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АНОТАЦІЯ 

Хачатурян К. Р. Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

напрямком підготовки 035 – Філологія (українська література). Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2021. 

 

Часопростір є домінантним структурантом поетики будь-якого твору. 

Він також є важливим компонентом сюжетно-композиційних, ідейно-

тематичних, стилетворчих та інших структурних моделей у художніх текстах. 

У процесі аналізу літературного твору як художньої цілісності важливу роль 

відіграє його співвідношення з дійсністю, з реальним світом загалом або 

з окремими його фрагментами чи аспектами. До найбільш фундаментальних 

об’єктивних характеристик реальної дійсності, які відображаються 

в реалістичній художній літературі, зараховуємо час і простір. Залежно 

від жанру твору, літературного стилю чи напряму, до якого твір належить, це 

співвідношення може бути реалізовано на різних рівнях художньої форми, що 

й зумовлює різноманітні способи дослідження. 

Тож студіювання часо-просторових зв’язків, тобто хронотопу, завдяки 

якому автор має можливість репрезентувати власну картину світу читачеві, 

у романах Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» є 

актуальним для українського літературознавства. 

У роботі здійснено аналіз особливостей художнього простору й часу 

в романістиці Панаса Мирного, виявлено й схарактеризовано основні 

тенденції еволюції цих вимірів художнього тексту. Зокрема в дослідженні 

проведено системний аналіз часо-просторового континууму романів «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» з увагою до традиційних, стійких для 

художнього універсуму романістики Панаса Мирного хронотопів у площині 

оновлення технологій реінтерпретації й прочитання художніх текстів. 
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Творчість Панаса Мирного належить до найвизначніших явищ 

української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Жанри 

прози митця різноманітні й надзвичайно багатогранні – нариси, оповідання, 

повісті, літературно-критична публіцистика, але насамперед він є віртуозним 

автором великих прозових жанрів, одним з творців українського класичного 

роману. 

Поетика простору й часу – найважливіший засіб упорядкування 

смислових центрів романів Панаса Мирного на всіх рівнях їхньої художньої 

системи.  

Спираючись на висновки науковців з досліджуваного нами питання, 

наголошуємо, що в третьому тисячолітті попри важливість проблем 

структурних і змістових перспектив, певною мірою спроєктованих ще в 

романістиці Панаса Мирного, інтерес сучасних науковців до творчості 

письменника порівняно з ХХ ст. почав згасати. Окрім дисертацій кількох 

науковців та монографії Л. Ушкалова «Реалізм – це есхатологія: Панас 

Мирний» (2012 р.) не існує сучасних досліджень з життя і творчості 

письменника. Тож наша дисертація має завдання долучитися до заповнення 

створеної так званої літературознавчої лакуни в питанні вивчення й 

популяризації творчості Панаса Мирного. 

Перший розділ дисертації «Теоретико-методологічні основи 

дослідження» присвячено розгляду теоретичних положень, що стали 

підґрунтям для проведення дослідження. Ця частина роботи складається 

з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Романістика Панаса Мирного в літературознавчій 

рецепції» за допомогою біографічного методу окреслено основні етапи 

творчості письменника, визначено їх місце і роль в літературному процесі, 

здійснено аналіз монографій, статей і дисертацій, присвячених творчому 

доробку Панаса Мирного. З-поміж іншого було розглянуто погляди 

літературознавців щодо окремих аспектів художньої спадщини Панаса 

Мирного, зокрема й щодо специфіки його творчої манери й авторського 
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стилю, поцінування його таланту як романіста та місця й ролі письменника в 

розвитку національної літератури. 

У підрозділі 1.2 «Художній час і художній простір як літературознавчі 

категорії» на основі методу термінологічного аналізу висвітлено проблему 

вивчення категорій простору й часу в історії розвитку наукової, зокрема 

літературознавчої, думки. Аналіз студій різних дослідників дає підстави 

зробити висновок, що на сьогодні в літературознавстві вивчення художнього 

простору й часу з огляду на їх універсальну функцію стало одним 

із фундаментальних завдань. З огляду на це посилюється важливість 

дослідження доробку Панаса Мирного крізь призму визначення типів 

художнього простору й часу, репрезентованих автором у романістиці. 

У другому розділі «Художній час і простір у романі Панаса Мирного 

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”», що містить три підрозділи й десять 

параграфів, відповідно до засад структурного аналізу було визначено, що 

просторові та часові модуси, використані автором для моделювання образу 

головного героя, зокрема його психологічної й моральної мотивації дій і 

вчинків, є ключовими в тексті. Значну увагу в розділі відведено темам 

самоідентифікації головного героя роману Чіпки Варениченка, пошуку ним 

свого істинного «я» і причин морального падіння мов просторі історичного 

часу – часового проміжку, що охоплює три покоління, які зазнали впливу 

шовіністичної політики Росії щодо України, унаслідок чого ключовою 

проблемою буття українського народу загалом і головного героя роману Чіпки 

як представника третього покоління зокрема автор називає проблему вибору 

між свободою й кріпацтвом.  

Категорії ретроспекції та проспекції представлені у формі опозиційної 

моделі, основною ознакою якої є порушення природної послідовності подій. 

Напрям темпоральних зсувів у романістиці Панаса Мирного проявляється по-

різному: шляхом поєднання об’єктивно-авторської та суб’єктивно-читацької 

ретроспекції автор, призупиняючи лінійне часове розгортання тексту і 

зміщуючи часові площини оповіді, увиразнює перед читачем ідею зв’язку 
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часів, а за допомогою сполучення об’єктивно-авторської та суб’єктивно-

читацької проспекції окреслює перспективи трагічного й невідворотного 

майбутнього. Ретроспективні й проспективні конструкції забезпечують таким 

чином співіснування послідовності, розірваності з одночасною зв’язністю 

тексту роману в часовому аспекті, що дає можливість авторові створити 

своєму героєві мовби позачасове існування в художньому просторі роману. 

Письменник переконує, що певним чином людина здатна піднятися 

над звичайним життям і випробувати, хоча б на короткий час, позачасову 

форму буття. Український простір стає символом втраченого минулого. Це не 

просто місце на мапі, це – місце, що відроджене пам’яттю. Час і простір у 

романі – чинники, що формуюють життєві цілі героїв, які визначають їхні 

характери, душевні цінності та нахили, світогляд. Просторово-часовий 

континуум у романістиці Панаса Мирного відіграє важливу роль як форма 

вираження морального начала людської особистості. У зв’язку із цим 

розглядати художнє значення просторово-часових образів у романі Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і проблему взаємодії прекрасного 

й морального в естетиці Панаса Мирного можна тільки в їх взаємозалежності.  

У третьому розділі «Хронотопні особливості роману Панаса Мирного 

“Повія”», структурованого за трьома підрозділами й шістнадцятьма 

параграфами, на ґрунті використання культурно-історичного та структурного 

методів аналізу було визначено, що категорія часу в художній тканині 

досліджуваного роману Панаса Мирного виконує одну з визначальних 

координувальних функцій. Час виступає тією частиною хронотопу, за 

допомогою якої вимірюється людська екзистенція. Художній час роману 

побудований за біографічним принципом. Це посутньо впливає на 

розгортання сюжетної дії та розкриття проблеми становлення характеру й 

світогляду героїні. Так, центральний час оповіді в романі виструнчується 

послідовністю дій і вчинків головної героїні Христі Притиківни, натомість 

просторові межі роману охоплюють конкретно відчутний реальний простір, 
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який є визначальним у структурній і жанровій специфіці соціально-

психологічного роману.  

Художній час головної героїні роману «Повія» бере початок з її юності, 

перетікає в простір побутового оточення вже дорослої дівчини, поступово 

розкриваючи характер Христі, що формується під впливом мінливої дійсності. 

Життя Христі безпосередньо пов’язане з її рухом в амбівалентних просторах 

села й міста. Усе, що зображено в романі «Повія», має тісний зв’язок 

з особистою долею героїні й набуває значимості тільки у зв’язку з нею. Час не 

передбачає паралельного протікання в різних сюжетних лініях.  

Зображення світу через форму хронотопу в романі «Повія» Панаса 

Мирного різнопланове, багате на оригінальні стильові й естетичні рішення. 

Забезпечуючи гостросюжетність твору з харизматичною особистістю в центрі 

оповіді, автор здійснив глибинний аналіз часу, деталізував пласти минулого.  

Хронотоп роману «Повія» – це складна, багаторівнева система, 

компонентами якої стають різні просторово-часові структури, що мають різні 

масштаби та різні ступені впливу на героїв роману. Проте ознаки системності 

всім цим хронотопам надає, перш за все, їх підпорядкування ідейно-

тематичній єдності. Головна тема, що організовує художній час і простір 

роману, – це тема глибокого відчуження заможних людей пореформеного 

суспільства від людей нижчих класів, унаслідок чого останні замикаються у 

своєму внутрішньому світі. 

Роман Панаса Мирного «Повія» представляє собою підсумок творчих 

пошуків художника в зображенні народного характеру. Письменник свідомо 

обирає переломні моменти в житті українського селянства, коли, на його 

думку, найбільш повно проявляються базові, нерідко суперечливі риси 

національного характеру. За таких умов головним для автора стає пошук і 

зображення правди часу, народної точки зору на події та героїв. Ці ідеї 

обумовлюють своєрідність і цілісність художнього світу роману Панаса 

Мирного, який вибудовується навколо української селянки з її буденними 

турботами й прагненнями до гармонії з навколишнім світом. 
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Отже, у структурі часо-просторового континууму в романістиці Панаса 

Мирного чітко проявилася оригінальність автора у способах і формах 

побудови хронотопних моделей, функція яких полягає в продукуванні нової 

інформації про авторську художню концепцію, зокрема й тієї інформації, яку 

неможливо отримати іншим шляхом. Новаторство письменника виявилося 

насамперед у розширенні часопросторових координат роману як жанру. 

Інформаційна насиченість, тематична розгалудженість, панорамність, 

проєкція на сучасність – основні стильові ознаки аналізованих романів 

письменника. Відсутність повної подієвої послідовності в романі «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?» чи хронологічно послідовне зображення подій у романі 

«Повія» з одночасним ретельним поданням відомостей про географічні топоси 

становлять типовий для Панаса Мирного спосіб компонування картини 

художнього світу. В аналізованих романах особливу увагу привертає 

характеротворча функція хронотопу, який служить засобом розкриття 

внутрішнього світу героїв на тлі правдивого змалювання навколишнього світу. 

Саме завдяки цьому створені автором образи стають чіткішими, 

колоритнішими, історично зумовленими та рельєфно вираженими в художній 

площині.  

Виявлені особливості часо-просторової організації двох романів Панаса 

Мирного надають підстави стверджувати, що в них авторові вдалося вийти 

за межі герметичності простору й часу. Запропонована письменником нова 

художня структура, у якій тісно переплітаються три площини часу – минуле, 

теперішнє й майбутніє, а також реальний та ірреальний простір, допомогла 

митцю створити хронотоп абсурдного й несправедливого світу на межі 

есхатології. У романній концепції письменника зароджується зовсім новий в 

українській літературі тип художнього хронотопу, межі якого достатньо 

розгорнуті, щоб проєктувати всю структуру й порядок романної площини. 

Ключові слова: романістика, проза, українська література, мотив 

боротьби, часопростір, час, простір, хронотоп, реалізм, Панас Мирний. 

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях: 
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SUMMARY 

Khachaturian K.R. Artistic time and space in the novelism of Panas Myrny.  

– Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of training 035 

– Philology (Ukrainian literature). G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Kharkov, 2021. 

Time-space is the dominant structurant of the poetics of any work. It is also 

an important component of story-compositional, ideological-thematic, styletaking 

and other models of artistic texts. In the process of analyzing a literary work as an 

artistic, its relationship with reality, real world as a whole or with its individual 

fragments or aspects plays an important role. Time and space are included as the 

most fundamental objective characteristics of the reality, which are reflected in 

realistic fiction. Depending on the genre of the work, literary style, direction, this 

relationship can be realized at various levels of the art form, which provokes various 

ways of research. 

Therefore, the studio of temporal-spatial connections, that is, a chronotope, 

thanks to which the author allows to convey his own picture of the world to the 

reader, in the novels of Panas Myrny «Do oxen roar like a full nursery?» and «The 

whore» is important for Ukrainian literary criticism. 

The peculiarities of artistic space and time in the novelism of Panas Mirny are 

analyzed in the work, the main trends in the evolution are identified and 

comprehended. We carry out a systematic analysis of the space-time continuum of 



 

 

IX 

 

the novels of Panas Mirny «Do oxen revel like a full nursery?» and «The whore». 

Chronotopes which are traditional, stable for the artistic universum of novelism 

Panas Mirny, taking into account the latest technologies for reinterpretation and 

reading of artistic texts are analyzed. 

The work of Panas Mirny refers to the most significant phenomena of 

Ukrainian literature of the late XIX – early XX centuries. Diverse and extremely 

wide, from the artistic range, the prose genres of Panas Mirny (essays, short stories, 

novels, literary and critical journalism), but first of all he is a great novelist, one of 

the creators of the Ukrainian classical novel. 

The poetics of space and time is the most important means of streamlining the 

semantic centers of the novels of Panas Mirny at all levels of his artistic system. 

Having studied the above facts and studies of scientists on this issue, it is 

worth noting that in the third millennium, despite the importance of the problems of 

structural and meaningful plans raised in the novelism of Panas Mirny, the interest 

of modern scientists in the work of the writer has faded. In addition to      L. 

Ushkalov’s monograph «Realism is eschatology: Panas Mirny» there are no modern 

studies on such topics. 

The first section of the dissertation is devoted to the consideration of 

theoretical provisions that served as the basis for the dissertation study. This part of 

the work consists of two units. 

In subsection 1.1. «Romanics of Panas Mirny in literary reception» using the 

biographical method of research outlined the main stages of the writer’s work, 

determined their place and role in literary criticism, analyzed monographs, critical 

articles and dissertations on the creative background of Panas Mirny. Literary 

scholars have studied certain aspects of the artistic heritage of Panas Mirny, outlined 

the specifics of his creative manner, the attitude as a novelist, the definition of the 

features of the author’s style and his place in the development of national literature.  

In subsection 1.2. «Artistic time and artistic space as literary categories» 

through the method of terminological analysis the problem of studying categories of 

space and time during the history of the development of scientific thought is 
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highlighted. Understanding the significance of the presented categories in general 

and their role in the construction of an artistic work is impossible without their 

detailed review from the point of view of philosophy and literary criticism. A review 

of studies suggests that today in literary criticism the study of artistic space and time 

has become one of the fundamental tasks, which is due to their universal nature. In 

this regard, the importance and understanding of the work of Panas Mirny in the 

plane of determining the types of artistic space and time is increased. 

By structural analysis in the second section, «Artistic time and space in the 

Novel of Panas Mirny “Do oxen roar like a full nursery?”» it was determined that 

the spatial and temporal modes used by the author to model the image of the 

protagonist, in particular, his psychological and moral motivation of actions and 

actions, became key in the text. The work repeatedly mentions the themes of self-

identification of the protagonist of the novel Chipka Varenychenko, the search for 

his true self and the reasons for his moral fall in the space of historical time, which 

stings for three generations. Therefore, it is no coincidence that a key problem arises 

– the problem of choice. 

The categories of retrospection and inspection are presented in the form of 

opposition, the general sign of which is the violation of the natural sequence of 

events. The direction of the temporal landslide is manifested in different ways: 

retrospection means a jump towards earlier events, and prospecting – towards later 

ones. The hero seems to exist outside time. The writer understands that on the one 

hand, a person is able to rise above normal life and experience, at least for a short 

time, a timeless form of being. Ukrainian space becomes a symbol of the lost past. 

This is not just a place on a geographical map, this place is a degenerate memory. 

Time and space in the novel is a factor that forms the life goals of heroes, 

determining their characters, mental inclinations, worldview. The space-time 

continuum in the novelism of Panas Mirny plays an important role as a form of 

expressing the moral beginning of the human being. In this regard, it is possible to 

consider the artistic significance of space-time images in Panas Mirny’s novel «Do 



 

 

XI 

 

oxen revel as full nurseries?» on the one hand, and the problem of the interaction of 

the beautiful and moral in the aesthetics – on the other, only in their interdependence. 

Using cultural, historical and structural methods, in the third section 

«Chronotopic features of Panas Mirny’s novel “The whore”» it was determined that 

the category of time in the novel «The whore» occupies one of the defining 

coordinating roles. Time acts as the chronotope with which human existence is 

measured. Romance is built on the biographical principle. Such time boundaries 

sequence significantly affects the deployment of the plot action and the formation of 

the character of the heroine. So, the central time of the story in the novel unfolds in 

the sequence of actions of the main character Chrystia Prytykivna. The spatial 

boundaries of the novel cover a specifically tangible real space inherent in the 

structural and genre specifics of the socio-psychological novel. 

The artistic time of the heroine of the novel «The whore» originates from her 

childhood, goes into her everyday environment, gradually revealing the character of 

Chrystia, which is formed under the influence of changing reality. The Chrystia’s 

life is connected with the image of open space, movement inside it. Everything 

depicted in the novel «The whore» has a close connection with the personal fate of 

the heroine and has significance only in connection with herself. Time does not 

provide the parallel flow in various storylines. 

The depiction of the world through the form of a chronotope in the novel «The 

whore» by Panas Mirny is diverse, rich in original style solutions and aesthetic 

fillings. Providing the sharpness of the work with a charismatic personality at the 

center of events, the author made a deep analysis of time, detailed the layers of the 

past. 

The chronotope of the novel «The Whore» is a complex, multi-level system, 

the components of which become various space-time structures that have different 

scales and different degrees of influence on the characters of the novel. But the signs 

of systematics to all these chronotopes provide, first of all, their subordination to 

ideological-thematic unity. The main theme that organizes the artistic time and space 
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of the novel is the topic of the deep alienation of people of reform society from 

people of the lower classes, as a result the latter are closed in their inner world. 

The novel «The whore» by Panas Mirny is the result of the artist’s creative 

searches in the image of a folk character. The writer deliberately chooses turning 

points in the life of the Ukrainian peasantry, when, in his opinion, indigenous, often 

contradictory features of a national nature are most fully manifested. With all this, 

the main thing for the author is the search and depiction of the truth of time, the 

popular point of view on events and heroes. These ideas determine the originality 

and integrity of the artistic world of the novel by Panas Mirny, which is built around 

a Ukrainian peasant with his ordinary concerns and aspirations for harmony with the 

surrounding world. 

The structure of the temporal-spatial continuum in the novelism of Panas 

Mirny is informative, embedded in the forms of chronotope, manifests itself 

primarily as the ability of time and space to give new information, more deeply 

reveals the author’s artistic concept, which cannot be obtained in another way. The 

innovation of the writer turned out, first of all, to expand the frequent coordinates of 

his novels. Information saturation, thematic branching, panoramic, projection on 

modernity are the main style signs of the writer’s novels. A clear division into 

sections, an event sequence that does not exclude the transfer of action to other 

artistic planes, the observance of geographical topos represent a typical way for the 

writer to assemble the artistic world. In the analyzed novels, the characteristic-

creative function of the chronotope especially attracts attention, with the help of 

which the inner world of the heroes is revealed, correlated with the real visible 

world, due to which their images become clearer, historically conditioned and 

expressed in artistic terms. 

Thus, it can be stated that Panas Mirny discovered a chronotope of the big 

world for Ukrainian literature, overcame space-time isolation. In the concept of 

Panas Mirny, a completely new type of artistic chronotope is born in Ukrainian 

literature, the boundaries of which are quite detailed, which designs the entire 

structure and order of the novel component. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Простір і час – важливі ідейно-художні 

(формально-змістові, світоглядні, композиційні та ін.) складники художніх 

текстів. Їх вивчення має вагоме значення для розкриття особливостей 

художнього відображення дійсності, специфіки внутрішнього світу твору, 

пошуку відповідей на фундаментальні питання, що стосуються змісту й форми 

художнього твору, закономірностей їх рецепції. 

Художній час і простір, маючи потужний знаковий потенціал, відіграє 

основну роль у моделюванні творчої системи письменника, сформованої на 

ґрунті його світобачення.  

Варто враховувати, що кожного окремого автора увиразнює особливе, 

притаманне лише йому, трактування художнього часу й простору, яке, 

водночас, зумовлюється не лише творчою індивідуальністю, національною 

ментальністю письменника, а й стильовими особливостями епохи, 

приналежністю до певного літературного напряму або течії. 

Творчість Панаса Мирного належить до найвизначніших явищ 

української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Він 

увійшов в історію літератури як автор різноманітних і надзвичайно широких з 

погляду художнього діапазону жанрів (нариси, оповідання, повісті, 

літературно-критична публіцистика), але перш за все він – великий романіст, 

один із творців українського класичного роману. 

Панас Мирний завжди сприймав «момент, що відбувається зараз» як 

«момент історичний». Звідси й постає органічно притаманний його 

світоглядові взаємозв’язок між повнотою й безпосередністю сприйняття 

сучасності та усвідомлення історичного розвитку загалом як безперервної 

зміни поколінь, суспільних настроїв, ідей.  

Від часу появи романів Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» та «Повія» нас віддаляє більш ніж сто років винятково інтенсивного 

історичного поступу. Сьогодні, на початку ХХІ століття, в епоху «переоцінки 
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цінностей», коли є затребуваними вузький позитивізм і практицизм думки, 

романістика Панаса Мирного, на жаль, не часто привертає увагу 

літературознавців. Та все ж можна однозначно стверджувати, що творчість 

письменника, навіть перебуваючи поза площиною нашої сучасності, має змогу 

допомагати читачам усвідомлювати самих себе особистостями, що живуть 

у великому історичному часі. 

Протилежність української й російської ментальностей, на якій 

наголошував у своїй романістиці Панас Мирний і яка й сьогодні все ще 

утворює нерозривні трагічні вузли нашої історії, а також протилежність 

західної цивілізації й української самобутності у творчості письменника 

перевтілюється в струнку нерозривну цілісність у межах часових і 

просторових вимірів. У творчій парадигмі митця є рівнозначними національне 

й світове, природа й соціум, феномени індивідуальної свідомості й константи 

універсального буття, які ним майстерно вмонтовуються в певний комплекс 

часопросторових компонентів. 

Поетика простору й часу стає найважливішим засобом упорядкування 

смислових центрів романів Панаса Мирного на всіх рівнях його художньої 

системи. Детальний аналіз хронотопу романістики письменника міг би 

розширити горизонти вивчення часопросторових координат і сучасних 

художніх творів. Проте маємо констатувати той прикрий факт, що в третьому 

тисячолітті попри важливість проблем структурного й змістового планів, 

порушених у романістиці Панаса Мирного, інтерес науковців до творчості 

письменника, на жаль, згасає. Якщо українське літературознавство 

ХХ століття рясніло сотнями наукових розвідок про творчість письменника, 

то початок ХХІ століття ознаменувався лише кількома дослідженнями. Окрім 

кандидатської дисертації Н. Явтушенко «Драматургія Панаса Мирного. 

