усі заздрили, на рибалці наловити 

якомога більше риби. Та й хтозна, чи варто воно буле все того, адже люди 

почали зневажати його через те, що Дзякун разом з новим життям придбав 

нахабне ставлення до людей, та й сам Павло потайки з долею пристрасті 

згадував своє старе життя. «Ахіллесова п’ята» цієї проблеми в тому, що 

ставши на такий пагубний шлях, люди вже не в змозі нічого вдіяти [23, с. 101]. 

На сторінках новел Григір Тютюнник навчає дітей та дорослих людей 

реально бачити сучасне на той час суспільство. Так, наприклад, у оповіданні 

«Дивак» письменник вчить любити природу, постійно спостерігати а нею, 

охороняти її (рис.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григір Тютюнник у творі «Дивак» вдало подав характеристику 

кожного персонажа. На сторінках оповідання ми можемо побачити школярів, 

селян, вчителів, батьків і людей літнього віку. У експозиції автор подає нам 

картини повернення Олеся додому.  
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Жанр: автобіографічне оповідання 

Тема: зображення ставлення людини до природи та 

різниці у її сприйнятті хлопчиком та дідусем 

Ідея: оспівування краси природи та гідного ставлення до 

неї крізь призму розуміння маленького хлопчика Олеся 

 

Проблематика: єдності людини і природи; добро і зло; 

духовної краси особистості 

рис.7 Поетикальні особливості новели «Дивак»  

http://dovidka.biz.ua/mariya-shevchenko-analiz/
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Проблеми розуміння між дітьми та дорослими Григір Тютюнник подає 

через непорозуміння, яке сталося на уроці малювання. У результаті такого 

непорозуміння відбувається втеча з уроку [30, с. 13]. Хлопець блукає 

верболозами та зустрічається з дідом. У кульмінаційній частині твору 

письменник зображує події, які зводить до розмови Олеся з дідом. У цей час 

розкривається образа хлопця. Навмисне Григір Тютюнник вплітає у зміст 

твору сон хлопця, щоб ще раз дати можливість читачеві розмислити над 

сенсом буття, над проблемами, які може створювати та вирішувати сама 

людина, незалежно від віку.  

Окрім розкриття важливих рис характеру головних героїв твору, автор 

в оповіданні «Дивак» акцентує увагу на характеристиці описів природи, 

щоразу акцентуючи увагу на її красі. У творі письменник ще раз показує 

гармонію людини з природою, щоразу надаючи можливість читачам 

розміркувати над сенсом буття. 

Увесь твір умовно можна поділити на чотири частини, в яких автор 

постійно розкриває красу природу. Дорога до школи, непорозуміння на уроці, 

поїздка з дідом у ліс, а також чарівний сон удома додають творові унікальності 

та певної реалістичності. Усе, майже відбувається насправді, реально. У цьому 

заслуга Григора Тютюнника, який майстерно вибудовує на сторінках творів 

цікаві події, унікальні персонажі, красиву природу [34, с. 11]. 

Усі новели Григір Тютюнника наскрізь просочені реальністю, 

страшною правдою дійсності. Саме тому навіть сьогодні мала проза Григора 

Тютюнника не втратила свою актуальність. Його новели і зараз користуються 

великою увагою, і окрім цього, мають дидактичний характер [12, с. 10].  

Чимало новел Григора Тютюнника були дзеркальним відображенням 

тогочасної дійсності. Майже кожен твір розповідав про складне життя народу, 

про ті перешкоди, які траплялися людям на шляху, та про ті нещастя, з якими 

їм доводилося боротись. У своїх новелах письменник міг напрочуд повно 

розкрити внутрішній світ героя. Окрім того, у творах митець завжди 

використовував ті почуття, які жили навколо нього та в ньому. Правдивість 
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людських характерів, майстерно відтворені почуття та емоції – можливо це 

саме той аспект, який найбільше приваблював читачів.  

 

 

2.4. Гуманістичне звучання творів письменника 

Майже всі твори Григора Тютюнника наскрізь просочені гуманістичними 

ідеями. Головні герої його новел, прості люди з села, з народу, які живуть в 

складних умовах та сповідують закони добра і милосердя. Уже сам той факт, 

що Григір Тютюнник писав не про знать, а про сліпих, німих, ущербних людей 

несе в собі гуманістичний посил. Особливої уваги письменник приділяв 

дітям-сиротам, змальовуючи те складне життя, яке випадало на їхню долю. 