Жанрові особливості (2008), монографії Л. Ушкалова «Реалізм – це 

есхатологія: Панас Мирний» (2012), кандидатської дисертації І. Хворостяного 

«Концепти «свобода» та «свобода волі» як чинник формування системи 

образів у прозі Панаса Мирного (2013), монографії Т. Матвєєвої «Український 
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роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації» 

(2016) та кандидатської дисертації К. Ангеловської «Романи Томаса Гарді 

“Тесс із роду Д’ербервіллів” і Панаса Мирного “Повія”: парадигма жанрово-

стильової типології» (2017), на сьогодні немає інших досліджень дотичної 

проблематики. Саме тому можна ствреджувати, що сучасне вітчизняне 

літературознавство потребує праць великого формату, у яких би всебічно й 

глибоко вивчалася творчість класика української літератури Панаса Мирного. 

Актуальність нашої дисертації визначається назрілою необхідністю 

реінтерпретації реалістичних творів ХІХ ст. з урахуванням новітніх 

технологій прочитання художніх текстів і системного підходу до вивчення 

просторово-часового континууму романів Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні» й «Повія». 

Романи письменника – унікальне явище в українському красному 

письменстві. Вони й сьогодні продовжують привертати увагу читача глибоким 

психологізмом характерів, мистецькою довершеністю авторського письма, 

широкими філософсько-естетичними узагальненнями, які поглиблюють 

авторське сприйняття людини в природній і культурній площинах.  

Варто вказати й на своєрідний індивідуально-авторський історизм 

у творах письменника, якому вдалося поєднати в романах глибоке розуміння 

особливостей реального часу із прагненням до високих естетичних ідеалів.  

Розпочате нами дослідження романів Панаса Мирного саме під цим 

кутом зору може мати певне значення як у площині більш детального 

вивчення творчого доробку одного з провідних українських письменників 

ХІХ століття, так і в площині подальшої методологічної розробки проблеми 

типологічних різновидів художнього простору й часу в літературі і мистецтві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, навчальними планами, 

темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі української літератури і журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди в межах наукової теми кафедри 



 

 

7 

 

«Закономірності розвитку української літератури від давнини до сучасності» 

(реєстраційний номер 0112U002208). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (протокол № 3 від 26 квітня 

2013 року) та на засіданні бюро Наукової ради Інституту літератури 

імені Т. Г. Шевченка НАН України з проблеми «Класична спадщина та 

сучасна художня література» (протокол № 2 від 11 червня 2013 року). 

Об’єктом дослідження є романи Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» та «Повія». 

Предметом дисертації є простір і час як структурні елементи поетики 

визначених романів Панаса Мирного. 

Мета пропонованого дослідження полягає в системному вивченні 

часопростору романів Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», 

«Повія», у визначенні місця й ролі часопростору в поетиці творів митця. 

Досягнення визначеної мети можливе за умови виконання таких 

завдань: 

 з’ясувати рівень вивчення пропонованої теми в українському 

літературознавстві; 

 систематизувати думки й висновки різних вчених щодо проблеми 

аналізу просторово-часового континууму в романістиці Панаса Мирного;  

 визначити художні функції пейзажу, побутового простору, 

предметних реалій у формуванні просторово-часової площини романів Панаса 

Мирного;  

 простежити еволюцію хронотопічної структури, пов’язаної з 

художнім засвоєнням нових соціальних реалій, що значно розширило 

змістовий діапазон романістики Панаса Мирного. 

Мета, завдання й аналізовані тексти визначили методи роботи. 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого поєднуються 

елементи структурно-семіотичного, феноменологічного, культурно-

історичного, міфопоетичного та психоаналітичного методів.  
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 Структурно-семіотичний метод використано для аналізу сенсових 

функцій художнього простору як особливої семіотичної системи. 

За допомогою методу структурно-семіотичного аналізу на рівнях синхронії та 

діахронії, що розглядають різноманітні культурні явища як знакові 

(символічні) системи, ми вивчали часопростір романів Панаса Мирного «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» в трьох площинах дослідження 

знакових систем. У синтагматичній площині аналізували структуру 

поєднання, співвідношення знаків і моделей, які структурують час і простір 

названих романів, у парадигматичній – співвідношення між знаковими 

системами та тими, хто їх досліджує, інтерпретує та використовує, 

у семантичній – тлумачили значення й зміст явищ і знаків, які є 

структурантами хронотопу творів Панаса Мирного. 

 Культурно-історичний метод застосовано для осмислення 

художнього простору й часу в романах Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» та «Повія» в контексті культурно-історичних процесів 

у Російській імперії ХІХ століття, зокрема боротьби українського народу за 

духовно-національні цінності.  

 Феноменологічний метод дав змогу проаналізувати ноезо-

ноематичні зв’язки корелятів речей і річей у повсякденні героїв романів 

Панаса Мирного як цілісний феномен, який визріває у свідомості людини й 

посутньо впливає на формування пластів значень, закодованих у загальній 

структурі художнього простору й часу, ставлення до них автора, героя, читача.  

 Міфопоетичний метод у роботі використано для аналізу 

архетипних, міфологічних і символічних світоглядних елементів українського 

народу і, зокрема, самого автора, що лежать в основі художнього простору й 

часу в романах «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія».  

 Метод психоаналізу забезпечив перенесення уваги із зовнішнього 

об’єктивного світу на прихований суб’єктивний світ автора та персонажів його 

романів під час аналізу оніричних візій у структурі часу й простору романів 
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Панаса Мирного, а також уможливив окреслення виявів колективного 

несвідомого в площині хронотопу архетипів.  

Теоретико-методологічною основою дослідження є праці істориків і 

теоретиків літератури Р. Барта, М. Бахтіна, А. Бергсона, М. Еліаде, У. Еко, 

О. Єсіна, С. Єфремова, М. Грицая, І. Грицютенка, С. Зубкова, Є. Кирилюка, 

Н. Копистянської, Г. Костюка, С. Курбатової, Ж. Лакана, Д. Лихачова, 

Ю. Лотмана, М. Марковського, Т. Матвєєвої, М. Пивоварова, М. Сиваченка, 

О. Темірболата, В. Топорова, Л. Ушкалова, М. Дж. Фрейзера, М. Фрая, 

З. Фройда, У. Фуко, М. Хайдеггера, В. Хализева, В. Черкаського, К. Юнга та 

інших дослідників, які або вивчали творчість Панаса Мирного, або розробляли 

методологію та методи дослідження художнього часу й простору, семіотики, 

структуралізму, феноменології, міфопоетики, психоаналізу тощо.  

Рівень розробленості проблеми. У літературі, на відміну від 

природознавства та філософії, категорії простору й часу, з одного боку, 

існують як «готові», «попередньо знайдені», а з іншого – відрізняються 

винятковою багатоваріантністю. Своєрідність просторово-часової поетики 

проявляється як на рівні літературних напрямів, літературних родів і жанрів, 

так і на рівні індивідуального художнього мислення. 

Дослідженнями цих явищ свого часу займався М. Бахтін, якй і ввів нині 

широко вживаний термін «хронотоп» для позначення типологічних 

просторово-часових моделей у художніх творах. «Істотний взаємозв’язок 

часових і просторових відношень, художньо засвоєних в літературі, ми будемо 

називати хронотопом, що в перекладі – часопростір» [Бахтин 1975а, с. 144], – 

писав М. Бахтін. Для нас важливим є вираження в ньому нерозривності 

простору і часу. Хронотоп ми розуміємо як формально-змістову категорію 

літератури. 

На думку М. Бахтіна, хронотоп є одним з критеріїв типології 

літературних родів і жанрів: «Хронотоп в літературі має ключове жанрове 

значення. Можна прямо сказати, що жанр та жанрові різновиди визначаються 
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саме хронотопом, причому в літературі провідним початком в хронотопі є час» 

[Бахтин 1975а, с. 171]. 

Говорячи про жанр роману, М. Бахтін особливо наголошував 

на «докорінній зміні тимчасових координат літературного образу в романі», 

«новій зоні побудови літературного образу в романі, саме зоні максимального 

контакту з сучасністю в його незавершеності» [Бахтин 1975а, с. 121]. Із цього 

можна зробити дуже важливий висновок: «Однією з основних внутрішніх тем 

роману є саме тема неадекватності героєві його долі і положення. Сама зона 

контакту з незавершеним теперішнім часом і, отже, з майбутнім створює 

необхідність такого неспівпадіння людини з самою собою. У ньому завжди 

залишаються нереалізовані потенціали і нездійсненні вимоги» [Бахтин 1975а, 

с. 122].  

Цей висновок, на наш погляд, дуже важливий для дослідження романів 

Панаса Мирного, сюжетна колізія яких заснована на забезпеченні автором 

свідомого неспівпадіння внутрішнього світу героїв з обставинами, у яких вони 

живуть у сучасній їм дійсності. Звідси – неможливість формування тотожності 

свідомості з навколишнім буттям, відчуття часу як перелому, переходу з однієї 

епохи в іншу. 

Особливістю історизму Панаса Мирного є, по-перше, об’єктивний 

підхід до всіх явищ історичного процесу, по-друге, глибоке й тонке розуміння 

історії (минулої та сучасної), культури (філософської та літературної). 

У романах Панаса Мирного художній час відображає перш за все рух, 

зміни, несподівані повороти в суспільних настроях, у долях окремих 

особистостей, а художній простір у всіх його проявах – природному, 

побутовому – це свого роду симфонія, яка розрахована насамперед на те, щоб 

подібно до музики передати атмосферу життя, яка змінює настрій, духовний 

стан героїв. 

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні й аналізі 

особливостей художнього простору та часу в романістиці Панаса Мирного, 

основних тенденцій еволюції цих вимірів художньої площини романів. 
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Нами вперше здійснено системний аналіз просторово-часового 

континууму романів Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та 

«Повія» в науковій роботі великого формату. Проаналізовано традиційні, 

стійкі для художнього універсуму романістики Панаса Мирного хронотопи з 

урахуванням новітніх технологій реінтерпретації й прочитання художніх 

текстів. 

Практична значимість роботи. Результати дослідження можуть бути 

використані при викладанні курсів з історії української літератури 

ХІХ століття, у роботі семінарів, присвячених творчості Панаса Мирного-

романіста; у роботі спецсемінарів із проблем типології хронотопу 

українського роману другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час засідань 

кафедри української літератури і журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди, а також на чотирьох наукових конференціях: 

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та освіта у 

дослідженнях молодих вчених» (22 квітня 2019 року м. Харків), “The world of 

science and innovation”. The IV International Scientific and Practical Conference 

(11–13 November 2020, London, United Kingdom), “New challenges and threats in 

science”. The XI International Scientific and Practical Conference (16–17 

November 2020, Canada, Vancouver), Міжнародна науково-практична 

конференція «Таврійські філологічні читання» (29–30 січня 2021 року м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 5 публікаціях, 

4 із яких надруковано у фахових виданнях України, одна – у закордонному 

періодичному виданні. 

Структура дисертації зумовлена загальною концепцією та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури, який нараховує 224 джерела. Загальний обсяг 

роботи – 211 сторінок, із них 191 – основного тексту. 
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Розділ 1 

Теоретико-методологічні основи дослідження 

 

1.1. Романістика Панаса Мирного в літературознавчій рецепції 

 

У ХХІ столітті ми маємо можливість оцінити літературний феномен 

Панаса Мирного як цілісне, завершене явище. Будь-який час, будь-яка епоха 

диктує свої морально-етичні закони, культурні принципи, погляди на життя, 

які формують дух свого часу – чи то ХІХ століття, чи то сьогодення.  

Розуміти й оцінювати творчість будь-якого письменника, звісно, варто 

в контексті специфічних особливостей часу, у якому вона здійснювалася, 

апелюючи до людей, з якими спілкувався письменник, до його особистих рис, 

прихильностей, узагалі до всього того, що оточувало й пробуджувало 

до творчості. У процесі критичного аналізу художнього твору треба 

враховувати одну з важливих засад дослідження, а саме те, якою особистістю, 

якою людиною був письменник. «Щоб роздивитися докладно в літературній 

діяльності певного автора, щоб простежити розвій його ідей та поглядів в його 

літературних творах, конче треба знати біографію сього письменника – знати, 

серед яких умов він зростав, працював та писав. На жаль, цим вимогам цілком 

не підлягає талановитий письменник, що заховав своє ім’я під прибраним 

іменем Панаса Мирного», – зауважував літературознавець О. Грушевський у 

книзі «З сучасної української літератури ч.1» [Грушевський 1918, с. 31]. 

Друга половина ХІХ століття належить до найбільш насичених і 

складних етапів вітчизняного літературного процесу. Українська література в 

цей час увиходить у ситуацію інтенсивного оновлення: відбувається своєрідна 

зміна поколінь – й «ініціатива» переходить до молодих письменників. Попри 

політичний тиск, заборонні щодо функціонування й розвитку вкраїнської мови 

на підросійській території України Валуєвський та Емський укази, соціальні 

катаклізми, ці письменники продовжували традиції митців літератури першої 

половини XIX століття й водночас торували власні стежки в літературі другої 
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половини XIX століття, забезпечивши її бурхливий розвиток на межі  

XIX–XX століть. Саме до таких письменників з високим рівнем української 

самоідентичності й громадянської відповідальності, а також з новим баченням 

шляхів розвитку української літератури належав Панас Мирний. Його 

творчість є художнім феноменом, який сконцентрував духовно-естетичні 

пошуки, які пронизують українську літературу другої половини  

ХІХ – початку ХХ століття. Тому не дивно, що унікальний творчий доробок 

письменника, у якому по-філософськи глибоко показано життя простолюду, 

привернув увагу дослідників того періоду, як, власне, і літературознавців 

пізніших часів. 

На світанку своєї літературної діяльності Панас Мирний поставив перед 

собою завдання уважно й усебічно вивчати життя українського народу, 

заглиблюватися в всі складнощі будення, бути в тісному контакті з масами: 

«Між люди! У справжнє життя! Хай воно тебе посіпає, хай зачіпає, – тоді, 

може, і вийде що» [Корсунський 1927, с. 74]. Проте не всі критики вбачали у 

творчій манері письменника самобутність. Так, І. Стешенко у статті «Панас 

Мирний співець “лиха давнього й сьогочасного”» (1914) зазначає, що «в своїх 

творах Мирний не являється першорядним талантом, се не Толстой, не 

Тургенєв, часом у нього нема гармонії в будуванні твору, часом не вироблені 

образи, якась байдужість в їх малюванні і не обґрунтованість психологічна… 

Але все ж таки Мирний відзначається видатним талантом. В багатьох 

малюнках сила плястики яскравости, відповідність реальним умовам 

життя…» [Стешенко 1914, с. 60]. 

Проблемні аспекти творчого доробку Панаса Мирного, зокрема його 

індивідуальної концепції, особливості творчого шляху вивчалися ще  

у 1920-х роках. Серед цих досліджень варто згадати праці І. Лютого [Лютий 

1924], М. Марковського [Марковський 1924], Ю. Циганенка [Циганенко 

1925], І. Ткаченка [Ткаченко 1926]. 

У 30-40-х роках ХХ століття творчість письменника продовжувала 

цікавити таких літературознавців, як І. Лютий [Лютий 1930], І. Ткаченко 
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[Ткаченко 1926], Л. Рублевська [Рублевська 1930], Г. Костюк [Костюк 1931], 

Ю. Лавріненко [Лавріненко 1932] та ін. Окремо тут варто виділити нарис 

Є. Кирилюка про життєвий і творчий шлях Панаса Мирного (1939), де автор 

стисло схарактеризував важливі аспекти життя митця та його літературну 

спадщину. Дослідник звернув увагу на те, що фальшива атмосфера навколо 

гнітила письменника: «…усе свідоме життя Панас Мирний тяготився службою 

царського чиновника. Його гнітила задушлива атмосфера провініціального 

міста з його “свинцовими мудростями”» [Кирилюк 1930, с. 49]. 

Л. Рублевська стверджувала, що у своїх пейзажних зображеннях 

письменник «виступає перед нами, як попередник, зокрема імпресіоністів, що 

змусять природу жити глибоким психічним життям, змусять її служити лише 

для того, щоб психічне життя своїх героїв відтворити» [Рублевська 1930, 

с. 76]. Авторка статті також наголошує, що «як правило, саме пейзажними 

замальовками Мирний розпочинає свої твори… Препозиція пейзажу щодо дії 

робить його не тільки тлом, на якому розгортаються сюжетні перипетії, а й 

свого роду камертоном оповіді» [Рублевська 1930, с. 163]. 

Оригінальність українського письменника вбачали в тому, що він зміг 

пізнати життєві явища тогочасної дійсності, національні характери та 

правдиво відтворити їх у літературі. Твори Панаса Мирного пройняті духом 

народного гніву, протесту проти гноблення, як зауважує Г. Костюк у нарисі 

«Панас Мирний: життя та творчість» [Костюк 1931]. 

Вагомий внесок у вивчення біографії й творчого доробку письменника 

мають монографічні дослідження В. Євдокименка [Євдокименко 1955] та 

М. Пивоварова [Пивоваров 1965]. Літературознавці проаналізували 

романістику Панаса Мирного в контексті творчих традицій Марка Вовчка, 

О. Островського, М. Чернишевського, зокрема щодо художньо-соціального 

розуміння долі жінки в тогочасному суспільстві. Саме подані традиції стали 

визначальними в зображенні жіночих образів у романістиці Панаса Мирного. 

М. Пивоваров звернув увагу, що саме боротьба «за щирість почуттів, правду 

становить одну зі складових частин його художнього методу», бо письменник 
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розумів, що «правдивість мусить бути законом людського життя, нормою 

поведінки людини, критерієм у підході і становленні письменника до 

дійсності» [Пивоваров 1969, с. 6]. 

У наступні десятиліття вітчизняне літературознавство збагатилося 

працями про життя й творчість Панаса Мирного таких учених, як 

М. Пивоваров, С. Зубков, І. Грицютенко, І. Пільгук, В. Черкаський, 

М. Сиваченко, М. Грицай, Л. Ушкалов. 

Так, К. Лаврунов у дисертації [Лаврунов 1950] аналізує рукописні 

матеріали тексту роману «Повія», простежуючи відхід письменника від 

традицій етнографізму й поступовий перехід до реалізму як способу 

зображення дійсності та людини в ній. Дослідник доводить, що Панас Мирний 

є майстром характеротворення персонажів, який здатний глибоко й всебічно 

розкривати психологію представників різних верств населення. Особливо 

вдало, на думку науковця, письменник зміг зобразити представників сільських 

багатіїв, наприклад, Здора, Кравченка, Супруненка, у такий спосіб художньо 

зафіксувавши формування сільської буржуазії в процесі збагачення.  

С. Зубков у праці «Ранні драматичні спроби Панаса Мирного» (1958) 

приділяє увагу драматичній спадщині письменника, зокрема згадує й 

незавершену драму «Галею» [Зубков 1958, с. 6]. Науковець звертає увагу на 

те, що «з уривків, фрагментів та ескізів ранніх драматичних творів, що 

зберігаються в архіві письменника, видно, як Мирний спершу по-учнівському 

наслідує Котляревського, намагаючись, проте, розширити рамки традиційного 

сюжету» [Зубков 1958, с. 7]. 

І. Грицютенко у студії «Мова та стиль художніх творів Панаса 

Мирного» (1959) детально досліджує стильову специфіку творів письменника. 

Літературознавець наголошує, що Панас Мирний за допомогою яскравих 

художніх прийомів зміг передати настрої тогочасного суспільства. 

Найважливішими вимогами для письменника стали: народність, чистота та 

оригінальність мови, «його фраза позначається точністю словесного добору, 
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добору фразеологізмів, відточених віками мовного життя, лаконічністю» 

[Грицютенко 1959, с. 5]. 

Суспільно-політичні події того часу викликають неабиякий інтерес 

у Панаса Мирного. Соціальні явища письменник показує не як випадкові, а як 

детально типізовані. Аналізуючи творчі особливості митця в статті «Естетичні 

погляди Панаса Мирного» (1967), І. Пільгук означив естетичні контури його 

художнього світу. Науковець зауважує, що «школа реалістичного живопису 

відіграла неабияку роль в естетичному відтворенні природи письменниками-

реалістами, що у свою чергу мало позитивний вплив на утвердження 

естетичних принципів живопису. Саме ця взаємодія в розвиткові естетичного 

сприймання дійсності виразно позначилася на творчості Панаса Мирного» 

[Пільгук 1967, с. 18]. Митець сповідував естетичні погляди М. Драгоманова та 

інших знавців літератури, «однак саме вивчення життя та сприймання 

традицій мало для визрівання естетичних поглядів такого могутнього таланту, 

яким був Панас Мирний» [Пільгук 1967, с. 18]. 

І. Пільгук аргументовано доводить, що письменницький хист Панаса 

Мирного – це яскравий зразок розуміння митцем своєї ролі як того, хто має 

служити своєму народові. «Панас Мирний написав такі романи, повісті та 

оповідання, яким важко знайти прямі паралелі в інших літературах. Секрет 

його оригінальності – в естетичному сприйнятті життєвих явищ, у пізнанні 

національних характерів, взятих з реальної дійсності» [Пільгук 1967, с. 18]. 

Літературознавець аналізує специфіку героїв Панаса Мирного, зазначаючи, 

що через їхнє світосприйняття, мову, внутрішній світ йому вдається передати 

і дух епохи, і традиції, і настрої тогочасного суспільства. «У багатьох його 

творах постають образи безталанних жінок. Проблему трагедії жінки не раз 

ставили видатні письменники світової літератури. Панас Мирний оригінально 

розв’язує цю проблему на основі української реальної дійсності, проймаючись 

великою любов’ю до знедолених, розкриваючи колізії, зумовлені соціальними 

й національними обставинами» [Пільгук 1967, с. 20]. 
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Панас Мирний як художник-реаліст значну увагу приділяв 

психологічному дослідженню поведінки, учинків героїв творів. У романі 

«Повія» він зміг показати безперервний психологічний процес, душевні 

переживання, почуття й думки людини. Особливо значущим художнім 

засобом стають внутрішні монологи, як зауважує М. Сиваченко в праці 

«Корифей української прози. Нарис творчості Панаса Мирного» (1967). 

Знаний літературознавець звернув увагу на важливу роль зображення 

внутрішнього світу персонажів в організації романів Панаса Мирного: 

«Відтворення внутрішнього світу героїв, заглиблення у психологічні процеси 

людини з метою розкриття діалектики її душі – це неодмінний елемент 

типізації соціальної дійсності, дуже важливий творчий план романів Панаса 

Мирного» [Сиваченко 1967, с. 136]. 

У монографії «Майстерність психологічного аналізу» М. Пивоваров 

також досліджує психологізм роману «Повія», простежуючи його на рівні 

різнних аспектів твору, наприклад, пейзажних картин, портретної 

характеристики тощо. Дослідник аргументовано доводить, що Панас Мирний 

є майстром психологізації персонажів, психологічної мотивації їхніх дій і 

вчинків. Розглядаючи творчий доробок Панаса Мирного, М. Пивоваров 

наголошує: «Образи дійових осіб у романі Панаса Мирного «Повія» 

різноманітні. Вони є художнім узагальненням великої соціальної місткості й 

широчини. Відбиваючи реально існуючі суспільні взаємини, типізуючи 

соціальні явища в образах, письменник створює разом з цим конкретні 

людські характери» [Пивоваров 1969, с. 18]. 

У 70–80-х роках світ побачили праці В. Черкаського «Панас Мирний. 

Біографія. Дослідження» та «Художній світ Панаса Мирного», у яких 

літературознавець дослідив особливості роботи письменника над словом, його 

прагнення розкрити не зовнішній світ життя простолюду, а душевні 

переживання й пошуки звичайних людей. Висновки й твердження дослідників 

спиралися на здобутки української реалістичної літератури, у якій яскраво був 

представлений внутрішній світ трудової людини. У цих працях учений 
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актуалізує увагу на особливостях тогочасного періоду в процесі становлення 

нової української реалістичної прози, зокрема на творчому стилі прози Панаса 

Мирного, обираючи за предмет дослідження не лише видані твори, а 

рукописні матеріали автора. Характеризуючи творчий доробок письменника, 

літературознавець прагне проникнути в поетику роману «Повія», аналізуючи, 

зокрема, функції художнього часу й простору, пейзажу в організації твору. 

І. Хланта звертає увагу, що «Панас Мирний оцінював народну творчість, 

у якій відбито життєвий досвід і стихійно-матеріалістичний світогляд 

трудящих мас» [Хланта 1970, с. 51-56]. Це значною мірою допомогло Панасові 

Мирному глибше зрозуміти душу народу, ще гостріше відчути 

несправедливість тогочасної системи в Україні, вороже ставлення влади до 

народу. Завдяки цьому митець, як ніхто інший, показує у своїх творах і «давнє 

лихо» – кріпосне право, і «сьогочасне лихо» в українському селі, де працьовиті 

селяни все одно приречені на гноблення й бідність.  

С. Єфремов у монографії «Панас Мирний: критико-біографічний нарис» 

наголошує, що «визначний повістяр із широким розмахом, глибокий 

психолог, Мирний, проте ніколи не задовольнявся розповідною формою» 

[Єфремов 1989, с. 632], показуючи можливості для нових пошуків у сфері 

художнього відображення дійсності. Саме це, а ще психологічна майстерність 

Панаса Мирного, справили певний вплив на творчість Володимира 

Винниченка, Василя Стефаника та інших першорядних майстрів слова. Своєю 

чергою, на думку М. Грицай, значний вплив на «…світогляд письменника 

мали: Тарас Шевченко, Марко Вовчок…» [Грицай 1986, с. 76]. 

Згаданий дослідник у книзі «Панас Мирний: нарис життя і 

творчості» (1986) детально аналізує життєвий і творчий шлях письменника. 

Науковець стверджує, що сила критичного реалізму письменника криється 

в особливостях зображення динамічних художніх образів, які розкрили 

ворожу реальність кріпаччини, спроможності митця зобразити правдиву 

сутність урядових реформ, яскраво змалювати пагубний вплив кріпосництва 

наприкінці ХІХ століття.  
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В. Черкаський зосереджує свою увагу на художніх деталях у творах 

Панаса Мирного, які, за переконанням науковця, є свідченням глибокого 

знання письменником матеріалу, який він зображує. У процесі текстового 

аналізу науковець показує, як зовнішність героїв твору, зокрема портретні 

деталі («хижий погляд», «бліде лице з блакитними очима», «чорні, мов із 

заліза руки», «важкі, мов олив’яні очі») у творах Мирного допомагають 

читачеві сформувати цілісну картинку дійсності. «Таку орієнтацію 

письменника, – наголошує автор статті, – навіяну йому фольклором, і 

літературою, і власним досвідом, спостерігаємо наскрізно» [Черкаський 1987, 

с. 64].  

Новаторство Панаса Мирного зумовлене не тільки його вмінням 

проникати в суть соціальних явищ, а й характером громадського життя 

в пореформений період наприкінці ХІХ століття, особливостями розвитку 

суспільного руху в Україні того періоду. Р. Міщук зауважує, що «на порозі 70-

х років ХІХ століття в українській літературі після деякого літературного 

антракту, зумовленого значною мірою і поліцейськими заходами царського 

уряду, намітилися суттєві зміни в художньому осмисленні дійсності» [Міщук 

1991, с. 82]. Дослідник наголошує на тому, що поступовий перехід від 

оповідної до розповідної манери викладу в українській прозі відбувався 

з опертям на естетичні властивості слова народного оповідача як слова, багато 

в чому відмінного від авторського. Панас Мирний намагався повніше 

представляти складну реальність, заохочувати читача до складного 

естетичного різноголосся.  

Я. Федоренко [Федоренко 1994] досліджує творчий доробок 

письменника в контексті громадсько-політичного й літературного життя  

60-х – початку 80-х років ХІХ століття. Дослідниця зауважує, що ті прийоми 

й принципи у створенні системи героїв твору, які використовує Панас 

Мирний, стали результатом розвитку письменником художньої практики, яка 

була відома в той час. Прозаїк переважно, зосереджував увагу на розкритті 

соціальної сфери простолюду в пореформену добу, прагнучи розкрити 
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внутрішній світ своїх героїв через зовнішні атрибути (зовнішність, 

навколишня природа). Авторка наголошує, що «Панас Мирний робить новий 

крок у створенні образу селянина з багатим та складним духовним життям, 

поширює в українській прозі нові прийоми розкриття душі» [Федоренко 1994, 

с. 9].  

В. Мелешко в статті «Моральний світ персонажів повістей Панаса 

Мирного» звертає увагу на апелювання письменника до морально-етичної 

проблематики життя суспільства. «Специфіку морально-етичних проблем у 

повістях Панаса Мирного становить їх тісний зв’язок з соціальними», – 

зазначає авторка [Мелешко 1994, с. 7]. Це відображається в розкритті 

письменником як причин, так і наслідків дій і вчинків персонажів. 

О. Майдан у розвідці «Психологічні спостереження Панаса Мирного 

в жанрі роману» вивчає особливості романного жанру, зокрема на прикладі 

роману «Повія». Науковиця зокрема зауважує, що в цьому творі автор 

порушує актуальні проблеми епохи, завдяки яким проявляються загальні 

закономірності життя суспільства. «Спосіб взаємодії особистості у 

сформованій в певну епоху суспільній ієрархії і стосовно розуміння людської 

суті взагалі» [Майдан 1999, с. 30]. Крім цього, дослідниця доходить висновку, 

що художній прийом ретроспекції можна вважати однією з найвиразніших 

ознак в індивідуальній манері Панаса Мирного і що саме завдяки 

використанню цього прийому авторові вдається поглиблювати уявлення 

читачів про психічну мотивацію дій та вчинків персонажів.  

О. Шупта-В’язовська в статті «Психологізм повісті “Лихі люди” в 

контексті художнього часу та простору» досліджує часо-просторову модель 

побудови твору Панаса Мирного. Вона зазначає, що творчість письменника 

«являє собою одну з вершин української літератури, – вершину, без якої 

неможливо уявити подальше сходження нашого красного письменства, 

зокрема, осягнення ним простого психологізму початку ХХ ст.» [Шупта-

В’язовська 2001, с. 174]. 
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Твердження І. Папуші розкривають змістову особливість реалістичних 

творів письменника. На основі історико-типологічної методології І. Папуша 

вивчає «спільне й відмінне в творчості Панаса Мирного та Л. Толстого, Тараса 

Шевченка в зображенні долі жінки в суспільно-політичних умовах ХІХ 

століття» [Папуша 2005, с. 170–176].  

Своєю чергою Н. Явтушенко в дисертації «Драматургія Панаса 

Мирного. Жанрові особливості» аналізує ідейно-тематичну спрямованість 

драматургічної спадщини Панаса Мирного. Зокрема вона наголошує на тому, 

що «розуміючи, що українська драма потребує якісного оновлення, 

письменник прагнув намітити той напрямок, яким вона повинна розвиватися. 

Маючи перед собою таке завдання, письменник активно впроваджував нові 

прийоми в драматургії, часто інтуїтивно відчуваючи той шлях, яким, на його 

думку, повинна рухатися українська драма» [Явтушенко 2008, с. 5]. 

Виразно новий підхід до трактування творчості Панаса Мирного 

пропонує Л. Ушкалов у монографії «Реалізм – це есхатологія: Панас Мирний», 

що побачила світ у 2012 році. Знаний літературознавець у роботі переконливо 

доводить, що творчість Панаса Мирного є варіацією на тему боротьби правди 

та кривди, Христа з Антихристом. У ґрунтовній розвідці дослідник актуалізує 

факти із життя письменника не лише у зв’язку з історичними та політичними 

тогочасними подіями в Україні, а й у стосунку до розвитку літературного 

процесу, адже «в історії нової української літератури творчість Панаса 

Мирного має епохальне значення» [Ушкалов 2012, с. 168]. Він, за 

переконанням Л. Ушкалова, «великий письменник-реаліст» [Ушкалов 2012, 

с. 198]. Літературознавець, указуючи на залежність автора від тогочасної 

дійсності, водночас показує, як поступово змінюється світогляд письменника 

під тягарем сучасних для українського суспільства ХІХ ст. об’єктивних 

обставин. А. Темірболат свого часу зазначала: «Художній світ кожного 

письменника унікальний, самобутній та неповторний. У ньому відбиваються 

його естетичні ідеали та погляди, уявлення про дійсність. Створюючи твори 

письменник спирається на власний життєвий досвід, особисте бачення явищ 
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та реалій буття» [Темирболат 2003, с. 297]. Тож професор Л. Ушкалов ніби 

проникає у внутрішній світ письменника, заавдяки чому простежує, хто 

впливає на його світогляд та, як наслідок, на його творчість. 

І. Хворостяний [Хворостяний 2013] у дисертації аналізує жанрові, 

структурно-композиційні, змістові й образотворчі особливості творчості 

письменника з позиції нових наукових концепцій. Дослідник зосерджує увагу 

на концепті ментального прообразу, що уособлює культурозумовлені 

уявлення Панаса Мирного про навколишню дійсність, розглядає історичні, 

філософські й літературні контексти становлення ідеї свободи й мотиву 

боротьби у творчості письменника, зокрема у романах «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» та «Повія». Науковець наголошує, що письменник зосереджує 

свою увагу на нетипових образах, які зазнають поразки й приречені на падіння 

не лише під тягарем зовнішніх обставин, а й унаслідок особливого «морально-

психологічного художнього експерименту» [Хворостяний 2013, с. 9], який 

випробовує аксіологічні системи героїв. 

К. Ангеловська [Ангеловська 2017] у дисертаційній студії 

компаративного типу зазначає: «В соціально-психологічних романах Панас 

Мирний і Т. Гарді протиставляють, порівнюють різні аспекти в житті своїх 

героїнь, знаходять можливості для висвітлення їх поведінки з різних точок 

зору, і це дає їм право оцінити їх характер у часовій і просторовій перспективі» 

[Ангеловська 2017, с. 103]. 

Таким поетикальним аспектам творчої лабораторії Панаса Мирного, як 

пейзаж, фольклорні елементи, художня деталь, психологізм, наративні моделі, 

опозиція моральних світів міста й села, присвячені наукові розвідки 

Л. Рублевської [Рублевська 1930], І. Хланти [Хланта 1970], В. Черкаського 

[Черкаський 1987], Р. Міщука [Міщук 1991], В. Мелешко [Мелешко 1994], 

О. Майдан [Майдан 1999], О. Шупти-В’язовської [Шупта-В’язовська 2001 ], 

І. Папуші [Папуша 2005] та інших.  



 

 

23 

 

Літературознавці звертали увагу на те, що велику роль у прозі 

письменника виконує пейзаж, який слугує емоційним елементом, часто 

переходячи в ліричні відступи самого автора.  

Значна кількість досліджень, присвячених творчості Панаса Мирного, 

які з’явилися друком протягом ХХ–ХХІ ст., є свідченням того, що мистецький 

доробок письменника не втрачає актуальності й наукового значення і що 

новочасні літературознавчі підходи дають змогу відкрити в його доробкові 

нові, ще не вивчені аспекти й запропонувати їм відповідну наукову 

інтерпретацію.  

На сьогодні в українському літературозначому просторі є низка 

наукових досліджень, які розкривають різні аспекти художньої творчості 

Панаса Мирного, зокрема морально-ідейний вимір творів, особливості їх 

образних систем, проблеми композиції текстів, жанрової специфіки тощо. 

Проте, незважаючи на обшир літературознавчих праць, присвячених творчості 

Панаса Мирного, недостатньо вивченою залишається часо-просторова 

організація романів письменника. Традиційно творчість Панаса Мирного 

аналізувалася без врахування специфіки художнього часу й простору, що 

значно обмежувало можливості інтерпретації його творчості, не давало змогу 

зануритися в глибинно-смислову структуру романів. 

Початок дослідження художнього часу й простору у творчості Панаса 

Мирного було покладено О. Шупта-В’язовською в статті «Психологізм 

повісті “Лихі люди” в контексті художнього часу та простору». Однак ця 

праця лише окреслює проблему вивчення просторово-часової характеристики 

творів письменника. 

Досліджуючи український романний дискурс другої половини 

XIX століття, Т. Матвєєва [Матвєєва 2016] продовжила вивчати часопростір 

української романістики цього періоду, принагідно торкнувшись і питання 

хронотопу в романістиці Панаса Мирного. 

Засновані на реальності, художній час і простір в романістиці 

письменника мають принципове значення у зв’язку із соціокультурними 
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перетвореннями дійсності кінця ХІХ – початку ХХ століття. В українській 

літературі початку ХХ століття відбуваються значні зміни: окреслилася нова 

культурологічна ситуація, що зумовила появу нових жанрів, тем, проблем, 

ідей у художніх творах, викликала посилений інтерес до української 

літератури.  

В Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття відбулися помітні 

політичні зміни, і для українського народу ситуація була унікальною, сталися 

зміни й відбулися злами в традиційній системі мислення. Змінюється погляд 

на людину та її місце у світі, відбувається розширення художнього простору й 

часу. Згадане соціокультурне явище позначається й на творчості Панаса 

Мирного.  

Письменник з неймовірною художньою майстерністю зображує 

самобутні характери з великим духовним багатством і тенденцією до 

внутрішнього розвитку. Психологічний аналіз характерів персонажів Панас 

Мирний у творах здійснює, простежуючи поведінку й учинки людей у 

громадських і приватних зіткненнях, конфліктах. Митець доводить, що 

соціально-історичне, культурне середовище має вплив на формування 

характеру героя.  

Історична епоха, у якій живе герой, безумовно впливає на нього, 

мотивуючи певні його вчинки. Саме тому у творах Панаса Мирного люди 

виступають передусім як суспільні істоти, дії яких зумовлені конкретними 

умовами, тобто є соціально детермінованими. Завдяки цьому літературні герої 

набувають рис живих людей, які діють у реальних типових обставинах. 

Письменник в основу концепцій своїх романів ставить проблему вибору, 

виховання, батьків і дітей, впливу середовища на формування особистості, 

духовності, соціальної несправедливості, кривди. Твори письменника 

позначені глибокою довершеністю зображення реальної дійсності в 

різноманітті її багатогранних форм. Навіть більше, Панас Мирний у процесі 

творення художніх образів і сюжетних колізій за допомогою сновидінь, 

марень героїв часто виходить за межі простору реального світу в простір світу 
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ірреального. Об’єктивними обставинами митець визнає не лише несприятливі 

соціальні обставини, а й, так би мовити, генетичний код людини, тим самим 

розширюючи й примножуючи часи й простори в тканині художнього тексту. 

Тож Панас Мирний виявився саме тим письменником, який відкрив нову 

сторінку в історії української літератури, на психологічних засадах 

досліджуючи буття людини в складних соціальних умовах. Він не боявся 

відкривати правду, інколи таки доволі неприємну, про життя та проблеми 

українського народу. 

Романістика Панаса Мирного, відобразивши інтенсивні ідейно-

естетичні пошуки письменника, стала одним із довершених явищ розвитку 

української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Дослідники 

творчості письменника підкреслювали, що дійсність в його романах 

відтворюється, перш за все, через відчуття та почуття героїв. Художнім 

завданням автора в романах було не пропустити те головне, що вражало, 

відкладалося у свідомості й душі, формуючи індивідуальний характер героя. 

Творчість письменника викликає чимало інтерпретацій, зокрема й 

суперечливих. З огляду на порушені в ній проблеми вона досі не втрачає 

актуальності. Його твори захоплюють простотою, емоційністю, багатством 

художніх засобів. Осягнути феномен романістики Панаса Мирного 

намагалися багато дослідників. Інтелектуальна гра письменника із читачем 

мотивована установкою на читача наддосвідченого, тому романи письменника 

часто здаються ускладненими несподіваними поворотами, перетинами різних 

просторових і часових пластів, надлишковою орнаментальністю, розмаїттям 

покликань на різні літературні джерела й наявністю кількох підтекстів. 

І хоча творчість Мирного здобулася на різнобічні дослідження, проте 

проведений аналіз попередніх наукових студій дає підстави стверджувати, що 

за межами наукової уваги залишилася проблема просторово-часової 

організації романів письменника, зокрема важливим науковим завданням є 

аналіз романів Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» 

не тільки «ззовні», а й «ізсередини» під оглядом організації їх просторово-
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часових моделей. У цьому, власне, і вбачається актуальність пропонованого 

дослідження. 

Сама постановка проблеми вмотивована логікою побудови роману та 

актуалізацією певних категорій романістики письменника.  

По-перше, у творчості Панаса Мирного отримує розвиток тема 

двосвітовості з амбівалентністю художніх світів, які визначили 

двокомпонентну структуру образів-символів, таких як сон, поле, вікно.  

По-друге, специфіка просторово-часової організації романів 

проявляється в таких часових і просторових опозиціях, як минуле-сучасне, 

місто-село, тут-там, побутовий-природний простір. Важливим фактором в цій 

організації стає також категорія випадковості, наслідком актуалізації якої є 

порушення причиново-наслідкових зв’язків у тексті.  

По-третє, художній час і простір романів Панаса Мирного перебуває 

у складному зв’язку з реальним історичним часом і реальним географічним 

простором. У художньому світі романів письменника конкретні історичні 

події трансформуються, прототипи відповідно проєктують персонажі. Ці 

складні та опосередковані відносини заслуговують спеціального наукового 

дослідження.  

По-четверте, великий обсяг текстів і різноманітність застосованих у них 

художніх засобів, зокрема зорієнтованих на послідовну актуалізацію 

художнього часу й простору, дають багатий матеріал для спостережень і 

теоретичних узагальнень. 

Проаналізувавши згадані вище наукові праці, присвячені питанням 

життя й творочості Панаса Мирного, можна стверджувати, що від появи 

першої студії, де було піддано критичному осмисленню творчість 

письменника, літературознавці із часом відкривали все нові й нові риси його 

авторської концепції. Завдяки цьому на сьогодні вивчено чимало аспектів 

художньої спадщини Панаса Мирного, досліджено його становлення як 

романіста, окреслено специфіку його творчої манери, визначено особливості 

стилю автора та його місце в розвитку національної літератури. Водночас 
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важливим завданням залишається дослідження просторово-часової організації 

романів Панаса Мирного у зв’язку з його індивідуальним творчим методом. 

Просторово-часова концепція, закладена в знакових романах митця «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія», здатна стати ключем до розкриття 

картини світу письменника. 

 

1.2. Художній час і художній простір як літературознавчі категорії 

 

Кожен цивілізаційний етап розвитку людства мав власні часові межі, які 

здебільшого ставали ключовими елементами художньої характеристики 

реальної дійсності. Процес засвоєння й трансформації категорії часу й 

простору в художньому творі має свої особливості, які стали підґрунтям 

для утворення досить молодого відгалуження літературознавства, основи для 

якого було закладено в 30-і роки ХХ ст. Р. Інґарденом [Ingarden 1931] та 

Ю. Кляйнером [Kleiner 1925-1926].  

Термін «хронотоп» має тривалу історію свого входження в науковий 

обіг, зокрема й літературознавчий. У 1905 році вийшла стаття Альберта 

Айнштайна «До електродинаміки тіл, що рухаються», у якій було окреслено 

засади спеціальної теорії відносності. Вони спонукали А. Ухтомського 

замислитися над ідеєю впровадження та розрізнення понять особистого й 

соціального часу, спираючись на які в 1925 році в доповіді «Про 

часовопросторовий комплекс, або хронотоп» він уперше застосував поняття 

«хронотоп». Таким чином, термін «хронотоп» передусім оприявнюється в 

психології. А. Ухтомський ще тоді зазначав, що хронотоп оновив старі 

уявлення про час і прийшов на зміну часу й простору. За його вченням, 

хронотоп пояснювався як зв’язування сучасного, майбутнього та минулого, 

тобто як логічна модель внутрішнього часопростору людини.  

Термін А. Ухтомського був сприйнятий М. Бахтіним. Науковець уперше 

розробив семіотичну площину «хронотопу» [Бахтин 2002], прив’язав її до 

художнього світу й запропонував вживати в літературознавстві: «Суттєвий 
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взаємозв’язок часових і просторових відносин, котрі є художньо засвоєні в 

літературі, ми будемо називати хронотопом (що означає в дослівному 

перекладі – “часопростір”)» [Бахтин 1975б, с. 234]. 

Із цього часу хронотоп починають розглядати як один із найважливіших 

структурантів художнього світу, створюваного уявою письменника. І хоча 

історія дослідження хронотопних вимірів художнього тексту налічує вже 

більш ніж півстоліття, проте й сьогодні можна стверджувати, що ця 

літературознавча категорія залишається недостаньо вивченою, що, звісно, 

свідчить про можливість і необхідність подальших наукових студій у цьому 

аспекті. Адже віддавна й до нинішніх часів вивчення часо-простору 

художнього твору науковцями вважалося й уважається перспективним 

напрямом з огляду на те, що і час, і простір зараховується ними до архетипних 

образів, що посідають ключове місце у творчості митців слова.  

Просторово-часові уявлення людини розглядалися у всіх вагомих 

дослідженнях, присвячених онтогенезу людської психіки. Найбільш 

значущими в цій галузі є роботи Ж. Піаже [Piaget 1951], Д. Елькіна [Элькин 

1962], Е. Субботського [Субботский 1991], А. Запорожця [Запорожець 1998], 

які доводять, що просторово-часова структура є найбільш загальною 

властивістю будь-якого психічного процесу, розглядаючи її на прикладі 

різнорівневих психічних явищ. 

Якщо розглядати простір і час як філософські категорії, то варто 

зазначити, що їх трактування із плином часу багато разів змінювалося, тому в 

роботі зроблено огляд найбільш значущих етапів їхнього вивчення в історії 

філософської наукової парадигми.  

Намагаючись пристосувати власне розуміння часу до повторюваних 

природних ритмів, письменники почали використовувати в художніх текстах 

ідею циклічності. Проте якщо для архаїчної культури циклічність була 

основою розуміння всесвіту, то в літературі циклічність стає елементом 

поетики художнього твору.  
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Виникнення уявлень про циклічний час можна віднести до часів 

землеробських культур. Науковець Г. Кнабе відзначив, що для давньої 

людини циклічність була не стільки повторенням і постійним поверненням, 

скільки відсутністю будь-яких істотних змін: «Міфологічний час 

сприймається як такий лише в ретроспекції, в світлі пізнішої звички мислити 

собі розчленовану тривалість, що лінійно протікає, як невід’ємну структурну 

властивість життя. Для стародавніх же це було не стільки часом, скільки 

відсутністю часу, що саме цією своєю відсутністю, перебуванням поза 

змінами, рухом, розвитком, взагалі поза акциденціями, і характеризувала 

особливий, нерухомий та цінний стан дійсності» [Кнабе 1994, с. 279].  