Митець досить добре відчував людей. Кожною своєю новелою Григір 

Тютюнник відтворював образ справжнього народу.  

Одним із загальновідомих фактів є той, що Григір Тютюнник дуже любив 

дітей, вважаючи їх найчистішими істотами у світі. Твори, головними героями 

яких є діти мають автобіографічну основу, бо вони є точною копією того 

життя, яке довелося мати й самому авторові. Григір Тютюнник ніби намагався 

оживити в глибинах своєї душі все найсвітліше та найчистіше, що він 

коли-небудь зустрічав у житті, закарбувати все те словом, образом, художнім 

текстом. Образ дитини у новелах Григора Тютюнника є самобутнім 

морально-етичним еталоном, крізь який автор пропускав чужий йому 

зовнішній світ. Скрізь у творах митця вимальовується складний дорослий світ, 

побачений зором ні в чому не винної дитини. 

Так, одним з гуманістичних творів автора є новела «Сито, сито». У ній 

мова йде від імені маленького хлопчика Іллі, на долю якого випало тяжке 

життя воєнного періоду. Вони з матір’ю вимушені жити у старій хатині, у яку 

в холодну зимову пору намітає купу снігу, а розтопити вогонь у печі вдається 

не кожного разу. Автор змальовує ті тяжкі часи, намагаючись показати 

читачам, яким гірким може бути життя, але навіть серед цієї гіркоти 

знайдуться ті, кому жити ще тяжче. Люди були у розпачі, чоловіки воювали, а 
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жінки засинаючи зі сльозами на очах молилися, щоб кохані повернулися 

додому живими [16, с. 46].  

Новелою «Сито, сито» Григір Тютюнник намагається виховати у душах 

читачів почуття співчуття та людяності. Він показує, як складно буває людям. 

Іноді, вони готові на все, аби хоч трішки заспокоїти власну душу. Навіть мати  

Іллі також ходила ворожити до інших людей, бо їй здавалося так надійніше: 

«Та все ж здається, що хтось більше знає…» [40, с. 69]. 

Образ дитини був фаворитним для Григора Тютюнника. Вочевидь, цей 

тип був ідеальною «матеріальною оболонкою» для вираження тих почуттів та 

емоцій, які давали авторові потужний поштовх створювати нову художню 

дійсність. Митець протиставляв злу типаж дитини, адже дитя – це завжди 

чисте, довірливе, янгольське створіння. Можливо, саме за образами цих 

маленьких героїв Григір Тютюнник приховував свій власний біль та 

невтоленність страждання на землі. 

Відомий дослідник Л. Мороз колись зазначив: «Григір Тютюнник 

ретельно досліджував найтонші, найприхованіші мотиви поведінки своїх 

героїв, і робив це з величезною, всепоглинаючою любов’ю та повагою» 

[29, с. 70]. Григору Тютюннику довелося жити і творити у той період, коли 

суспільство прогнивало зсередини, і навіть найсильніші ламалися. У своїх 

новелах Григір Тютюнник «руйнує героїчно-патетичну естетику», яка була 

нав’язана соцреалізмом, і виступає захисником «маленької людини». Саме цю 

проблему автор намагається розкрити у своїй автобіографічній новелі 

«Смерть кавалера».  

Головний герой – Їгор Човновий, худенький, молоденький хлопчина, 

напівсирота. Навчається він в ремісничому училищі, вдягається погано, бо за 

браком грошей купувати кращого не може: «зашкарублі черевики, які треба 

обмотувати онучами й обв’язувати мотузками, щоб дійти до училища; велика 

шапка з печаткою “БУ” на лобі, під яку треба запинати материну хустку; 

потерта сіра шинеля, підперезана брезентовою ременякою» [48, с. 51]. Але 

попри все це Їгор чесна, добра, порядна людина з чистою душею.  
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Не можна заперечувати той факт, що навіть дорослі герої новел Григора 

Тютюнника найчастіше сприймали життя крізь призму дитячого світобачення. 

Багато героїв малої прози автора були інфантильними, наївними та 

беззахисними перед самим життям [38, с. 260]. 