Міф відгалужується від лінійності часу й описує не конкретні події у 

визначеній причиново-наслідковим зв’язком логічності, а психологічне 

сприйняття цих подій як ціннісно різних. Через категорію міфічного часу 

стародавня людина намагалася передбачити майбутнє й повернути минуле, 

таким чином подолавши смерть. Аналізуючи поняття «циклічний час» 

в архаїчній культурі, А. Гуревич наголошував, що час для давньої людини мав 

досить неоднорідний характер і абсолютно відмінну, порівняно із сучасною 

людиною, смислову наповненість: «Сприйняття часу варварами було 

антропоморфним, а наповненість часу визначала характер його перебігу» 

[Гуревич 1984, с. 104]. Цей принцип можна віднести й до трактування 

художнього тексту в літературі, адже подієвий час у творах є неоднорідним. 

Циклічність організовує цю смислову неоднорідність, виводячи окремі часові 

епізоди на перший план. У давніх народів, зокрема німців, звичні для нас 

часові поняття означали не протяжність, а циклічність: «Рік, взагалі час – 

порожня тривалість, але заповнена певним конкретним змістом, щоразу 

специфічним, визначеним. Взірцевим є те, що ці поняття виражають не 

лінійний напрямок часу (з минулого через сьогодення в майбутнє), а, скоріш, 

колообіг» [Гуревич 1984, с. 104]. Якщо звертатися до трактування цього 

поняття за методикою А. Гуревича, то він визначив цей час як сакральний: 

«Уся діяльність людей, виробнича, громадська, сімейна, інтимне життя, 
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набувають змісту й санкції, оскільки беруть участь у сакральному, 

відповідають на “початку часів” установленому ритуалу. Тому мирський час 

утрачає свою самооцінність і автономність, людина проєктується на час 

міфологічний» [Гуревич 1984, с. 106]. Подана теорія сакрального циклічного 

часу перекликається з концепцією М. Еліаде. Філософ акцентував увагу 

на тому, що, незалежно від того, на якому суспільстві зосереджена увага, час 

можна поділити на сакральний (міфічний час, час до часу, час до втрати раю) 

та профанний. 

При розумінні часу (в цьому разі важко говорити тільки про фізичне 

розуміння реалій, оскільки час має властивість розумітися емпірично та 

апріорно), актуальними визнаються характеристики «мить / вічність». 

Говорячи про співвідношення понять «мить / вічність», слід зазначити, що 

роль таких кордонних моментів часу полягає в їх значущості як точок 

зіткнення й взаємопроникнення часів, тобто діалектична єдність «мить / 

вічність» стає точкою переходу, виконуючи функцію кордону – перешкоди 

(як скло, вікно і дзеркало): рух у часі від вихідної точки – миті – є рухом у 

просторі та світі, таким чином, він стає світом вільним від тимчасової 

заданості і незворотності подій, мить протиставлена вічності й пов’язана 

з нею. 

Час і простір у художніх текстах були представлені завжди, навіть тоді, 

коли ще навіть не робилося ані найменших спроб їх наукового, зокрема 

філософського, осмислення, про що свідчать зразки античної літератури.  

В античній філософії й натурфілософії були розвинені дві різні 

інтерпретації категорій простору й часу. Перша, представлена у вченнях 

Левкіппа і Демокріта, у сучасній методології фізики йменується 

«субстанціальною». Простір у ній розуміється як «порожнеча», як те, що існує 

незалежно від чого-небудь і що водночас є умовою існування й руху тіл. 

Прихильниками другої інтерпретації простору й часу – «реляційної» – були 

Платон, Арістотель і Плотін. Тут первинним є світ речових, тілесних 

предметів, їх рух тощо. Категорія простору при цьому інтерпретується через 
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поняття «матеріального середовища» й виявляється вторинною стосовно тіл і 

рухів тіл, невід’ємною від них формою їхнього буття. 

Доба античності відкриває перед нами нову теорію часу – хронософію. 

У цей час також співіснувало дві концепції: субстанційна, коли у часі і 

просторі уміщувався весь світ, та атрибутивна, коли все відбувалося навпаки: 

світ поглинав у себе час і простір. 

Епоха Нового часу, яка характеризується докорінною перебудовою 

світогляду, усієї системи ціннісних орієнтацій суспільства, продовжує 

дотримуватися субстанціальної та реляційної концепцій. Домінантною в цю 

епоху стала субстанціальна концепція, у якій простір і час абсолютизувалися 

й у повсякденній свідомості сприймалися як деякі самостійні сутності. 

Реляціоністи розглядали простір як протяжність тіл, заперечували порожній 

простір, ототожнюючи простір і матерію. Одним з перших цю концепцію 

розвинув Р. Декарт. Що стосується категорії часу, то їй тоді приділялася 

порівняно невелика увага. І. Ньютону належить ідея виокремлення 

абсолютного простору й часу як факторів, необхідних для проведення будь-

якого емпіричного дослідження. «Статична модель простору і часу як системи 

природніх місць не відповідала основним світоглядним тенденціям цієї епохи, 

в якій приділяли більше уваги перспективі, динаміці тощо» [Барабошина 2015, 

с. 136].  

І. Кант у своїй роботі «Критика чистого розуму» розглядає час і простір 

як суб’єктивні апріорні форми чуттєвості, що відносяться до галузі 

трансценденентної естетики, які, поряд з категоріями свідомості та ідеями 

розуму, обґрунтовують здатність людини до пізнання. Час і простір, що 

розуміються трансцендентно – не дискурсивні поняття, проте мають 

споглядальні уявлення, які дають буттю природнього безпосередньо в його 

цілісності та частинах (образ Gestalt – за допомогою простору) у взаємозв’язку 

послідовності душевних станів (за допомогою часу). Час і простір, будучи 

апріорними, тобто додосвідними, початковими, надають можливість буттю 

проявитися, стати виразним і на цьому ґрунті знайти пізнавальний досвід. При 
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цьому, з одного боку, час і простір наділяються різними галузями досвіду так, 

що, незважаючи на їх приналежність до сфери суб’єкта, вони, на перший 

погляд, не перетинаються. З іншого боку, І. Кант підкреслює: «Час є апріорна 

умова всіх явищ взагалі: він є безпосередньою умовою зовнішніх явищ» [Кант 

1994, с. 57].  

Одним із перших модерністських філософів, що відзначив всю 

важливість існування часу в культурній спадщині розвитку людини, був 

О. Шпенглер. У роботі «Занепад Європи» він звернув увагу на те, що для 

кожної культури характерним є власне переживання часу, що тісно пов’язане 

з поняттям «доля»: «Проблема часу доступна для нас тільки на основі 

світовідчуття, пошуку та її тлумачення через ідею долі» [Шпенглер 1993, 

с. 137]. Зі словом «час» завжди було пов’язано дещо особисте, те, що раніше 

ми позначали як своє, оскільки відчували його з внутрішньою достовірністю 

як протилежність чомусь чужому» [Шпенглер 1993, с. 447]. Філософ 

наголошував на тому, що характерною рисою часу є рух, оскільки все живе 

«незворотне». 

Перша конкретизована модель художнього простору 

в літературознавстві була сформована саме О. Шпенглерем. Науковець 

наголосив на важливості простору не тільки для самостійного розуміння 

читачем твору, але й для культури загалом. Художній простір виступає 

просимволом культури, з якого можна вивести всю мову її форм, що відрізняє 

її від інших культур.  

Звертаючись до праць О. Шпенглера, філософ М. Каган зазначав, що час 

у культурі реалізує себе як відмінний концепт, що аж ніяк не пов’язаний 

з простором: «Він є одним з найістотніших чинників культури і духовного 

життя індивідуума, настільки істотним, що в цих площинах розгляду він 

втрачає той нерозривний зв’язок з простором, що притаманний йому 

онтологічно, і виступає як відмінний від простору, самостійний параметр 

духовного життя суспільства та особистості» [Каган 1982, с. 123]. 
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Різнобічність у суб’єктивному сприйнятті часу – один із ключових аспектів 

відмінності різних культур та епох.  

Вагомий внесок у вивчення категорій художнього простору й 

художнього часу в літературному творі зробив П. Флоренський. Саме він 

уперше зосередив увагу на важливості категорії простору в структурі твору. 

Художній твір, на думку дослідника, найбільш суттєво характеризується його 

простором, тому все інше (сюжет, художні прийоми) не є суттєвим. Простір – 

це форма художнього твору, без якого він перестає існувати. На думку 

вченого, художній простір «не одне лише рівномірне, безструктурне місце, не 

проста графа, а саме – своєрідна реальність, наскрізь організована, ніде не 

байдужа, така, що має внутрішню впорядкованість і будову» [Флоренський 

2000, с. 137]. Саме тому П. Флоренський наголошував, що ніщо не повинно 

залишитися поза увагою реципієнта, кожна художня деталь у літературному 

творі є ключовою, має певну функцію, і саме вона визначає стилістичні 

особливості певного художнього твору. Дослідник також стверджував, що 

«вся культура може бути витлумачена як діяльність з організації простору» 

[Флоренський 2000, с. 112]. 

О. Потебня окреслює взаємозв’язок художнього часу й простору в 

організації художнього твору (вони виступають компонентами внутрішньої 

фігури, тобто формалістичними класами), міркуючи в такий спосіб: література 

– тимчасове мистецтво, у якому статичні просторові об’єкти розкладаються на 

окремі елементи й перетворюються на тимчасову послідовність сприйняття. 

Це здійснюється за допомогою розповіді. 

Художній твір моделює перед читачем новий світ, що чітко визначається 

часо-просторовими вимірами (хронотопом). Поза текстом цього світу немає, 

він існує тільки в літературному творі. Цей світ існує у витворених уявою та 

фантазією реаліях, має свою історію, географію, топоніміку, він заселений 

людьми, яких насправді не існує, іменами, вигаданими іменами. Для більшої 

вірогідності (ілюзія реальної дійсності) автор може змалювати у своєму творі 

цілком реальні географічні назви, чітко окреслити історичну епоху, назвати 



 

 

34 

 

деякі історичні дати і події, що відбулися насправді, однак все це не вказує 

на те, що світ, який змальовує письменник, не є вигаданим і що це не результат 

творчих зусиль письменника. Життя в такому творі – евентуальне, іноді 

бажане життя; розповідь про нього немає певної практичності чи 

раціональності для читача. Автор має намір залучити реципієнта до світу, який 

він вигадав, запропонувати реципієнтові стати співучасником життя героя, 

перейнятися його проблемами, які, можливо, хвилюють і самого реципієнта, 

зазнати естетичних поневірянь. 

Види простору та часу пов’язані з розвитком індивідуальних стилів 

митців і загальних художніх стилів. Важливе значення для розмежування 

художнього часу має приналежність художнього тексту до певного 

літературного роду.  

Відмежованість указує на те, чи є описаний автором простір закритим 

чи відкритим. Відкритим, як правило, уважається природний простір – море, 

океан, степи, озера, небо, сонячні системи, тобто це ті місця, які не задають 

кордонів персонажу, він вільно пересувається в цьому просторовому 

середовищі. Для відкритого простору характерним є відсутність його 

кордонів, немає початку й закінчення, нема бар’єрів. Як правило, 

у художньому тексті це простір пригод і дороги (поле, нива, стежка, небо). 

Закритий простір стягує масштабний простір у певні локуси. До цього 

образу ми можемо віднести образи хати, церкви, кімнати, квартири, кабінету 

тощо, які розмежовуються від відкритого простору наявністю перепон 

(наприклад, стіни, двері, вікна). Зазначені образи не тільки ознайомлюють нас 

із художнім простором, але й функціонально орієнтують на просторовий 

самопрояв.  

Кінець XIX – середина XX ст. характеризується виникненням 

некласичного природознавства й відповідного йому типу раціональності. 

Вагомий внесок у розуміння сутності категорій простору й часу зробили 

концепції таких відомих філософів, як В. Дильтей, Е. Гуссерль, М. Хайдеґґер, 

Р. Інґарден, Е. Левинас, І. Вернадський, Н. Трубників, Е. Кассірер. 



 

 

35 

 

Трансцендентально час, будучи формою внутрішнього почуття, 

первинний щодо простору як форми зовнішнього почуття, і більш апріорний. 

У зв’язку із цим час, як універсальне чисте споглядання, стає базовою основою 

чистого пізнання. Ця специфіка трансцендентального феномену часу в бутті 

людини, його визначальність порівняно з простором і привела (через І. Канта 

до А. Берґсона, а від нього до М. Хайдеґґера) у ХХ столітті до ідеї тимчасовості 

як екзистенційного виміру буття людини. 

Німецький філософ М. Хайдеґґер окреслює «простір як абстрактну 

категорію, адже ми не можемо його відчути; час неможливо спробувати, 

потримати у руках. Художній простір визначається, перебуває у розумінні 

людиною відповідно до її знаходження в ньому. Звідси й постають такі 

категорії як “тут” і “там”» [Хайдеггер 2003, с. 34]. Просторовість 

різностороння, а художній простір – один з основних її різновидів. Він 

самостійний і не ототожнюється з іншою класифікацією простору як із чимось 

універсальним. Він передусім пов’язаний з поняттями руху, простору, сфери 

й місця як сполучення предметів у їх взаємозалежності й відкритості. Як 

науковий термін «художній простір» не є подоланням або підкоренням 

якогось іншого виду простору, а є автономним значенням. Як класифікація 

місць та їх кооперація, художній простір надає стрункості художньому тексту, 

що розкриває абсолютно нові сфери перебування і самої людини, і речей, які 

її оточують. Учений розглядає буття людини як турботу, що перебуває в двох 

модусах, що несе характер бінарної, взаємодоповнювальної опозиції: 1) люди, 

хтось; 2) присутність, ось – буття, тут – буття, повсякденне буття. Якщо 

в першій – людина ніби розчинена в повсякденності, миттєвості, але не 

в повсякденному бутті, то в другій – проявляється можливість здобуття себе 

як цілісності. Відповідно до останньої, час розуміється як таке буття, у якому 

присутність може бути власною цілісністю, що екзистенційно посилює 

конфлікт між часом і простором. Отже, філософ наголошує на суб’єктивності 

простору як основній його характеристиці, що відображається в «просторовій 

свідомості» автора художнього тексту, самого тексту та читача.  
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Французький філософ Г. Башляр розглядав категорію художнього 

простору як аксіологічний аспект «щасливого простору», простору, у якому 

люди зазнають певних душевних змін. Досліджуючи внутрішній простір, 

науковець зосереджує свою увагу на образах будинку, який допомагає 

проаналізувати зовнішній і внутрішній простір персонажа. Філософ розділяє 

художній простір на два світи (зовнішній та внутрішній) і на три види 

простору (дім, небо, земля). Г. Башляр аналізує модель художнього простору 

твору в людській психіці, досліджуючи взаємодію простору з психічними 

функціями людини, такими як почуття, переживання, розуміння тощо.  

Особливої уваги заслуговує робота М. Гея «Поетичний час і 

простір» [Гей 1975], у якій автор розглядає художній час і простір у творах 

М. Горького, О. Пушкіна, Т. Манна, Д. Голсуорсі. Науковець детально 

аналізує «часові масштаби», хронологію, «часовий простір твору», стягнення 

різноманітних часових площин «у вузол». М. Гей наголошує, що час і місце 

несуть «зовсім не службово-інформаційне навантаження, а є художньо-

конструктивними» [Гей 1975, с. 267]. 

Так званий ретроспективний час з лінгвістичної та психологічної 

позицій був осмислений Е. Арнхеймом (психологом) у концепції нереальності 

відокремленого аналізу практики «теперішнього моменту». На думку вченого, 

подібна практика вважається «не більш ніж останньою й недавньою серед 

нескінченної кількості чуттєвих досвідів, які траплялися на життєвому шляху 

людини. Тому новий образ вступає в контакт зі слідами, що залишилися 

в пам’яті людини від тих образів, які сприймалися нею в минулому. Ці сліди 

форм взаємодіють одна з одною на основі їхньої подібності, і новий образ не 

може уникнути їх впливу» [Арнхэйм 1974, с. 60]. 

Під проспекцією пропонується розуміти таку послідовність викладу 

подій, коли попередній відрізок тексту відсилає до подій, які мали або, 

імовірно, матимуть місце пізніше тих подій, які описуються в подальшому 

відрізку тексту. 
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Багатьма філософами саме в цей період були точно визначені 

багатозначність і поліваріативність буття з усіма притаманними йому 

складниками, зокрема й простором та часом. Ці категорії вони розуміли як 

невід’ємні й нероздільні умови буття. 

Дослідження просторово-часових відношень у художньому світі було 

проведене на початку 20-х років ХХ століття у «Дослідах з онтології 

мистецтва» О. Габричевським. На йому думку, недоцільність чіткого 

розмежування часу й простору пов’язується з тим, що кожний художній об’єкт 

є одночасно часовим і просторовим. Художньому об’єкту приписується дещо 

інше існування, ніж об’єкту в актуальному світі, чим пояснюється його 

позачасовість.  

Зображуючи реальні події, художня література, як і інші види мистецтва, 

не може не відображати й часопросторові форми їх існування. У всіх художніх 

творах наявні час і простір. «Автор художнього твору, зображуючи дійсний 

простір, формує певний мистецький простір, де відбуваються події. Цей 

простір може бути масштабним та осягати не одну країну або виступати за 

межі земної планети, або, навіть, обмежуватися тісними межами одного 

будинку. Час, який відображається у художньому творі, називається художнім 

часом» [Лотман 1996, с. 110]. Простір і час є важливими характеристиками 

образів художньої літератури. Різні образи вимагають різних просторово-

часових координат. 

Вивчення часо-просторової організації художнього твору імпліцитно 

входить до багатьох наукових парадигм, у яких розглядаються різноманітні 

питання сюжетики й аналізується внутрішній світ, організований у творі 

письменником. Однак у більшості досліджень ці дві категорії вивчені лише 

поверхово. У сучасному літературознавстві наявні теорії художнього 

простору, проте всі вони засвідчують тісний взаємозв’язок у літературному 

тексті часу із простором. Адже час залежить від простору, оскільки він у ньому 

перебуває та рухається, час взаємозумовлений простором і не може існувати 

поза його межами.  
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Художній твір є цілісною, завершеною системою, що має властиві лише 

їй характеристики часу й простору. Внутрішній світ художнього твору є 

поєднанням «відбиття» дійсності й світовідчуття письменника. Основними 

параметрами художнього світу є художній час і художній простір.  

Художній час і художній простір зазвичай уважають конструктивними 

ознаками організації літературного твору. Час є об’єктом і суб’єктом 

вираження в літературному творі. Художня література «зображує переважно 

життєві процеси, які відбуваються в часі, тобто людську життєдіяльність, 

пов’язану з ланцюгом переживань, думок, намірів, учинків і подій» [Филат 

2002, с. 47]. 

У середині ХХ століття літературознавці виділяють підхід 

до просторово-часових структур, яким характеризується тогочасне мислення: 

простір і час визначаються на основі конфліктів, ситуацій, героїв, у поєднанні 

всіх цих компонентів; кожний компонент художнього світу має просторово-

часове відношення. 

Просторово-часова структура художнього світу відмінна від 

просторово-часової структури світу життєвого. Річ у тім, що в основі 

художнього простору й часу перебувають простір і час подання, уяви, 

свідомості, так званий суб’єктивний простір-час. 

Суб’єктивний простір і час письменника, що втілюється у створеному 

ним художньому світі, стає формою існування цього художнього світу, 

визначає його структуру (і структуру всіх його категорій: від конфліктів до 

точок зору); стосовно літератури він визначає структуру, що будує цей 

художній світ мовної системи. 

Художній час і художній простір є важливими характеристиками 

художнього образу, які забезпечують цілісне сприйняття художньої дійсності, 

організовують композицію твору мистецтва й визначають, на думку 

М. Бахтіна, «художню цілісність літературного тексту у його відповідності до 

реальної дійсності» [Бахтин 1986, с. 133].  
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Могутній імпульс для формування нового паростка історичної поетики 

й відповідної йому термінології припадає на другу половину ХХ століття 

завдяки виходу, хоч і з великою затримкою, у світ робіт М. Бахтіна, що були 

ним написані ще в 30-ті роки ХХ століття. У цих працях науковець 

із найбільшою на той час повнотою розробив теоретичні, термінологічні, 

методологічні засади вивчення хронотопу в літературознавстві. Ключовою 

його роботою, що якнайглибше висвітлює проблему хронотопу, є праця 

«Форми часу і хронотопу в романі. Нариси історичної поетики. Питання 

літератури та естетики». Тож не дивно, що без посилання на цю роботу не 

обходиться майже жодна студія художнього часу й простору в сучасному 

літературознавсті.  

Ключовим поняттям, як було зазначено вище, у роботі М. Бахтіна став 

хронотоп, який становить собою просторово-часовий континуум поетичного 

світу, утворений художнім моделюванням реальної дійсності з акцентом на 

переважну роль категорії часу. Хронотоп, за М. Бахтіним, означає 

взаємозв’язок просторових та часових модусів художнього твору: «Ознаки 

часу з’являються у просторі, і простір розуміється і визначається часом. Саме 

таким перехрещенням рядів і злиттям прикмет характеризується художній 

хронотоп» [Бахтин 1975б, с. 234].  

Дослідник, увівши в науковий літературознавчий дискурс поняття 

хронотопу, наголошував на його «істотному жанровому значенні», звертав 

увагу на те, що «жанр і жанрові класифікації характеризуються саме 

хронотопом» [Бахтин 1975б, с. 233].  

Науковець назвав хронотоп (часопростір) – «суттєвим взаємозв’язком 

часових і просторових відношень, художньо засвоєних у літературі» [Бахтин 

1975б, с. 235]. Дослідник акцентував увагу на важливій ролі хронотопу 

в процесі творення художнього тексту, зокрема його жанрових особливостей, 

образу людини в літературі, але головною категорією у творчій лабораторії 

письменника дослідник визнавав таки час.  
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У літературному хронотопі дослідник виокремлює вагому і найбільш 

значущу його частину – художній час, що позначилося й на визначенні 

поняття («хронотоп» з грецької перекладається як «часопростір»). М. Бахтін 

зауважував, що «в літературно-художньому хронотопі час і простір 

зливаються в осмислене і конкретне ціле. Час ущільнюється, стає художньо-

зримим, а простір – втягується у рух часу, сюжету, історії. Властивості часу 

проявляються у просторі, а простір – осмислюється і вимірюється часом» 

[Бахтин 1988, с. 234].  

Науковець розглядає хронотоп як формально-змістову категорію в 

художній літературі. Він говорить про те, що в художньо-літературному 

хронотопі має місце поєднання часових і просторових прикмет в окремій 

художній цілісності, де символіка хронотопних виявів набуває особливої ваги.  

Автор стверджував, що вивчення категорій часу й простору було 

поступовим процесом, що узгоджувався з розвитком людства та його 

взаємодією зі світом: «Процес вивчення в літературі реального історичного 

часу й простору та реальної історичної людини, що розкривається в них, 

протікав досить ускладнено. Відбувалося вивчення окремих аспектів часу і 

простору, доступних на певній історичній стадії розвитку людства, 

вироблялися й відповідні жанрові методи відображення й художньої обробки 

засвоєних сторін реальності» [Бахтин 1975а, с. 32]. 

Вчений виокремив такі семантичні групи часу, як авантюрний, 

побутовий, біографічний, історичний, біологічно-віковий час, і проаналізував 

їх реалізацію в різних художніх текстах. Його роботи актуалізували 

зацікавленість дослідників до вивчення просторово-художніх вимірів 

художніх текстів.  

В авторській картині світу можуть бути визначені основні «точки», що 

відображають процес художнього мислення, – ключові слова. Ключове слово 

є художньо-стильовою категорією, яка становить собою «естетично значущий 

компонент тексту, що реалізує основні думки автора, ідею твору, сприяє 

посиленню виразності тексту, що розкриває систему розстановки 
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особливостей пов’язаного функціонування мовних засобів» [Гуревич 1984, 

с. 108]. 

Будучи смисловими точками, спроєктованими на художнє ціле, ключові 

слова здатні концентрувати думку автора в тексті, у комплексі текстів, у 

творчості письменника загалом, тому їх основною функцією є визначення 

вектора сприйняття художнього цілого. Ключові слова налаштовують читача 

на авторське бачення світу, тому що містять в собі оцінку відтворюваної або 

створюваної картини світу. Вони здатні актуалізувати символічні значущості 

в семантичній структурі слова, збагачуватися в процесі функціонування 

новими смислами. Ключове слово / ключові слова створюють основу 

художнього концепту. Засоби репрезентації художніх концептів залежать від 

їх типів. 

Загальноприйнятої класифікації художніх концептів також не існує, 

оскільки вони мають різні критерії: 

1) за естетичною значущістю: концепти-локативи та ідейно значущі, 

ключові концепти; 

2) за ступенем оригінальності: узуальні (типові) та індивідуально-

авторські художні концепти; 

3) за структурою: окремі художні концепти, концептуальні пари – 

опозиції; концептуальні структури й гіперконцепти, узагальнювальні 

ієрархічно організовані концептуальні структури; 

4) за способами вираження: надсловні й текстові концепти. 

Художній концепт за своєю природою є сукупністю індивідуально-

авторських і загальнокультурних змістових компонентів, тому він є важливим 

елементом ментальної основи ідіостилю. 

Усі виділені концепти хронотопні. Мистецтво й література насичені 

хронотопними цінностями різних ступенів та обсягів, тому що кожен мотив 

літературного твору є такою цінністю. Художні смисли часто не піддаються 

просторово-часовій параметризації. Оскільки ж кожне явище ми осмислюємо, 

то відповідно ми включаємо його не тільки у сферу існування в просторі / часі, 
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але й у смислову сферу, де дуже важливий момент оцінки. Таким чином, 

смислова сфера та сфера просторово-часових відносин виявляються тісно 

пов’язаними. Це зумовлено передусім тим, що смисли явищ для того, щоб 

увійти в наш досвід, «...повинні прийняти знакову форму... Без такого 

тимчасово-просторового виразу неможливо навіть саме абстрактне мислення. 

Отже, будь-який вступ до сфери смислів відбувається лише через ворота 

хронотопів» [Бахтин 1986, с. 147]. 

Хронотоп – мультиаспектний комплекс взаємодії простору й часу. 

Однак він ніколи не сприймався літературознавцями як просте явище, що 

пов’язує лише ці дві категорії. Популярність хронотопу у ХХ столітті в різних 

сферах відзначалася, насамперед, залученням широкого спектру понять, серед 

яких особливо значущим із часів М. Бахтіна стала подія, що осмислювалася як 

певний зовнішній та внутрішній рух, спрямований на подолання межі між 

реальним і уявним світом, на зміну певного стану речей. 

Сутність хронотопу – у встановленні закону, за яким натуральний 

часопростір трансформується у відповідний умовностям того чи іншого жанру 

хронотоп: «У літературно-художньому хронотопі має місце поєднання 

просторових і часових ознак в усвідомленому і фактичному цілому. Ознаки 

часу розкриваються в просторі, і простір розуміється і вимірюється часом. 

Цим перетином рядів і поєднанням ознак характеризується художній 

хронотоп» [Бахтин 1975б, с. 235]. 

М. Бахтін відносив хронотоп до формально-змістових категорій 

літератури, зокрема, уважав хронотоп структурним законом жанру, при цьому 

базисним елементом у М. Бахтіна виявлявся художній час, а простір виступав 

як змінна характеристика жанру. 

Категорія хронотопу в М. Бахтіна розширюється, зважаючи на такі 

характеристики: одночасність-різночасність, визначеність-невизначеність, 

випадковість-розрив, близькість-далечінь, свій (світ, герой) – чужий (світ, 

герой), злиття часу (минулого з сьогоденням), повнота й чіткість видимості 

часу в просторі. Розглядаючи хронотоп як матеріалізацію часу в просторі, 
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літературознавець поширює принципи хронотопу на всі структурні елементи 

тексту: хронотопний сюжет, основні мотиви також пов’язані з хронотопом 

зустрічей і хронотопом дороги. Зустрічі, на думку вченого, зазвичай 

відбуваються на дорозі. Дорога, переважно, є місцем випадкових зустрічей: 

«Тут своєрідно поєднуються просторові й тимчасові ряди людських доль і 

життів, – коментує М. Бахтін, – ускладнюючись і конкретизуючись 

соціальними дистанціями, які тут долаються, звідси і багата метафоризація 

шляху-дороги: “життєвий шлях”, “вступити на шлях” та інше. Метафоризація 

дороги різнопланова і різноманітна, але основний стрижень – протягом часу» 

[Бахтин 1975а, с. 392]. 

З. Тураєва, міркуючи про природу літературного часу, окреслює його 

ознаки через зв’язок із реальністю. Дослідниця розділяє художній час на 

окремі види: «впорядкованість / невпорядкованість, зворотність, аритмічність, 

одномірність / багатомірність, преривчастість» [Тураева 1979, с. 17-27]. 

З огляду на це маємо зробити висновок, що послідовність часу 

в літературному творі може змінюватися відповідно до намірів та 

оригінальності автора в описі подій, характеристиці героїв.  

Вивчаючи організацію простору художнього твору, варто зважити на 

думку В. Топорова, який наголошував на взаємозв’язку й взаємозалежності 

тексту літературного твору та простору, адже саме «текст має ознаки 

просторовості та розміщується у “дійсному” просторі; а сам простір є текстом» 

[Топоров 1983, с. 227]. Із цього можна зробити висновок про тісний зв’язок і 

взаємозумовленість простору та художнього тексту, а також про те, якого 

важливого значення в художньому тексті надається саме художньому 

простору. 

В. Топоров у роботі, присвяченій проблемі «простору тексту», 

наголосив на двох підходах. По-перше, «текст просторовий (тобто він має 

ознаку просторовості, розміщується в “реальному” просторі, що властиво 

більшості повідомленням, що складають основний фонд людської культури і, 

по-друге, “простір є текст”, тобто простір, як такий, можна зрозуміти як 
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повідомлення). Інакше кажучи, текст входить поряд з іншими фактами 

в безліч, що розуміється як текст» [Топоров 1983, с. 97]. Тобто науковець 

глибоко переконаний, що художній текст має ознаки просторовості, 

розміщується в реальному світі.  

Саме художній простір дає змогу реципієнтові зосередити свою увагу 

на розвитку подій, мотивації дій персонажа, установлює певні межі розвитку 

героя.  

Художній простір розглядається передусім за основними його 

властивостями – наповненістю певними речами, предметами, спорудами, 

людьми, елементами архітектури. За наповненістю можна визначити те, до 

якого типу належить художній простір конкретного тексту та художній час, 

який описує письменник. До того ж насиченість простору є візитною карткою 

письменника, яка ілюструє внутрішню картину його світу.  

Літературний простір – це все, що людина відчуває й знає. У ньому не 

існує тем, які є забороненими, він не має меж у виборі об’єктів художнього 

відтворення дійсності, точніше, не чинить опору літературному вираженню 

пізнаного світу. 

Академік Д. Лихачов, відзначаючи специфіку взаємодії літератури та 

реальності, писав: «У будь-якому літературному явищі так чи інакше розмаїто 

й багатообразно відображено й перевтілено реальність: від реальності побуту 

до реальності історичного розвитку (минулого й сучасного), від реальності 

життя автора до реальності самої літератури в її традиціях та 

протиставляннях» [Лихачев 1981, с. 3].  

За визначенням науковця, художній час – «це не погляд на проблему 

часу, а сам час, як він представляється і втілюється в художньому творі. Саме 

дослідження цього художнього часу у творах, а не дослідження концепцій 

часу, висловлюваних тими чи іншими авторами, мають найбільше значення 

для розуміння естетичної природи словесного мистецтва» [Лихачев 1981, 210]. 

І далі, продовжуючи цю думку, учений говорить: «Художній час – явище самої 

художньої тканини літературного твору, підкорює своїм художнім завданням 
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і граматичний час, і його філософське трактування автором» [Лихачев 1981, 

с. 211]. 

Особливу увагу вчений приділяє авторському хронотопу, який 

відзначається суб’єктивністю, адже, коли письменник створює художній 

текст, він ніби вирує із часом і простором. На думку Д. Лихачова, «час автора 

змінюється залежно від того, бере автор участь у подіях, які відбуваються 

в художньому творі, чи ні» [Лихачев 1981, с. 216]. Час автора може 

відбуватися водночас з подіями художнього твору, іти поперед нього або 

навпаки – відставати. Також, на думку Д. Лихачова, необхідно розмежовувати 

хронотоп автора та хронотоп реципієнта. Автор і реципієнт перебувають 

у різних аспектах літературного твору: автор сам визначає межі хронотопу й 

знаходиться з ним у реальному самопросторі, натомість реципієнт є частиною 

авторського задуму, тому він повною мірою підпорядковується задумові 

автора в часопросторовій організації літературного тексту. 

Серед релевантних категорій художнього світу будь-якого 

літературознавчого твору особливе місце належить хронотопу. Як показали 

дослідження М. Бахтіна, Д. Лихачова, Ю. Лотмана та інших науковців, 

система просторово-часових уявлень дає змогу досліднику виявити як основні 

художні константи в доробку письменника, так і загальну смислову концепцію 

його творчості.  

У зв’язку із цим можна зробити висновок, що основною формою епізодів 

у літературному творі є система подій, що реалізує сюжетну основу, а 

основними формами часу в художньому творі можна вважати: фабульний 

(події, описані у творі, відбувалися хронологічно), тематичний (система 

художньої композиції дій) та оповідний час (який розповідає про події, що 

відбулися). 

Науковець С. Бабушкін, відповідаючи на питання «Що пов’язує простір 

і час у мистецтві?», наводить слова Ж. Гюйо: «Спробуйте уявити собі час як 

такий? Ви досягнете цього лише тим, що уявите собі простір. Ви будете 

змушені розташувати послідовні явища в одну пряму лінію, розмістити одне 
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явище в одній точці, лінії, інше – в другій. Одне слово, для того, щоб уявити 

собі час, ви зможете викликати ряд просторових образів» [Бабушкин 1983, с. 

280]. 

Розглядаючи різні види часопростору, дослідник В. Марков зазначає: 

«Художній світ (література, фольклор, мистецтво), як і матеріальний світ, як 

свої внутрішні атрибутивні риси має час і простір» [Марков 1984, с. 61]. Варто 

згадати й твердження А. Гуревича про те, що «вже в середньовічній літературі 

час і простір як взаємопов’язані універсальні категорії картини світу 

відігравали досить важливу роль» [Гуревич 1984, с. 72]. Ставлення до часу є 

важливим аспектом самопрезентації великої кількості культурних груп. 

Дослідник наголошував на визначальній ролі категорії часу як культурного 

маркера: «Мало знайдеться інших показників культури, які такою ж мірою 

характеризували б її сутність, як розуміння часу. У ньому втілюється, з ним 

пов’язане світосприйняття епохи, поведінка людей, їхня свідомість, ритм 

життя, ставлення до речей» [Гуревич 1984, с. 235]. В. Постопалова, аналізуючи 

особливості картини світу, стверджує, що «першим кроком на шляху 

конструювання образу світу є відтворення часопросторового каркасу, який 

“замикає” собою межі світу» [Постопалов 1988, с. 61]. 

Детальне вивчення проблеми художнього часопростору здійснювалося 

дослідниками Московсько-Тартуської семіотичної школи, яку очолював 

Ю. Лотман. У монографії «Структура художнього тексту» [Лотман 1998] 

дослідник переконливо доводить, що художній простір сполучається з 

фабульною організацією літературного простору. Науковець надає чітку 

категоризацію художнього простору, виокремлюючи такі типи простору, як 

лінеарний, об’ємний, точковий, площинний, закритий, відкритий. Така 

категоризація є досить системною для детального вивчення художнього 

тексту. 

Поетичний світ, за думкою вченого, з одного боку, становить собою 

модель реального світу, а з іншого, складним чином збігається з ним. 
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«Поетичний текст – це діалектичний механізм пошуку істини, пояснення 

навколишнього світу та орієнтування в ньому» [Лотман 1998, с. 131].  

Ю. Лотман визначає художній простір як «континуум, у якому 

розміщуються герої й відбуваються події» [Лотман 1993, с. 627]. Він 

наголошує на тому, що простір у літературному творі створює різноманітні 

зв’язки картини світу: часові, соціальні, етичні.  

Указавши на можливість просторового моделювання, Ю. Лотман 

визначає критерії мови просторових відносин: поняття «низький-високий», 

«лівий-правий», «далекий-близький», «закритий-відкритий», 

«відокремлений-невідокремлений», «дискретний-безперервний» виявляються 

матеріалом побудови культурних моделей зовсім не з просторовим змістом і 

отримують значення «цінний-марний», «добрий-поганий», «свій-чужий», 

«доступний-недоступний» тощо [Лотман 1993]. 

На думку вченого, «просторова картина світу багатошарова: вона 

уміщує в собі і міфологічний універсум, і наукове моделювання, і побутовий 

“здоровий глузд”. <…> у пересічної особистості ці шари породжують 

різноманітну сукупність предметів і речовин, які функціонують як єдине ціле. 

На цей субстрат накладаються образи, створювані мистецтвом або більш 

поглибленими науковими уявленнями, а також перекодуванням просторових 

образів на мову інших моделей. У результаті створюється складний, що 

знаходиться в постійному русі, семіотичний механізм» [Лотман 1993, с. 296–

297]. 

У художніх текстах найчастіше актуалізованими виявляються такі види 

художнього простору: 

1) побутовий простір – простір, у якому проходить звичне для героя 

життя; це не обов’язково будинок чи садиба, це те місце, де проходить 

повсякденне життя персонажа. Таким місцем може бути робоче приміщення, 

парки або сквери, у яких герой проводить більшу частини свого життя; 

2) містичний простір – простір старовинних замків і приміщень, 

трясовин, вертепів, гротів, печер, підземелля. Як правило, це простір місць, де 
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панує нечиста сила, яка не приносить героєві нічого доброго, такі місця 

сповнені загадковості та таємничості (місця смерті, трагічних історій); 

3) фантастичний простір – це той простір, який, на думку читача, просто 

не може існувати. На фантастичний простір перетворюється будь-який інший 

вид художнього простору при появі в ньому фантастичних персонажів; це 

незвичний, неіснуючий, жахливий простір.  

4) сакральний простір – зазвичай має релігійне забарвлення й 

символічне значення в кожному художньому творі. Як зазначив А. Гуревич, 

сакральний простір – це «певні святі місця або величезні світи, які 

підкорюються особливим силам» [Гуревич 1994, с. 29]. Сакральними можна 

назвати всі культові місця, де проходять магічні чи релігійні обряди (церква, 

собор, «місця сили»). Сакральний простір у художніх творах часто можна 

побачити в поєднанні з міфологічним простором, космічним і атемпоральним 

часом.  

5) міфічний простір – це вид художнього простору, що представлений 

в художньому тексті полями битв і місцями, де творилися справжні подвиги, 

де вирішувалася доля людини, народу, світу. Такий тип простору зазвичай 

характерний для міфів, легенд, епічних творів. Варто зазначити, що на 

міфологічний простір перетворюється будь-який простір, якщо в ньому 

присутні міфологічні герої.  

6) ідилічний простір – це найчастіше простір села або садиби, одинокого 

приміщення – обов’язково серед природи. Це місце, де персонаж відчуває себе 

спокійно й упевнено, де протікає його щасливе й безтурботне життя.  

7) соціально-побутовий простір – реалізує два аспекти художньої 

дійсності: побутовий і соціальний. 

Якщо говорити про час як складник хронотопу, то доводиться 

констатувати, що на сьогодні в літературознавстві проблема класифікації 

художнього часу ще не розв’язана повністю, тому цей аспект вивчення 

художньої площини текстів постійно оновлюється. На наш погляд, художній 

час можна диференціювати на такі форми: 
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1) історичний час – форма художнього часу, якій властива лінійність, 

неосяжність, непоправність, безкінечність, загальність. Варто зазначити, що 

в проміжку історичного часу – час знаходиться в одному часовому вимірі, при 

цьому його послідовність передбачає не тільки врахування хронології, але й 

вияв спадковості. В. Халізєв відзначає, що історичний час – це 

«характеристика зміни епох і поколінь, великих подій у житті суспільства» 

[Хализев 1999, с. 213]. Тільки в елементах хронології та послідовності ми 

можемо побачити будь-які інші події. Час, у якому відбуваються події, 

уводиться в масштабний потік часу й зображується на тіл точно визначеної 

історичної епохи. У цій моделі минуле, аби стати історією, відокремлюється 

від теперішнього, своєю чергою теперішнє – відокремлюється від 

майбутнього. Ця категорія часу викликає найбільше зацікавлення серед 

науковців, оскільки саме вона є художньою реконструкцією хронотопу, яка 

пов’язана з авторським світосприйняттям подій, які відбулися в минулому. Як 

зауважує С. Курбатов: «Історичний час є однією з фундаментальних 

соціальних та філософських категорій, що викликали, викликають та будуть 

викликати дослідницький інтерес» [Курбатов 2009, с. 4]. Принагідно варто 

зауважити, що історичний час яскраво репрезентований у романах Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія»; 

2) хронікально-побутовий час – це такий різновид художнього часу, 

функція якого полягає у відтворенні унормованого способу життя, який 

повторюється з дня на день, з року в рік у діях героїв. Динаміка такого часу 

дуже умовна, в основному такий час є «порожнім», позбавленим якихось 

«цікавих подій» [Бахтин 1975а, с. 76]. І. Роднянська зауважує, що хронікально-

побутовий час «немає безпосереднього початку й безпосереднього кінця» 

[Роднянская 1987, с. 488]. Цей вид часу, зазвичай, слугує основою епічних, 

іноді драматичних творів; 

3) сакральний час – це той час, який протиставляється істинному й стає 

зрозумілим тільки в подвійних опозиціях. Тобто те, що позиціонується як 

сакральне, не потребує нічого додаткового й сприймається як вічне. Натомість 
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профанне потребує постійного впровадження, ствердження, воно не є 

загальновідомим, хоча через певні владні стратегії намагається позиціонувати 

себе як необхідне. М. Еліаде зазначав, що «це два образи буття у світі, дві 

позиції побутування, які сприймаються людиною в ході історії» [Элиаде 1994, 

с. 114]; 

4) космологічний час – «усе, що відбувається й відбуватиметься, є лише 

повторенням того, що вже було, повторенням першочасу, першоподій, з якими 

однаково пов’язані і теперішнє, і минуле, і майбутнє, що розрізняються між 

собою не екзистенційним статусом, а досвідом сприймання. Космологічна 

модель сприймання часу трактує минуле і майбутнє як суттєві, існуючі: 

минуле не минає, а повторюється, воно циклічно оживає у теперішньому, а 

теперішнє, спрямовуючись у майбутнє, періодично повертається до 

минулого» [Андрусів 2000, с. 243]. Космологічний час є противагою 

історичному, усі події в ньому є чітко окресленими. Найчастіше цей вид часу 

актуалізований у художніх текстах, які насичені філософською, релігійною та 

міфологічною тематикою. У більшості випадків письменники використовують 

його як символічно насичений компонент міфологічного часу; 

5) біографічний час – це час, який пов’язаний зі значними подіями 

в житті літературного героя. Ця модель художнього часу наявна в більшості 

художніх творів і в кожному тексті уособлює розкриття характеру, зростання 

та становлення літературного персонажа. Біографічний час закорінений 

в історичну фактажність; 

6) фабульний час – це такий час, який, на думку Г. Рижухіної, у творі 

простежується датуванням моменту дії (автор указує, коли відбувається дія, як 

довго вона триває, скільки часу проходить від одного моменту до іншого). З 

іншого боку, зазначає дослідниця, у художному творі можна створити ілюзію 

плину часу за допомогою описових засобів зображення, тобто довжину 

відрізку часу можна показати описово» [Рыжухина 1999, с. 2]; 

7) міфічний час – час, який характеризує художній світ міфів, він 

спрямований у зворотній бік – від теперішнього до минулого; 
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8) міфологічний час – це час, уявлення про які формуються в період 

існування родового ладу, на тлі появи міфів і легенд, усіляких забобонів, 

обрядів і ритуалів. Поява міфологічного часу зумовлена легендами, 

розповідями про події, які відбулися насправді, а також художніми текстами, 

у яких автор зображує самовіддані вчинки героїв відповідно до прагнень 

суспільства, до якого вони належать; 

9) фантастичний час – проявляється в художньому тексті у вигляді 

часових зламів, перенесенням у минуле чи майбутнє персонажа (а відповідно, 

і реципієнта), а інколи у вигляді паралельного існування (співіснування) 

різних часів. За звичний для нас часовий проміжок (секунда, година, день, 

тиждень тощо) в художньому фантастичному часі може пройти декілька 

століть, можуть змінитися цивілізації, змінитися покоління. Загалом 

фантастичному часові притаманна неможливість підпорядкування часові, 

оскільки, з точки зору персонажів або реципієнта, цей період не підкорюється 

жодним законам логіки; 

10) календарний час – у художньому тексті фіксується змінами пір року 

(зима – літо, весна – осінь), свят і буднів. Календарний час, переважно, 

відображається в епічних творах; 

11) авантюрний час – цей різновид фабульно-сюжетного художнього 

часу завжди має свій початок і закінчення, відзначається завершеністю; 

12) ідилічний час – це час взаємного кохання та міцної дружби, час, коли 

герой є абсолютно щасливим. Однак у цій моделі часу також виділяють такий 

вид часу, який наповнений випробуваннями долі героя, якихось 

неприємностей за умови, що герой почуває себе щасливим і радісним. Його 

життя може змінюватися, він стає дорослим, проходить якісь випробування 

долі, його життя сповнено пригод та непередбачуваних подій, але головною 

умовою є те, що за всіх цих перипетій герой залишається задоволеним тим, що 

з ним відбувається; 

13) містичний час – час, наповнений надприродними, таємними подіями 

і героями, які не належать до світу людей (мавка, лісовик, русалка). Як 
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правило, цей час негативно впливає на життя літературного героя, тобто ті дії, 

які виконує герой, можуть мати негативні для нього чи для когось іншого 

наслідки. Елементи містичного на початку ХІХ століття стали важливим 

елементом творчого методу романтизму; 

14) кризовий час – це об’єктивний час, який характеризує історичний 

стан епохи, коли суспільство знаходиться на «зламі». З іншого боку, це 

суб’єктивний час, який стає структуротвірним елементом творчості й 

«переживається» літературним персонажем; 

15) психологічний час – це відтворення у свідомості людини системи 

тимчасових відносин між тими подіями, які відбуваються в житті цієї людини.  