Григір Тютюнник віднайшов власну творчу філософію, використавши 

естетику болю і страждання, щоб уберегти людство від затверділості, сухості 

існування, а також навчити всіх і кожного, що попри все на світі, що б не 

трапилося, треба завжди залишатися Людиною. Він підводить читача до 

розуміння таких простих понять, як добро і зло, патріотизм і продажність, 

гуманізм і фарисейство. Герої Григора Тютюнника – люди з паралельного 

світу, заперечувати існування яких було б просто абсурдно. Усі вони жили і 

житимуть як окремий вагомий художній чинник національної самобутності й 

самоусвідомлення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вихідці з народу, письменники кінця XIX – початку XX ст. 

С. Васильченко, В. Стефаник, Григір Тютюнник, Архип Тесленко, як і 

письменники старшого покоління І. Франко, Леся Українка, 

М. Коцюбинський, за свій громадянський обов’язок вважали збагатити 

художнім словом глибоку любов до людини-трудівника, розкрити красу 

любові, показати реальні картини тогочасної дійсності. Поширення 

тогочасного вчення впливали на формування суспільно-політичних поглядів 

письменників, робили їх твори пристраснішими, соціально-загостренішими. 

Творячи новий жанр – коротку новелу, – вони заглиблювались у психологію, 

духовний світ героя. Розкривали гармонію людини і природи, показували 

переживання персонажів у різних життєвих обставинах. 

Художній світ Григора Тютюнника – це і світ живого народного слова. 

І авторова літературна мова, і народнорозмовні монологи чи діалоги героїв не 

мають жодних ознак «літературності», вони напрочуд життєві. Стиль 

Гр, Тютюнника давно вже визначають як реалістично-психологічний, і це 

справді так, тільки сьогодні ми вже вирізняємо в ньому й посилений 

імпресіоністичний компонент, і безсумнівні екзистенціальні мотиви, й 

уникнення жорсткої детермінованості в сюжетах і характерах, а подекуди і 

художницький інтерес до ірраціонального й непоясненого, химерного в 

людській природі, на перший погляд, невмотивованих дій і почуттів тощо. 

Григір Тютюнник – високодуховна людина, яка створила такі 

шедевральні твори, як «Три зозулі з поклоном», «Дивак», «Деревій», 

«Зав’язь», «Вогник далеко в степу», «Холодна м’ята», «Син приїхав», 

«Бовкун». Коли читаєш новели Григора Тютюнника, вражає те різноманіття 

людських характерів, які він створює, квітучість та художня правдивість, жива 

краса його стилю. Його судження про тогочасне життя народу відзначаються 

всеосяжністю поглядів, узагальненням і виведенням закономірностей уроків 

літератури.  Сила таланту, правда зображення, любов до людини, ненависть 
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до всякого гноблення і свавілля, вміння узагальнювати явища дійсності 

поставили його новели в один ряд з кращими творами української літератури.  

Усі персонажі Григора Тютюнника являють собою неперевершених 

особистостей. Автора можна віднести до кола тих митців, які серед сірості 

звичайного життя могли побачити таємну квінтесенцію буття та єство 

суспільних процесів. Завдяки свої непокірний вдачі митець зміг жити і 

творити в такий складний руйнівний період. Григір Тютюнник сповідував 

ідеали морально сильного персонажа, завдяки якому міг сформуватися новий 

тип українця. Людина Григора Тютюнника – найінтелігентніша та 

найсамобутніша значущість. Але саме життя у новелах пагубне та 

несправедливе: молоді рано йдуть із життя, люди, які заслуговували на довге 

та щасливе існування також гинуть. Самотність персонажів виражала 

індивідуалізм кожного з героїв. Вона символізувала яскраве стриміння до 

свободи. Основою буття для Григора Тютюнника було коріння родоводу. 

Збереження національної самовіданності, духовності і гуманізму – ось що 

було справжньою цінністю для прозаїка  

Феноменом Григора Тютюнника було те, що незважаючи на 

зображувану письменником тяжку дійсність, він усіма зусиллями намагався 

підняти читачеві настрій. Тютюнник завжди сповідував ідею того, що прийде 

час, і життя зміниться на краще. Правдивості його мала проза набувала ще й 

через те, що чимало творів автора є автобіографічними. Григір Тютюнник і 

сам мав складну долю, а тому і вмів писати такі надчутливі новели. Багато свої 

сюжетів, рис героїв, простонародну мову митець черпав з криниці народного 

життя. Сьогодні українську прозу навіть неможливо уявити без його вагомої 

літературної спадщини. 
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