Аналіз зазначених вище літературознавчих концепцій дає підстави 

виділити деякі неоднозначні аспекти осмислення проблеми художнього 

простору й часу. Перш за все, це проблема меж застосування термінів 

«художній час» і «художній простір». Очевидно, що під художнім простором 

і часом ми повинні розуміти передусім простір і час, у якому розгортаються 

події, зображені у творі. Чи слід включати в поняття «художній час» час 

оповідання, розповіді про події? Хоча подієвий та оповідний час 

розмежовуються в багатьох роботах (Д. Лихачов [Лихачев 1967], Н. Джохадзе 

[Джохадзе 1983], Г. Томашевський [Томашевский 1996]), проте проблема 

співвідношення «художнього» й «оповідного часу» у більшості робіт навіть не 

виокремлена. Чітку відповідь на це питання намагається дати тільки 

В. Чередниченко. Він уважає, що оповідний час не може бути різновидом 

художнього часу, оскільки зміна актів слів (або актів сприйняття слів) 

«здійснюється не в літературній, а у фізичній дійсності» [Чередниченко 1986, 

с. 19].  

Вирішення озвученої проблеми передбачає визначення місця оповідача 

в структурі твору. В. Федоров виділяє у творі «фабульну» й «сюжетну» 

дійсності [Федоров 1984, с. 145]. Фабульна дійсність – це світ героїв, вона 

співвідноситься з поняттям зображеної події. У сюжетній дійсності героїв 

немає, а є тільки оповідач, його мова звернена безпосередньо до слухача / 
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читача (навіть репліки персонажів, на думку В. Федорова, подані нам 

у виконанні оповідача).  

Хронотоп – мультиаспектний комплекс взаємодії простору й часу. 

Літературознавцями він ніколи не сприймався як просте явище, що 

пов’язувало лише два поняття. Популярність цього феномену у ХХ столітті в 

різноманітних сферах відзначилася залученням широкого спектру понять, 

серед яких особливо значущим з часів М. Бахтіна стала подія, що 

осмислювалася як певний зовнішній чи внутрішній рух, спрямований на 

подолання межі між реальним і уявним світом. Ю. Лотман відкрив новий 

вектор в обґрунтуванні події й назвав її такою, що «відбувалася, хоча мала й 

не відбутися. Чим менша вірогідність у тому, що відбудеться, тим вище 

розміщується вона на шкалі сюжетності» [Лотман 1998, с. 72]. 

В. Єрофєєв указує на те, що «художня модель світу … охоплює різні 

рівні буття, дає відповіді на найсуттєвіші запитання, які пов’язані 

із соціальними, національними, особистими та метафізичними планами» 

[Ерофеев 1990, с. 19]. У «картині світу» важливою семантичною та 

формоутворюючою структурою є часопростір.  

У XX столітті з’являються найбільш серйозні праці в галузі вивчення 

тексту як культурного, філософського, літературознавчого та лінгвістичного 

феномена; у цей період окреслюються основні категорії, рівні, властивості й 

функції тексту. Час і простір усвідомлюються дослідниками як дві історичні 

категорії, що перебувають у взаємозв’язку з розвитком інших категорій 

художнього мислення. Серед учених, які працювали в цьому напрямку, варто 

назвати І. Гальперіна, М Гаспарова, І. Арнольда, Л. Бабенко, Ю. Казаріна, 

Г. Москальчука. 

І. Гальперін запропонував систему текстоутворювальних категорій, 

виділивши в їх складі категорії змістові та формально-структурні, серед яких 

континуум (логічна послідовність, темпоральний і просторовий 

взаємозв’язок), ретроспекція (ознайомлення з раніше наданою інформацією), 

проспекція (віднесеність до наступної інформації), що підкреслює вагому роль 
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категорій простору й часу в розумінні тексту. Проте в рамках художнього 

тексту яскраво виражена умовність категорій простору та часу. Усі їх 

трансформації відбуваються в межах специфічного творчого експерименту 

письменника, метою якого є відтворення ідеального досвіду й свідомості 

людини. Звідси й значна свобода маніпуляцій з простором і часом. 

Відповідаючи на запитання, що таке текст, Р. Барт назвав п’ять його критеріїв. 

Текст, за Бартом, це: «Не естетичний ефект, а знакова діяльність; це не 

структура, а структуростворвальний процес; це не пасивний об’єкт, а робота й 

гра, це не комплекс замкнених у собі знаків, наділених змістом, а простір, де 

прокреслені смислові текстові лінії; рівнем тексту є не значення, а те, що 

означає в семіотичному сенсі це поняття» [Барт 1993, с. 82]. 

У просторово-часовій організації творів літератури XX століття можна 

відзначити такі тенденції та риси: 

– за межею реалістичної літератури багаторазове використання 

замкнутого з історичного погляду художнього часу, чому нерідко відповідає 

невизначеність місця дії; 

– звернення до пам’яті персонажа як внутрішнього простору для 

розгортання подій; переривчастий, зворотній та інший хід сюжетного часу 

мотивується не авторською ініціативою, а психологією пригадування; 

– рух героя літератури XX століття як в об’єктивному земному просторі, 

так і за його межами. 

Згідно з твердженням І. Роднянської, художній час і художній простір – 

найважливіші особливості художньої форми, які забезпечують єдність 

пізнання художньої реальності й організовують структуру художнього твору. 

Літературно-поетичний образ, формально розгортаючись у часі (як 

послідовність тексту), своїм змістом відтворює просторово-часову картину 

світу, причому в її символічному аспекті. 

Цікаве трактування простору й часу представлено в роботі І. Єсаулова 

«Просторова организація літературного твору й православна традиція» 
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[Есаулов 1995]. Автор приділяє увагу просторовій організації твору, а саме 

духовній реальності та реальності художнього тексту.  

Інший напрям у вивченні часу й простору було представлено 

Ю. Лотманом, С. Неклюдовим та Б. Успенським. Сутність цього напряму 

полягала в трактуванні категорії простору як основи творчості, «...як мови 

моделювання, за допомогою якої можуть виражатися будь-які значення, якщо 

вони мають характер структурних відносин. Тому просторова організація є 

одним з універсальних засобів побудови будь-яких культурних моделей» 

[Успенский 1996, с. 443]. 

Б. Успенський став автором ідеї, у якій простір художнього тексту 

розуміється як наслідок взаємодії поглядів, які «заслуговують особливої уваги 

автора, персонажа, реципієнта» [Успенский 1996, с. 41]. 

Якщо порівнювати з бахтінівською теорією хронотопу, яка полягає 

в трактуванні художнього простору як натурального обширу, та теорію, 

представлену школою Ю. Лотмана, С. Неклюдова, Б. Успенського, то можна 

помітити різні сутності цих концепцій у межах мови моделювання 

часопростору. Однак не можна не зауважити, що в обох теоріях простір 

здебільшого набуває метафоричного характеру. 

Відчуття, трактування, дослідження художніх категорій теж залежать 

від метафізичних поворотів у просторі й часі.  

Існують також різні погляди на час, що визначені концепцією 

нелінійності історичного розвитку. У роботі «Історія і час. У пошуках 

втраченого» [Савельева, Полетаев 1997] І. Савельєва та А. Полєтаєва на основі 

вивчення різних філософських концепцій часу, виділяють два види часу 

в європейській історії, умовно означивши їх як «Час 1» та «Час 2». Перший 

вид часу розуміється науковцями як час спостерігача, час годинників і 

календарів – фізичний час. «Час 2» розуміється як суб’єктивний, уявний, що 

не є лінійним, – це час, у площині якого одразу перебувають декілька історій 

[Савельева, Полетаев 1997, с. 72]. «Сучасне сприйняття категорії часу – 

результат тривалої еволюції цього поняття, на різних етапах існування 
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суспільства реалізувалися різні моделі розуміння часу» [Чередниченко 1986, 

с. 93]. 

Історіософ М. Бердяєв наголошує на тому, що є два трактування часу: 

відчуття майбутнього як вічності, а минулого як пам’яті, що опромінює буття: 

«Пам’ять є творчою силою, перетворюючою силою, яка не є пасивною. Ми 

повсякчас зіштовхуємося з парадоксальністю часу» [Бердяев 1993, с. 331]. 

Категорія художнього часу, як форма відображення, утілюється в художньому 

тексті за допомогою різноманітних авторських прийомів. Події 

в літературному творі можуть зображуватися щохвилини, щогодини, 

щоденно, щотижнево, щомісяця, щорічно, тобто хронологічно та детально. 

Такий підхід у зображенні письменником подій приводить до того, що 

реципієнт упевнений у правдивості зображених подій.  

Фабульний час художнього твору, зазвичай, характеризується тим, що 

він закономірно пов’язаний з певною подією та ситуацією. У художніх 

текстах, у яких сюжет виникає зі зрушень героя, а кожна подія має свою 

розв’язку, ця модель часу будується за чіткою хронологією, цей художній час 

використовує метод ретроспекції та антиципації, характеризується 

«відображенням у художньому творі того, що відбулося раніше, образів, що 

постають у свідомості, снів, що не відповідає чіткій хронології подій 

літературного тексту і відповідає задуму письменника» [Кривонос 1987, с. 21]. 

Так, якщо дійсність має вельми обмежену кількість модифікацій 

(минуле, теперішнє, майбутнє), то художній час за своїм походженням і 

значенням має багато різновидів: час історичний, хронікально-побутовий, 

сакральний, біографічний, фабульний, міфічний, міфологічний, 

фантастичний, календарний тощо. Час у художньому творі, на відміну від 

циклічності та послідовності реальної дійсності, може пришвидшуватися та 

уповільнюватися, проникати в майбутнє та повертатися до минулого, 

об’єднувати в собі різні часові модифікації тощо.  

Вагомий внесок у вивчення художнього часу й простору зробив 

дослідник А. Єсін. У своїх працях автор аналізує типи, функції та особливості 
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художнього часу й простору, які відзначаються оригінальністю. Саме А. Єсін 

зазначив, що простір слід аналізувати з урахуванням предметів, які його 

заповнюють, а час – за процесами, які там відбуваються. У роботі «Час і 

простір» [Есин 2003] автор подає приклади з творів різних жанрів і епох, 

системно розглядаючи дві основні концепції часу, умовність часу й простору 

в різних жанрах літератури, переваги, які отримує автор, використовуючи 

фрагментарність простору й часу. Учений зосереджує увагу на абстрактному 

та конкретному просторі. На його думку, абстрактним є той простір, який 

можна сприймати як загальний, наповнений; «він не має виразної 

характерності і тому, навіть будучи конкретно зазначеним, не надає суттєвого 

впливу на характери і поведінку героїв, на суть конфлікту, не диктує 

емоційного тону, не підпорядковується активному мисленню письменника» 

[Есин 2003, с. 50]. 

Н. Шутая, досліджуючи теоретичну проблему часу й простору, відзначає 

помітну останнім часом тенденцію до розширення меж поняття, у результаті 

чого хронотоп представляється не тільки як двокомпонентна, але і як три- 

(Суб’єкт + Час + Простір) чи навіть чотирикомпонентна система (Суб’єкт + 

Час + Простір + Алгоритм дії) або як «суперхронотоп, що включає різні 

класифікації» [Шутая 1999, с. 53]. Відзначаючи «неканонічність» романного 

жанру, відсутність жорсткої структури, М. Бахтін указує і на «пластичний» 

хронотоп [Шутая 1999, с. 454–455]. 

Початок ХХІ століття ознаменований посиленою увагою науковців 

до проблеми часопростору. Заслуговує на увагу приклад хронотопного аналізу 

тексту за методикою А. Есалнек «Хронотоп в епічному творі» [Эсалнек 2003]. 

Автор зауважує, що під час розгляду будь-якого літературного твору 

важливим фактором є зосередження уваги саме на часо-просторових 

параметрах. А. Есалнек пропонує зверати особливу увагу на зміщення та 

накладання часових пластів, звуження часового простору в межах твору, 

значення часу й простору під час аналізу образу героя. Дослідниця позиціонує 

художній простір як «місце, у якому проходить життя героїв з їх побутом, 
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манерою поведінки» [Эсалнек 2003, с. 110]. Простір обумовлює розвиток, 

сформованість персонажів, обмежує коло ймовірних дій героїв, зумовлює 

їх дії. 

Оригінальний підхід до вивчення категорій художнього часу й простору 

продемонструвала Н. Копистянська [Копистянська 2012]. На її думку, 

«письменники ХХ – ХХІ століття розтягують і стискають час, розривають 

часову послідовність і по-своєму її монтують, поєднуючи віддалене у 

реальному часі й просторі» [Копистянська 2012, с. 1]. У статті «Хронотоп як 

аспект вивчення жанрової системи романтизму» [Копистянська 1998] авторка 

визначає шість схем, у яких виокремлює компоненти загальної просторово-

часової структури твору, соціально-історичного хронотопу, авторського 

хронотопу, сюжетного часу, хронотопу ритму персонажів, ретроспекції. 

Художній часопростір літературного твору перебуває в тісному взаємозв’язку 

з історичним. Розглядаючи часопростір на прикладі художніх творів різних 

епох, можна простежити тісний зв’язок між змінами в історії, літературі та 

художньому часопросторі творів.  

Розглядаючи літературний процес у розрізі розвитку й взаємовпливу 

часових і просторових координат у літературних творах, Н. Копистянська 

виявила «взаємозв’язок, котрий має й зворотну послідовність, а саме: 

хронотоп – жанр – жанрова система – художній напрям» [Копистянська 2012, 

с. 47]. Такий висновок вченої дає змогу виділити жанрові види хронотопу, 

тобто види часопростору, що є характерними для окремого жанру художнього 

твору: часопростір драми, балади, роману, оповідання, повісті, казки, тощо. 

Варто зауважити, що кожному роду літератури притаманний свій особливий, 

індивідуальний часопростір. Так ми можемо простежити, що динамічний, 

глобальний, всеохопний хронотоп епосу відрізняється від локального, умовно 

статичного хронотопу драми. 

Українська дослідниця Т. Філат стверджує, що категорії простору й часу 

пронизані темпоральністю та прикріплені до певного простору. Вони 

формують «картину світу» (наукову, філософську, художню, побутову) і є їх 
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суб’єктивним образним аналогом, що робить їх ключовими категоріями 

поетики твору» [Філат 2002, с. 21-22]. Авторка співвідносить проблему 

хронотопу з поняттям «художній світ» [Філат 2002, с. 6]. У зв’язку із цим варто 

приділити увагу поняттям «художній світ» та «картина світу». На думку 

В. Постопалова «картина світу – це не дзеркальне відображення світу, а саме 

картина, тобто інтерпретація, а не світосприйняття… вона залежить від 

призми, через яку ми бачимо світ» [Постопалова 1988, с. 55]. Як зазначає 

С. Борисова, «у картині світу людини простір нерозривно пов’язаний із часом» 

[Борисов 2003, с. 144], що й репрезентується в художньому творі, де завжди є 

зміна дійсності – світ створюється відповідно до логіки світовідчуття 

письменника. Картина світу в пам’яті людини є вторинним існуванням 

об’єктивного світу» [Подольська 2006, 15]. Мова стає таким собі ключем, який 

допомагає розкрити поняття «картини світу», відображає незмінні 

характеристики дійсності – хронотопні та топонімічні. За допомогою картини 

світу можна встановити часопросторовий зв’язок особистості із середовищем, 

або, на думку Т. Філат, знайти ключ до «субстанціальної концепції 

соціального існування людини» [Филат 2002, с. 19].  

Варто також звернути увагу на сучасні когнітивні дослідження, у яких 

робляться спроби «інтерпретувати мову як найважливіший засіб доступу до 

розумової, інтелектуальної, ментальної діяльності людини» [Крижановська 

2013, с. 16], результатом якої і є мовна картина світу, що, на думку 

В. Маслової, набуває вияву «особливого системного утворення, яке постійне 

бере участь в пізнанні світу і задає взірці інтерпретації досвіду, що 

сприймається» [Маслова 2005, с. 99]. 

Автор, створюючи художній світ, будує його за зразком світу реального 

(або, точніше, сприйняття цього світу), і це означає, що простір-час стає 

змістотвірною основою художнього тексту. Категорії часу й простору 

постають у традиційній для себе функції – функції основних текстових 

категорій, що формують через мовні засоби сенси, закладені автором і 

сприйняті читачем. Художній час і простір виступають і в якості лінгвістичних 
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категорій, і в статусі універсалій тексту, його семантичної основи й 

найголовніших елементів структури. 

Позачасове світосприйняття в чистому вигляді існували тільки тоді, 

коли особистість покладалася лише на інтуїтивне відчуття хронології, 

практичного поводження із часом, не маючи при цьому у свідомості ідеї часу 

як абстрактного концепту.  

Т. Алєксіна у роботі «Час як феномен культури» виявляє принципові 

відмінності в ціннісних орієнтаціях, які домінувадли в культурах різного типу 

(традиційній, сучасній, постсучасній), а також розглядає всі ці, досить різні 

системи поглядів, як взаємно додаткові. «Сучасне людство, яке спостерігає 

з екранів телевізорів і моніторів події, що відбуваються у світі – як у 

реальному часі, так і в записі, – демонструє свою повну незалежність 

від природного, календарного, географічного й навіть соціального часу. У 

будь-який час дня і ночі в будь-якій частині світу людина може переглянути 

будь-яку подію, незалежно від того в якому реальному часі вона сталася. Це 

свідчить про зростання темпоральної свободи людства, одним з проявів якої є 

віртуальна реальність, що відтворює всі параметри міфологічної реальності» 

[Алексина 2011, с. 46]. 

Художній час є однією з форм існування дійсності. За допомогою нього 

людина може зрозуміти світобудову. У літературному творі такий час має 

чітко визначені межі. Адже в основу літературного твору закладена реальна 

дійсність. Проте все ж час художній та реальний варто розрізняти: вони мають 

відмінності. Реальний час протікає послідовно, безперервно, безповоротно, а 

ось художній час відзначається своєю невпорядкованістю та нетривалістю. На 

цьому, зокрема, наголошує Н. Юрасова, зазначаючи, що «художній час не 

зводиться до відображення тих чи інших особливостей фізичного часу, на 

нього накладається світорозуміння письменника та його розуміння часу» 

[Юрасова 2008, с. 257]. 

Дослідниця Є. Подольська зауважує, що категорії простору й часу 

«входять до низки головних буттєвих категорій і є двома найважливішими 
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серед пізнаних людиною форм існування матерії, які введені в мову для того, 

щоб говорити про найскладніші таємниці всесвіту, і для того, щоб осягнути 

прості форми орієнтації людини в конкретному місці і часі» [Подольська 2006, 

с. 27]. 

Художній час – це одна з важливих категорій поетики, яка забезпечує 

цілісне сприйняття картини, що була створена автором. Це така 

літературознавча категорія, розуміння якої зазнавало суттєвих змін із плином 

часу. На сьогодні є багато трактувань цього поняття, що є проблемою, адже 

«одні й ті самі термінологічні поняття, – як зазначає В. Чуканцова, – описують 

якісно відмінні явища. Однак, беручи за основу найбільш загальні визначення 

категорій і термінів, – переконує дослідниця, – можна простежити 

співвідношення їх елементів у різних видах мистецтва» [Чуканцова 2009, 

с. 143]. 

У композиції художнього твору хронотоп позначений суб’єктивізмом, 

оскільки він формується авторською свідомістю, опосередкований авторським 

світоглядом. На цьому наголошує В. Коркішка: «Авторський хронотоп 

вирізняється найбільшою суб’єктивністю, адже, створюючи художній текст, 

автор ніби “грає” з часом» [Коркішко 2010, с. 390]. Саме література є тим 

видом мистецтва, яка існує в часі, але водночас активно його використовує для 

творення художнього світу. 

Час письменника може відбуватися паралельно з подіями художнього 

твору, відставати від нього або випереджати його. Відповідно, автор може 

перебувати в тому ж просторі, де й персонажі художнього твору, перебувати 

десь поряд (наприклад, в іншому селі, місті або на іншій вулиці) або ж в 

якомусь іншому просторовому вимірі. Також слід відрізняти хронотоп автора 

та хронотоп наратора. Автор і наратор перебувають у різних вимірах 

художнього тексту: автор одночасно перебуває в реальному часопросторі й 

відображається в хронотопі літературного тексту, який від нього залежить; 

наратор є частиною художньої концепції, тому він повністю 

підпорядковується авторському часопростору та хронотопові літературного 
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тексту. На думку О. Абашева, «…літературний текст конструює ідеальний 

символічний простір» [Абашев 2010, с. 97]. 

Як зазначає С. Кот у дисертації «Поетика простору в романах Луїзи 

Ердрік у контексті теорії транскультуралізму»: «Літературний текст чітко 

фіксує й у такий спосіб проливає світло на те, як функціонують різноманітні 

взаємозапліднені елементи культур у тексті» [Кот 2021, с. 43]. 

Узагальнюючи риси художнього часу і простору, ми констатуємо, що 

з літературознавчого погляду цим категоріям притаманна низка властивостей 

і категорійних характеристик, а саме: 

– безперервність / дискретність (фрагментарність) часу зумовлює 

можливість виникненню тимчасових лакун і служить потужним засобом 

динамізації як у розвитку сюжету, так і в додаванні відтінків психологізму; 

фрагментарність простору робить непотрібним опис проміжного простору; 

– конкретність / абстрактність у зображенні простору й часу; 

– суб’єктивізм / наявність хронікально-побутової властивості часу, 

пов’язаної із зображенням психологічних портретів персонажів або ліричних 

героїв (за умови динаміки часу з функцією відтворення сталого способу життя 

превалює хронікально-побутовий тип художнього часу); 

– системність – спосіб організації естетичної дійсності твору, його 

внутрішнього світу й одночасно образу, пов’язаного з утіленням авторської 

концепції, з відображенням саме картини світу автора; 

– неоднорідність, що дає можливість виділяти центральні та периферійні 

події в творі; 

– багатомірність, яка передбачає наявність у тексті двох часових ліній – 

«лінії розповідання» та «лінії зазначених подій»: «лінія розповідання» – 

одномірна, натомість «лінія зазначених подій» – багатовимірна; 

– зворотність – ретроспектива в художньому тексті, яка може виступати 

засібом розкриття його імпліцитного змісту – підтексту; 

– кінечність / нескінченність, що виділяють у нескінченному потоці часу 

одну подію або їх ланцюг, початок та кінець яких, зазвичай, фіксуються; 
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– тривалість / стислість, що передбачають зміни тривалості 

зображуваних подій у літературному творі; 

– єдність приватного й загального виражається в прояві приватного у 

формі початку й кінця викладу, загального – у відображенні безмежного світу 

в художньому тексті. 

Варто зауважити, що кожна літературна епоха додавала якісь нові 

аспекти розуміння хронотопу та його ролі в художньому тексті. Наприклад, у 

модерністському романі першої половини ХХ століття визначення ролі й 

місця категорії часу, на думку Б. Романцової, зазнало певних трансформацій: 

«Категорія часу суттєво змінилася в рамках модерністської поетики і набула 

невластивої їй до того гетерогенності. Акцент на важливості індивідуального 

світовідчуття персонажа, відмова від концепції всезнаючого наратора, а також 

стрімкий розвиток точних наук, зокрема фізики, призвели до того, що автори 

почали використовувати замість лінійного часу, що мав якнайточніше 

відтворювати фізичну реальність (у межах уявлень про неї у ХІХ столітті), 

складну, індивідуально осмислену темпоральність. Якщо в реалістичних 

творах час мав бути якнайнепомітнішим тлом, то в модернізмі став 

виразником авторської позиції» [Романцова 2018, с. 5]. 

Досліджуючи хронотоп у постмодерному романі, Д. Коваленко 

особливу увагу приділяє з’ясуванню специфіки часопростору, його тяжіннню 

до психологізації. «Саме цим, – переконана дослідниця, – пояснюється 

поглиблений інтерес авторів до діалектичного поєднання зовнішнього та 

внутрішнього, реального і містичного хронотопів» [Коваленко 2018, с. 5]. У 

цитованій роботі дослідницею було здійснено «опис структурної будови й 

запропоновано функціональну, жанротворчу, психоекзистенційну й 

інтертекстуальну характеристики образів часопростору в сучасному 

українському романі. Жанрове буття сучасного українського роману 

характеризується здатністю виконувати роль “когнітивної лабораторії” й 

тяжінням до агонізму. Безпосередній вплив на специфіку моделювання 

часопростору здійснюють жанрові трансформаційні процеси (дифузія, 
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конвергенція, змішування популярної та елітарної літератури тощо) всередині 

романного жанру. Всі ці процеси зумовлюють: 1) поєднання реального та 

фантастичного часопросторів; 2) акцент на зображенні внутрішнього світу 

героїв і розмивання меж між зовнішнім та внутрішнім хронотопом; 

3) застосування ігрових прийомів, що передбачає оперування різними видами 

хронотопів (свій/чужий, внутрішній/зовнішній часопростір, екзистенційний 

хронотоп, простір тіла тощо)» [Коваленко 2018, с. 188].  

Звісно, що не всі новітні моделі прочитання хронотопу можливо 

застосувати під час аналізу класичних творів, зокрема романів Панаса 

Мирного, де, наприклад, головний герой роману «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» Чіпка Варениченко із шукача й поборника правди перетворився на 

злочинця. Щоб довести чужородність для української ментальності такої 

трансформації внутрішнього світу героя роману, автор використовує 

проміжок часу майже у двісті років. Змальовуючи події, що відбуваються 

в селі Піски протягом цього періоду, зокрема закріпачення українців (народу, 

що жив за традиціями козацької волі, щоправда, дещо обмеженої першою у 

світі Конституцією Пилипа Орлика, але ж без ярма на шиї), письменник 

показує процес і рівень деградації Чіпки і водночас суспільства (внука пана 

Польського, що отримав Піски в нагороду за службу від російського царя, та 

кріпачки Уляни, сина їхнього байстрюка Івана й козачки Мотрі) в неволі.  

Категорія хронотопу художнього твору в класичному її розумінні 

передбачає розгляд основних формозмістових домінант літературного твору 

в смисловому полі часового та просторового розвитку дії. Виокремлення 

категорії хронотопу здається більш природним і звичним у процесі розгляду 

саме прозових творів, зокрема романів, оскільки саме в епічному художньому 

середовищі хронотоп здебільшого виражений чіткіше. 

Таким чином, під художнім часом і простором ми будемо розуміти час і 

простір зображених у творі подій. Художній простір – це місце, у якому 

розгортаються події. Ознаки художнього часу можуть бути виявлені передусім 

шляхом аналізу подій, що його заповнюють (їх розташування, зв’язки одна з 
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одною, їх кількість, характер тощо). Крім того, для характеристики 

художнього часу мають значення і його «образні характеристики», а також 

словесні позначення часових інтервалів. 

Надзвичайно цікавою в романістиці Панаса Мирного є просторово-

часова модель. У цьому розділі ми намагаємося сформулювати дослідницькі 

позиції, визначити наш підхід до проблеми «простір тексту», визначити часові 

параметри, відповісти на запитання, який стосунок ці категорії мають до 

поняття «світ автора». 

Світ роману, з одного боку, – це світ, у якому герой з великою 

інтенсивністю живе в певному просторі й часі, переживає переживання 

зовнішнього й внутрішнього порядку, а з іншого боку, це світ діяльності 

самого творчого суб’єкта, у якого є власний час і простір. 

 

Висновки до першого розділу 

У сучасному літературознавстві співіснує значна кількість різних 

моделей вивчення категорій часу й простору як структурантів художнього 

тексту. В історико-літературному плані важливим є аналіз того, як від епохи 

до епохи паралельно з формуванням понять, з науковим вивченням феноменів 

часу й простору змінюється, збагачується їхня реалізація в художньому творі. 

Від давніх часів письменники наслідують природний плин часу й простору з їх 

послідовністю й одним напрямом руху. Письменницька інтенція дає змогу 

трансформувати простір і час з метою реалізації авторського задуму, 

створення й редукування тих чи тих сенсів у читацькій рецепції. 

Художня модель, у якій домінантними елементами поетики є простір і 

час, формує нові смисли в художньому тексті. На думку Л. Якубіної 

«Художній текст – це складно побудований сенс. Усі його елементи схожі на 

елементи людського організму. Вони пов’язані між собою» [Якубина 2002, 

с. 47]. 

У процесі аналізу літературного твору як художньої цілісності важливу 

роль відіграє дослідження його зв’язку з дійсністю, реальним світом загалом 
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або тим чи іншим його фрагментом чи аспектом. До найбільш 

фундаментальних об’єктивних характеристик реальної дійсності, які 

відображаються в реалістичній художній літературі, належать час і простір. 

Залежно від жанру твору, літературного стилю та напряму це зв’язок може 

бути реалізовано на різних рівнях художньої форми, що передбачає різні 

способи дослідження.  

Варто наголосити на тому важливому факті, що уявлення людей про 

об’єктивні властивості реального часу й простору є історично змінними, вони 

еволюціонують під впливом розвитку суспільної свідомості й ускладнення 

загальної картини світу. Певній системі панівного в суспільстві світогляду 

відповідає певна система уявлень про час і простір. Так, сучасні уявлення про 

структуру часу й простору значно відрізняються від уявлень, що панували 

в соціальних науках і суспільній свідомості в попередні епохи. Ці уявлення 

значно ускладнилися як під впливом розвитку фізики та інших природничих 

наук, так і в силу ускладнення соціальної реальності. Світ став більш 

взаємозалежним, окремі його частини, рознесені в географічному просторі, 

прийшли в тісну системну взаємодію одна з одною, темпи соціально-

економічного розвитку істотно прискорилися, відповідно світ постав як єдина 

соціальна система. Водночас сприйняття часу й простору людиною сучасної 

епохи набуло гостро проблематичного, драматичного характеру, оскільки 

людство стоїть на межі глобальної кризи, результат якої доки невідомий. 

У зв’язку із цим загострилося сприйняття сучасною людиною 

просторово-часових відносин, які відображаються в мистецтві й передусім у 

художній літературі як найбільш концептуально насиченому способі 

естетичної рефракції соціальних колізій, що розгортаються в об’єктивній 

реальності. Про це, зокрема, свідчить неабиякий читацький інтерес до творів 

реалістичного напряму, і зокрема, далеко не в останню чергу, до зразків 

романного жанру. 
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Форм і засобів вираження художнього простору в літературі настільки 

багато, що чіткого визначення цього поняття в літературознавчій науці 

віднайти досить важко. 

Проаналізувавши й узагальнивши погляди науковців, можемо 

констатувати, що художній простір – це місце дії в літературному творі, 

сценічний майданчик; тривимірне зображення дійсності в художній моделі 

художнього світу письменника. Це вся картина світу, створена письменником 

у певному творі, зі всіма тими предметами, які наповнюють відповідний твір. 

Саме просторові картини служать певним джерелом для розуміння 

художнього світу письменника, оскільки саме тут він формує свою 

індивідуальну авторську ідею. Як свого часу писав М. Бахтін, письменникові 

властиве «вміння бачити час, читати час у просторовому цілому світу й 

сприймати наповнення простору не як нерухомий фон, а як ціле, як подію» 

[Бахтин 1975а, с. 216]. 

Як час, так і простір є складовими елементами в зображенні художньої 

картини світу. За допомогою художнього простору відбувається прогресивне 

наростання подій твору, нашарування. Простір не протиставляється часові, а 

навпаки, час надмірно перебільшується й стає формою простору. 

«Відтворення (зображення) простору й указівка на нього вміщується до твору 

як шматочки мозаїки. Асоціюючись, вони генерують загальну панораму 

простору, відображення якого може втілитися в образ простору» [Бахтин 1986, 

с. 217]. 

Художній час і простір, маючи потужний знаковий потенціал, 

виявляють основне своє значення в моделюванні творчої системи 

письменника, у відображенні його світобачення.  

Українська література другої половини ХІХ – початку ХХ століття, 

передусім жанр роману, становить об’єкт неабиякого зацікавлення для вчених, 

оскільки питання розвитку категорій «художній час», «художній простір», 

«хронотоп» в епоху переходу від реалізму до модернізму ще не вивчені 

до кінця. Художня революція, що охопила різні види мистецтва другої 
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половини ХІХ століття, вплинула на формування й побудову хронотопу 

в художніх творах, у яких письменники розширили естетичні можливості 

простору й часу. Романи Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

та «Повія» дають важливий матеріал для дослідження динаміки художнього 

часу й простору, що сприяли оновленню жанру роману в досліджувану 

культурно-історичну епоху. 

  



 

 

69 

 

Розділ 2 

Художній час і простір у романі 

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

 

2.1. Структурні особливості часової площини роману Панаса Мирного 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

 

Аналіз часопростору в романі Панаса Мирного та Івана Білика1 «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» розкриває смислові домінанти тематики й 

проблематики роману, визначає специфіку групування в ньому персонажів, 

окреслює темп сюжетної динаміки й особливості композиції тощо. 

Історичний хронотоп аналізованого роману конкретизований значними 

подіями, які розгортаються в середині ХІХ століття й повністю відповідають 

суспільно-історичним умовам, у яких виховуються й діють персонажі твору. 

Домінування в романі авторського суб’єктивізму під час аналізу тогочасного 

українського суспільства над об’єктивним баченням розвитку того 

середовища, у якому перебували герої, надає можливість говорити про 

індивідуальне авторське осмислення не лише часу й простору ХІХ століття, 

які, переважно, структурують роман, а також і часу й простору, які стосуються 

попередніх історичних періодів, зокрема часу закріпачення України. 

Посилання автора на «ті часи» наводить на думку, що Панас Мирний чітко 

бачив і відчував дистанцію в декілька століть, усвідомлював наслідки 

шовіністичної політики Росії щодо України, тому намагався відтворити те 

далеке минуле для сучасних йому читачів.  

Оригінальність композиції роману полагає в розщепленні й чергуванні 

часових площин, які руйнують хронологію подій завдяки активному 

використанню ретроспекції та авторських відступів, що «втручаються» 

в коментарі персонажів. Реторспекція дає змогу письменникові розширювати 

                                                
1 Далі в тексті дисертації буде вказуватися лише один автор роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ‒ 

Панас Мирний. 
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й трансформувати просторово-часові виміри об’єкта у власному 

суб’єктивному баченні. 

Незважаючи на те, що роман був написаний майже за століття до появи 

теорії М. Бахтіна, саме ця теоретична концепція якнайкраще придатна для 

вивчення хронотопу роману Панаса Мирного. Теорія М. Бахтіна про 

«художньо-зримий» час та «інтенсифікований» простір була розроблена  

в 30-х роках ХХ століття, але через репресії, яких зазнав автор, набула 

популярності лише в 70-х роках ХХ століття. Вона визначила передові 

інтереси науки про літературу. Поза сумнівом, проблема просторовості 

в романах Панаса Мирного теж може бути проаналізована на основі 

бахтінських ідей. Зокрема термін М. Бахтіна «історична інверсія» вдало 

вмонтовується в матрицю аналізу історії життя головного героя роману «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» Чіпки, де і далеке (закріпачення села Піски), і 

близьке (подвійне одруження батька Чіпки) переживається як теперішнє, а 

майбутнє позбавлене змістовної конкретності. Термін «есхаталогізм» теж 

варто вжити для характеристики майбутнього Чіпки, яке розуміється як кінець 

минулого й теперішнього, як часовий проміжок поза визначеністю й 

конкретністю. 

«Історична інверсія» у романній площині, за визначенням М. Бахтіна, 

«зображується як те, що вже сталося в минулому, що насправді може бути 

здійснено тільки в майбутньому, що по суті є метою, повинністю, а не 

дійсністю давнього. Це особливе «зміщення», «метаморфози» часу, 

специфічні для міфічного мислення різних етапів становлення людства, що 

визначається особливим поданням про час, зокрема про майбутнє... Сила і 

доказ реальності, насправді, належить тільки теперішньому й минулому – “є” 

і “було” – майбутньому ж належить реальність іншого роду, так би мовити, 

більш ефемерна, “буде” позбавлене тієї матеріальності й щільності, тієї 

реальної вагомості, яка властива “є” й “було”» [Бахтин 1975б, с. 297–298]. 

Іншими словами, майбутнє переживається в сьогоденні й у минулому, у більш 
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реальних часових категоріях. Це означає, що історичній інверсії відповідає 

ідея незамутнених «початків» і чистих витоків усього «буття».  

«Історичній інверсії» протистоїть «есхатологізм», коли майбутнє 

розуміється як кінець усього існуючого, як кінець буття. «Есхатологізм, – 

пише М. Бахтін, – завжди мислить собі цей кінець так, що той відрізок 

майбутнього, який відокремлює справжнє від цього кінця, знецінюється, 

втрачає важливість та зацікавленість: це зайвий розвиток теперішнього 

невизначеного тривалістю» [Бахтин 1975б, с. 299].  

Отже, ознаки «історичної інверсії» та «есхатології» доцільно шукати 

в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Професор 

Л. Ушкалов у книзі «Реалізм ‒ це есхатологія: Панас Мирний» правив про 

есхатологічну стилістику письменника. Літературознавець наголошував, що 

«есхатологічна настроєвість притаманна багатьом творам Мирного… Не 

менш виразною є вона й у романі “Хіба ревуть воли...”. Навіть звичайна подія 

в житті людини може набувати тут значення есхатологічного символу. Так, 

якась безіменна молодиця, почувши, що Мотря завагітніла од двужона Хруща, 

каже: “Це вже, видно, не перед добром, моя матінко!.. Чи не кінець, бува, й 

віку швидко буде... Там: торік хвостата зоря світила, а це знов проява якась 

вирискалась...” (т. 2, с. 49)» [Ушкалов 2012, с. 165‒166]. 

Есхатологічна стилістика Панаса Мирного частково виникає внаслідок 

його особливого уявлення про час, що проявляється в його інверсованому 

міфологічному світогляді. Проте письменник не наділяє минуле цілковитим 

позитивом. Утраченими ідеалами письменник уважає козацькі звитяги, волю, 

що була українцями втрачена внаслідок запровадження Російською імперією 

кріпосного права. «Історична інверсія» в романі здебільшого демонструється 

у своєрідній часовій «перестановці». Значення «історичної інверсії» 

у творчості митця можна пояснити словами М. Бахтіна: «...Міфологічне і 

художнє мислення локалізують у минулому такі категорії, як мета, ідеал, 

справедливість, досконалість, гармонійний стан людини і суспільства…, тут 

зображується як уже колишнє те, що насправді може бути чи повинно бути 
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здійснене тільки у майбутньому, що, по суті, є метою..., але ніяк не дійсністю 

минулого» [Бахтин 1975а, c.183]. Зворотність часу, загалом, є характерною 

рисою романістики Панаса Мирного. Можемо навести кілька прикладів: 

«Дожидати страшного страшніше, ніж його переживати» [Мирний 1989, с. 80]. 

«Що буде? Що завтра буде?… А тим часом на сьогодні роботи було доволі: 

кацапи розкидали Бліщенкову та Мотузчину хату… На завтра – заложили 

натомість палац» [Мирний 1967, с. 80], «Жде Чіпка годину, жде дві, жде вже 

й три… Бачить він: то виходять з суда, а його все не кличуть… Бере його 

нетерплячка; нудиться він» [Мирний 1967, с. 148].  

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного можна 

назвати перехідним етапом від часу лінеарного до категорії тривання. 

Лінеарність проявляється насамперед у специфіці жанру: це роман виховання, 

тобто персонаж має пройти послідовну еволюцію, результатом якої має стати 

моральна зрілість героя. А тривання дозрівання головного героя Чіпки 

Варениченка залежить від його усвідомлення часу.  

Автор сприймає час як потік, який безпосередньо вільно переживається 

окремим індивідом, зокрема Чіпкою Варениченком. Ще А. Берґсон 

зауважував, що основним завданням філософії є осягнення природи часу, 

оскільки саме час пов’язаний з головним питанням усіх часів «що є людина: 

інтервал тривання існує тільки для нас унаслідок взаємного проникнення 

наших станів розуміння, окремо від нас неможливо віднайти нічого, окрім 

простору» [Бергсон 1992, с. 97]. 

Основу сюжету роману становлять описи подій і аспектів людської 

екзистенції, де людська особистість має домінантне значення. 

Кожна причина має в сюжеті роману певний наслідок, що відповідає 

загальній динаміці подій. Однак звичний для людини детермінізм, за якого 

одне явище за певних умов породжує інше, у творі порушено, оскільки 

реципієнт часто бачить, здавалося б, початок певних подій, однак з огляду на 

переміщення часових площин не бачить їхнього продовження. І лише згодом 
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приходить усвідомлення, що дрібні елементи сюжету, так звані «зачини» і є 

справжніми подіями. 

Отже, час у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

подається в трьох часових площинах ‒ минуле, теперішнє, майбутнє, але з 

порушенням хронології з огляду на екскурси в близьке й далеке минуле та 

майбутнє, у несвідоме під час сну тощо. Хронологія подій у романі 

розривається завдяки вставним історіям, епізодам, картинам та ін. 

 

2.1.1. Опозиція ретроспекції й проспекції як один із домінантних 

елементів часової організації роману 

 

У романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» можна 

простежити дві часові модифікації ‒ ретроспекцію й проспекцію, які надали 

автору можливість з будь-якої точки теперішнього часу зазирнути в майбутнє 

чи здійснити екскурс у минуле.  

Авторський час приховано свідомо, як і приховано тимчасове датування. 

Зав’язка роману приходить на «Літ за двадцять до кріпацької волі» [Мирний 

1967, с. 6] (варто зазначити, що це був 1841 рік), а «під осінь, на другий рік» 

[Мирний 1967, с. 331] після скасування кріпосного права відбувається 

розв’язка, після того, як головний герой позбавив життя цілу родину. Отож 

датування для автора немає великого значення, воно не окреслює конкретні 

події, що відбуваються в житті героїв. Часова невизначеність у контексті 

констатації факту «під осінь на другий рік» [Мирний 1967, с. 331] ‒ один 

із засобів типізації подій, а для молодого Чіпки – це ціле життя.  

Минуле переживається, з одного боку, як те, що давно відбулося, і в 

цьому сенсі те, що було тоді («А літ за півтори сотні не тільки цього палацу, а 

й самих Пісок і сліду не було. Там стояло невеличке сільце, або краще – 

невеличкі хутірці розсипались по балці, як стоги сіна зимою по степу» 

[Мирний 1967, с. 63]) і там (село Піски за двадцять років до «кріпацької волі»), 

оцінюється як факт, що здійснився в часі. Сучасне перебуває в тісній взаємодії 
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з минулим. Простежити це можна на прикладі епізоду, коли Чіпка запрошує 

Грицька в старости. Письменник не подає чіткої вказівки на точну дату 

сватання, лунають тільки «вступні» репліки. Панас Мирний використовує 

фразеологічний зворот, зображувально-оцінний народний вислів, який 

зосереджує увагу на чомусь, виявленому самою людиною, і водночас охоплює 

всі вияви цієї уваги: опущені чи застиглі руки, поворот голови, зміна виразу 

обличчя, спалах цікавості в очах, припинення роботи. «Це вже було туди під 

осінь, на другий рік. Сонце заздалегоди, почувши її, надолужало своїм теплом: 

не гріло, а пекло. Дощ, як затявся, і трохи на корх лежало на шляху пилу, та 

стояв і в воздусі, як сивий туман, ліз у вічі, душив у горлі… Люди знай їздили 

по шляху: настала саме гаряча пора возовиці. По тому ж самому шляху 

проступала в Сибір, на каторгу, ціла валка скованих по руках, по ногах 

рештантів. Кругом їх цілий звод москалів з ружжями» [Мирний 1967, с. 332]. 

Суть авторського прийому полягає в застосуванні ретроспективної та 

проспективної авторської точки зору. Письменник не забігає в майбутнє, він 

минулою історією родоводу Чіпки, а також його власними теперішніми 

вчинками змальовує його невтішну перспективу в майбутньому. Панас 

Мирний дивиться «зсередини» (внутрішня точка зору) описуваного життя, 

переймаючись властивою цьому персонажу обмеженістю в розумінні того, що 

буде далі. Час на хвилину зупиняється, наростає тривога й хвилювання, 

простір замикається в убогій Чіпчиній хаті. Очевидним є «есхатологізм» – 

кінець усього (безвихідний розпач Галі, утрачене життя Мотрі, убивство 

родини Хоменків).  

Текстові категорії ретроспекції й проспекції можна представити у 

вигляді опозиції, загальною ознакою якої є порушення природної 

послідовності подій. Напрямок же темпорального зсуву митцем трактується 

по-різному: ретроспекція позначає стрибок у бік більш пізніх подій, а 

проспекція – у бік подій майбутнього. 

За допомогою цих прийомів авторові вдалося показати, як персонажі 

переживали суб’єктивний час власного життя: минуле, яке представлене 
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спогадами, теперішнє, коли персонаж усвідомлює свою присутність у світі, 

тощо. Як зазначив В. Шкловський: «Література словесна, але в ній існує 

боротьба зі словом, для відтворення дійсності, для повного її відчуття» 

[Шкловский 1973, с. 234]. Своєрідність роману, серед іншого, полягає в тому, 

що в ньому наявний внутрішній хронотоп не лише Чіпки Варениченка, а й 

інших героїв (Максим Гудзь, Остап Хрущ, Грицько, дід Улас). 

Ретроспективний тип викладу в романі має дві модифікації: «з одного 

боку, автору-епіку потрібне відповідне тло, істотна часопросторова 

перспектива, у якій ретроспекція і виступає своєрідним стартовим 

майданчиком, а з другого – вона є глибинною мотивацією сучасного, а відтак 

і провідником психологічного» [Черкаський 1989, с. 174]. Сучасність у своїй 

даності не є виключно самопізнанням, її достовірність і цілісність 

уможливлюється лише в орієнтації на минуле. Проте варто зазначити, що ті 

ретроспекції, які використовує письменник, є більшою мірою 

псевдоретроспекціями: саме вони змальовують картину минулого настільки 

вичерпно, що дають можливість розрізнити минуле й теперішню дійсність. 

Ретроспекції в романі вплетені в сюжетну дію, за допомогою якої ми можемо 

простежити думку письменника, який постійно намагається показати часові 

модифікації: минуле, сучасне й майбутнє. У зв’язку із цим і кульмінаційні 

події твору можна аналізувати не тільки як завершення епічної повноти, коли 

остаточно визначені життєві принципи головних героїв, але і як розкриття 

планів майбутнього, хоча події цих епізодів до сюжетної дії не входять. 

За допомогою повторів Панас Мирний акцентує увагу на раніше з’ясованих 

фактах із додаванням нових рис. Завдяки поверненням утворюються своєрідні 

ретроспективні блоки, які вводять у дію нову інформацію. Коментар до фактів, 

виконує роль переоцінювання їх в інших умовах, ураховування попередніх 

фактів, що поглиблює характеристику образів героїв. 

Сюжетна організація подій у творі не збігається з послідовністю 

фабульного часу. Сюжет роману розгалужено на кілька начебто незалежних 

сюжетних ліній. Усі вони з притаманною їм швидкістю розвитку подій 
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прямують у різних чи навіть протилежних напрямках. Багатоманітність 

часових потоків, їх спільність, розходження, уповільнення чи, навпаки, 

прискорення визначають складні сюжетні конфлікти роману. Кожна сюжетна 

лінія твору має певну часову організацію.  

Поза сумнівом, художній текст роману відтворює й лінійне розуміння 

часу та висуває «теперішній» «момент життя» героїв як основний часовий 

параметр. Водночас письменник не виключає й циклічного часу, тобто 

періодичності, що представлено такими бінарними опозиціями, як «старе / 

нове», «колись / тепер», «день / ніч», «зима / літо». 

На початку погляд автора зосереджує увагу реципієнта на таїнстві 

весняного дня, зародженні нового періоду, але повільно він непохитно спадає, 

і в ту мить, коли погляд письменника опускається на землю у величний світ 

природи, не прямо, а опосередковано, уривається в людське начало. Глибина 

простору ще в пам’яті, проте величність моменту в межах усвідомлення 

відчуття часу втрачається. Варто звернути увагу, що ця частина тексту 

складається з весняного й земного сонячного дня: за допомогою першого ми 

можемо простежити не стільки часовий проміжок, скільки один з фрагментів 

космічної довговічності, яка перебуває у формі циклу й незмінності. Поволі 

зі зниженням уваги весняні трансформації втрачають послідовність, також 

видозмінюється і характер руху – він стає більш насиченим. 

Весняний день руйнує монументальний консонанс небесного дня, 

унаслідок чого настає реальний день. Космічний час реалізується в земному, 

грандіозна циклічність поступається профанній лінійності. Такі часові 

зрушення спричинені вектором динаміки життя, яке на початковій стадії мало 

вертикальне спрямування: земля – небо, живе на землі – сонце, але, досягши 

тверді, воно трансформується в горизонтальну площину.  

Поволі в горизонтальному модусі погляд письменника вирізняє 

особистість, яка на початку з’являється в суцільному ланцюгу живого, але 

вельми швидко стає панівним елементом: земний відлік часу й руху 

корелюється передовсім із нею. Небезпідставно саме в ту мить, коли погляд 
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письменника виділяє особистість, він наче «зависає в повітрі», згущується 

в одній точці. З’ясування основної сфери зацікавлення автора провокує як 

вертикальна, так і горизонтальна траєкторії його погляду. Широта й 

різновекторність авторського погляду сформували всеохопність, у якій він 

(погляд автора) відшукує глибину, бо «поверхня» особистості та її оточення 

мінливі, зрозуміти їх можна тільки заглибившись у «внутрішнє», «невидиме», 

сконцентрувавшись на сутності. У зв’язку із цим Панас Мирний фіксує погляд 

у своїй горизонтальній траєкторії та починає приглядатися до неї. Письменник 

окреслює час: «…в неділю, після раннього обіднього часу, – тим шляхом, що, 

звившись гадюкою, послався од великого села Пісок аж до славного колись 

Ромодану, – йшов молодий чоловік» [Мирний 1967, с. 4]. 

Лінійний, історичний час у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?» якраз і представлений відтворенням реального історичного 

часу другої половини ХІХ століття. Точкою відліку письменника є сучасність, 

що уособлює перехідний етап української, польської та російської дійсності. 

Герої зосереджені на власному індивідуальному світі, що представлений 

бінарними опозиціями «колись / тепер», «старе / нове». Виникає вічне 

порівняння минулого й теперішнього. У творі вікова психологія проступає 

в постійному аксіологічному порівнянні минулого й теперішнього. 

Панас Мирний здебільшого відокремлює зображуваний історичний час 

в романі від свого сучасного фразою «в ті давні часи», тим самим він 

підкреслює тимчасову дистанцію. Однак це не свідчить про те, що автор чітко 

позначає своє, сучасне та історичний час календарною датою. Для 

письменника показати часову дистанцію – значить уявити його (час) історично 

маркованим, уникаючи в зображенні художнього часу кількості та хронології. 

Так, у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» часова дистанція 

підкреслюється автором на сторінках твору, коли вона відтворює картину 

України ХІХ століття та хроніку життя головного героя, визначаючи 

передумови, які вплинули на хід подальших подій, на долю персонажа в тому 

чи іншому романному просторі. 
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2.1.2. Конфлікт ідеї пошуку правди із часом змарнованого життя 

головного героя роману Чіпки 

 

Структура роману Панаса Мирного характеризується тим, що 

сюжетотвірні ситуації випробування розкривають неадекватність духовного 

потенціалу Чіпки та його вчинків. У цьому позначаються тенденції сучасного 

йому життя, де його стримують: у сфері історичного теперішнього Чіпка 

обмежений і як діяч, і як носій певної ідеологічної позиції.  

Водночас у романістиці Панаса Мирного цілком природним виглядає 

контекст позачасового вічного. Його присутність виявляється в ліричній 

експресії авторського слова, у кульмінаційних моментах дії, в епілозі роману. 

Воно стверджує неминущу цінність героя та його правди для світу. Сучасна 

Панасу Мирному людина розкривається як суб’єкт філософсько-художнього 

дослідження людського життя під знаком Вічності. Таким чином 

установлюється рівноправність соціальної та природної основ життя, 

рівноправність їх останніх позицій. 

Такий спосіб зображення дає можливість Панасові Мирному поєднувати 

сюжетну завершеність героя з його духовною незавершеністю, утвердження 

правди сьогоднішнього дня, повсякденності та їх перемоги над героєм із 

утвердженням правди героя. 

Ідея пошуку правди вступає у конфлікт із часом, який герою не здолати 

– трагедія змарнованих років, а потім цілого життя. Трагедія людей, які не 

мають змоги використати всі свої можливості з вини суспільства, і трагедія 

тих, хто з власної вини губить своє життя й життя людей, які могли б зробити 

їх щасливими. Головний герой роману не зміг подолати ні гріхи свого роду, 

спричинені суспільно-історичними обставинами (утрата волі українцями 

внаслідок закріпачення росіянами), ні власні егоцентричні амбіції, унаслідок 

чого зруйнував не тільки своє життя, а й життя близьких людей. Чіпка 

Варениченко був упевнений, що сумувати в атмосфері злоби, алкогольних 

напоїв йому якось допоможе оточення, проте тим самим він тільки збагатив 
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«кмітливих» людей, які скористалися його станом. Ці обставини сприяли 

тому, що герой утратив головне у своєму житті – право на доброчесну працю, 

що й спричинило поступову деградацію його як особистості. Чіпка втратив 

віру в те, що в житті можна всього досягнути чесним шляхом. Розвінчання 

уявлення про щастя як накопичення багатства чесним (а найчастіше – 

нечесним шляхом) – одна з наскрізних тем реалістичної літератури 

ХІХ століття. Боротьба за чесність, справедливість, спроби знайти правду 

в деморалізованому суспільстві стали наскрізним мотивом художнього 

методу Панаса Мирного. Письменник розумів, що саме правдивість повинна 

бути законом життя, нормою поведінки чесної людини, мірилом у взаєминах 

з людьми та ставленні до них.  

Узірцевим проєктом відновлення справедливості має бути суд. 

Ураховуючи особливості зображення часопростору судових сцен у літературі, 

варто звернути увагу на позицію М. Кана, який зосереджує увагу на тому, що 

«“знаковий судовий процес”, – це протиборство живих людей, невмолимих 

свідчень романістів і драматургів» [Kahn 2011, с. 1337]. Варіантами 

часопростору суду у творі виступають розділи: ХV «З легкої руки» (у суді 

головний герой хоче довести своє право на землю, яка дісталася їм з матір’ю 

в спадок), ХХХ «Так оце правда!» (Чіпку ведуть під конвоєм через рідне село 

Піски за вбивство цілої родини). Чіпка хоче віднайти правду у світі, не може 

примиритися зі свавіллям навколо, але, не знайшовши справедливості, стає 

«пропащою силою». Однак всі ці дії цілком умотивовані, їм можна знайти 

пояснення: чиновники злочинними діями відібрали в Чіпки джерело його 

життя – землю, унаслідок чого перед героєм твору постало трагічне: «Йди 

куди хочеш». Дуже тяжко переживає Чіпка Варениченко внутрішні 

катаклізми, які спричинили судовики: усі прагнення щодо чесного 

господарювання зруйновані, земля відібрана, правди не існує, любов до людей 

зникла, оскільки кожен ладен один одного в ложці утопити.  

Розкриваючи природну еволюцію людського почуття протягом певного 

періоду, письменник показує реципієнтові розвиток героїв роману в таких 
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життєвих ситуаціях, які зумовлюють звивистість плану розвитку подій. Панас 

Мирний відсилає реципієнта до того історичного періоду, коли велика частина 

українських селян через непокору й ідейні переконання була змушена, 

перебуваючи на каторзі, підкорювати Далекий Схід і Сибір. Перспектива 

каторги, але вже не за ідею пошуків правди й справедливості, а за вбивство 

селянської родини чекає і на Чіпку. 

Часові виміри автор підсилює просторовими топосами: волость, земля, 

суд. Він таким чином демонструє, що соціальна несправедливість держави 

стає причиною перших дорослих негараздів у житті головного героя: «Не вспів 

він ступити на поріг у волості, не вспів сказати “добридень”, як писар до його 

з бумагою:  

– Ось з суду бумага за вашу землю!.. Велено одібрати у вас і оддати 

Луценковому небожеві… 

Чіпка – сам не свій. Дивиться то на писаря, то на бумагу: чи бумага 

бреше, чи писар? 

– Як же це? – питає в писаря. – Адже тоді громада присудила нам 

землю… 

– Присудить – присудила, – каже писар, – та, бач, парубче, є й над 

громадою старші. Громада присудила, а суд – одсудив!» [Мирний 1967, с. 134].  

У площині теперішнього часу письменник у творі розкриває злочинність 

і химерність гонитви за багатством, здобуття грошей заради наживи, попри 

скалічені життя інших, тому проблема часу постає як наскрізна соціальна й 

морально-етична проблема.  

Хронотоп роману Панаса Мирного допомагає змалювати химерність і 

злочинність гонитви «хижаків» за все більшим збагаченням, отриманням 

грошей не для прожиття, а для відчуття влади над іншими, більш слабкими 

людьми. Водночас автор за домогою актуалізації відповідних просторових і 

часових вимірів демонструє й іншу дійсність – злидні та бідність.  

Бідність спонукала Мотрю віддати дванадцятилітнього Чіпку в найми 

до багатія Бородая. Бородай якось побив хлопця. Такої наруги хлопець 
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стерпіти не міг, навіть хотів хату хазяїна спалити. Бородай вигнав його. 

«Пішов додому Чіпка, насупившись, поніс у серці гірке почуття ненависті на 

долю, що поділила людей на хазяїна й наймита» [Мирний 1967, с. 29].  

Розумний і допитливий хлопчик Чіпка швидко зрозумів, що саме 

всевладність панів є джерелом усього лиха. Коли діда Уласа забрали 

на панський двір, Чіпка говорить: «От що робить сильний з немічним! Пани з 

кріпаками… Вони й з моїм батьком таке виробляли… одібрали його від 

мене… Я його не знаю, не бачив… покрили мою голову соромом, докорами… 

Прокляті!» [Мирний 1967, с. 44]. У такий спосіб автор показує соціальну 

мотивованість Чіпчиного характеру.  

Роман Панаса Мирного психологічно тонко, послідовно й ретельно 

описує шлях самопізнання та морального вибору героя. Письменник яскраво 

відтворює динаміку морального падіння Чіпки, розкриває спектр відчуттів 

особистості, яка деградує. Категорії простору й часу, активно згадувані 

автором, виконують роль визначального фактора для розумання життя 

головного героя у цих ситуаціях. Тож саме їх вивчення дає змогу осягнути 

істинний задум автора та його позицію щодо етики вчинків головного героя. 

У творі на широкому тлі розкрито трагедію змарнованого часу, місяців, 

років, цілого життя людини. Розкрито трагедію людей, які не мали можливості 

використовувати всі свої сили та потенціал з вини людей, які їх оточують, та 

причини історичних колізій епохи, трагедію тих, які з власної вини гублять 

своє життя й долю людей, які могли б зробити їх щасливими.  

Кожна мати прагне тільки найкращого для своєї дитини, цього ж 

прагнула й Мотря – мати Чіпки. Проте тогочасні умови й обставини не дали їй 

змоги здійснити ці наміри. Тому ще з дитинства, відчувши на собі наслідки 

соціальної нерівністі, Чіпка намагається всіма силами відшукати правду й 

справедливість у цьому світі. Головний герой не хотів змиритися й «жити як 

всі», прагнув змінити світ на краще, відновити правду, честь і справедливість. 

Панас Мирний подає історію становлення Чіпки протягом усього його життя. 

Письменник досить гостро зображує життєві обставини під час змалювання 
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дитинства хлопчика: «Отак жив Чіпка, виростав у голоді та холоді, злиднях та 

недостачах» [Мирний 1967, с. 28]. Суспільство не сприймало Чіпку: 

«безбатченко», «байстрюк», «виродок», «запорток» – так називали його люди, 

і в тому маленькому дитячому серці зародилася озлобленість на людей. Разом 

з людьми він починає звинувачувати й Бога, який чомусь не карає лихих. 

На початку твору Панас Мирний зображує добру, не скалічену, не озлоблену 

душу хлопця, здатну любити. Проте що ж отримує бідолашний хлопчик у 

відповідь? Озлобленість односельчан, які навіть дітей не пускали гратися з 

ним вулиці. То як він міг зберегти у своєму серці ту доброту та щирість, яку 

йому дарувала йому баба Оришка?! Автор змальовує досить тяжкі обставини 

життя головного героя твору – це фундамент Чіпки дорослого, він закладався 

ще з дитинства. Доказом цього твердження є стосунки Чіпки з дітьми: ще 

з дитинства він був вимушений терпіти насмішки й прокляття, що й посіяло 

в його серці зерно озлобленості. Таке недобре оточення й повсякчасні 

приниження з боку суспільства стають поштовхом до злочинів хлопця проти 

Бога, як-от в епізоді видовбування очей в образа, щоб Бог не побачив його 

вимушеного першого злочину ‒ крадіжки окрайця хліба: «Ухопив стільця, 

стеребив на лаву, знайшов ножа, зліз на стілець та й повидовбував очі в 

образа!» [Мирний 1967, с. 27]. А пізніше Чіпка Варениченко йде далі у своїх 

діях і завдає шкоди пташенятам: «Як схопить горобеня, як крутне за головку… 

Не вспів оком моргнути, – в одній руці зостався тулубець, а в другій – головка» 

[Мирний 1967, с. 51]. З кожним роком у душі хлопця зростала ненависть, що 

пізніше перетворилася в неповагу до найріднішої людини – матері: «Спершу-

таки боявся матері, а далі – звик уже й до бійки, хоч як вона глибоко іноді в 

серце впивалася, до живих печінок доходила… Ой злий же він був тоді! Ой 

лютий! Він би зміг, – матері очі видрав, або сам що заподіяв, якби не баба…» 

[Мирний 1967, с. 27]. 

Горизонт сподівань читача щодо авторського розкриття характерів 

героїв, які боролися за своє «право на існування», виявляється не підтриманим 

подальшим розвитком подій. Натомість автор змальовує історичні, політичні 
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події, національні проблеми в Україні, внутрішні негаразди суспільства тощо. 

Панас Мирний узагальнив і філософськи обґрунтував нове ідейно-естетичне 

припущення, пов’язане не тільки з персонажем Чіпки Варениченка, а й зі всією 

громадою села, надав особливої важливості історичному часу. Назви розділів 

роману, а саме ХХVІІ «Новий вік», ХХVІІІ «Старе – та поновлене» та інші, 

готують реципієнта до зображення історичного тла подій. Деякі епізоди в 

романі подані з точною історичною правдивістю, зазначені певні дати, окремі 

розділи твору мають лише узагальнювально-інформативний характер щодо 

перебігу історії. 

У творі часові відношення підпорядковані динаміці співіснування 

в тексті основних часових категорій – минуле, сьогодення. У тексті роману 

вони утворюють щоразу унікальну картину – «часовий візерунок», особливу 

ціннісну конфігурацію, сенс якої повною мірою прояснюється під дією 

антиномічного ціннісного вектору. Ціннісний вектор у романі Панаса 

Мирного – це концентроване вираження ставлення автора до часу. На основі 

аналізу можна зробити висновок, що письменник особливим чином цінував 

минуле, знаходячи в ньому свої етичні та естетичні ідеали. Звідси – 

романтизація козацького минулого (розділ VІІІ «Січовик»), яке контрастує з 

реалістичним описом сьогодення (розділ ХХVІІ «Новий вік»).  

Концепція художнього часу базується передусім на трьох 

найважливіших антиномічних опозиціях: час реальний – ірреальний, час 

історичний – побутовий, час автора – час персонажів.  

Дослідниця К. Каплюк «реальним» хронотопом окреслює 

часопросторове поєднання, де розвиваються життєві події персонажів, їх 

спогади, а «ірреальний» інтерпретує як такий, у якому розгортаються 

хворобливі марення, сонні візії та сновидіння героїв [Каплюк 2007, с. 23]. У 

романі ми також можемо простежити протиставлення реального та 

ірреального часу, яке базується на основі принципу критерію 

функціональності: реальний хронотоп стає «фундаментом» побудови 
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сюжетної лінії твору, а ірреальний – вибудовування простору відповідно 

до світобачення письменника. 

 

2.1.3. Біографічний час 

 

Історизм у зображенні образів персонажів і життєвих явищ, прагнення 

розкрити кожного з його закоріненням у минулому – одна з найхарактерніших 

рис творчого методу Панаса Мирного, що пронизує роман «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?».  

«Матеріалізація» часу дає змогу психологічно заглибитися, 

схарактеризувати внутрішній світ героя, посилює психологічну 

індивідуалізацію персонажа, розкриває внутрішні переживання Чіпки 

в зображенні його стосунків з ворожим йому світом. Хронологічна 

послідовність подій може перериватися. Місце перебування героя надає тій чи 

іншій події статусу теперішнього, минулого чи майбутнього. Фігура головної 

дійової особи виступає центром часової організації твору. Це впливає не лише 

на хронологічно-темпоральну побудову, а й на причинно-наслідкові зв’язки. 

Фази розповіді синхронізуються з фазами розвитку головного героя. 

У своїй статті «Особливості часо-просторової організації роману Панаса 

Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”» авторка була зазначила: 

«Письменник досліджує хід історії, спираючись не тільки на реальні факти, а 

й на їх вплив на особистість, на приватне життя людини. Рух історії Панас 

Мирний показує на прикладі долі Чіпки Варениченка. Біографічний та 

історичний часові потоки тісно поєднані у романі. Письменник показав нам, 

як історія позначилася не тільки на біографії, а й змальовуючи внутрішній світ 

героя. В той самий час, Панас Мирний, вірив у свого героя, у стійкість його 

внутрішніх переконань» [Хачатурян 2020а, c. 76]. Доказом виправдності цих 

позицій є змалювання образу Чіпки, який, не зважаючи на всі негаразди, 

намагається віднайти правду й жити за нею. Його прагнення були високими, 

проте, зіткнувшись з проблемами, він починає втрачати віру. 
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Ситуації, які представлені Панасом Мирним, правдиві, життєві, у них 

розкриваються образи героїв у межах біографічного часу. Автор зупиняється 

тільки на тих моментах із життя героя, які найбільш повно розкривають його 

характер і дають уявлення про труднощі життя простолюду в пореформений 

період. За В. Халізєвим, біографічний час – це «дитинство, юність, зрілість, 

старість» [Хализев 1999, с. 213]. Цей час пов’язаний зі значними періодами 

в житті героя. Біографічний час представлений у романі «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» як час розкриття характеру, зростання й становлення героя – 

Чіпки Варениченка. У романі цілком природно відбувається поєднання 

історичного та авторського часу.  

Часова й просторова організація твору залежить від пам’яті та 

інтелектуальних можливостей письменника вийти за межі власного життя, 

історичних подій і культури загалом. Унаслідок важливих епохальних 

зрушень створюється перехресна часова модель з поглибленою історичною 

свідомістю суспільства. У результаті біографічний час обумовлюється 

зв’язками з різними видами пам’яті історичної свідомості суспільства. 

За часів панування шовіністичної політики Росії щодо українського 

народу, яка трималася на духовному, національному, політичному, 

соціальному гнобленні, погляд письменника на світ очима простої людини, що 

ґрунтувався на емоційному сприйнятті, давав змогу активізувати інтерес 

до життя і побуту селян кінця ХІХ століття. 

Саме час у художньому творі несе певну виховну мету. Л. Каган звернув 

увагу на те, що «особливе чуття часу» залежить від способу життя людини: чи 

наповнює вона життя напруженою творчою працею, чи спустошує 

неробством. «Час змістовний і час пустопорожній плинуть за різними 

законами» [Каган 1982, с. 63]. Варто зазначити, що час, який насичений 

цікавими подіями, чимось незвичайним, протікає дуже швидко, а 

пустопорожній або звичний – тягнуться довго. Це підтверджується 

зображенням Івана Вареника, батька Чіпки: «Остап – спершу був повеселів; 

такий балакучий, такий щирий, – Мотрю жалує, коло тещі ласкавий; а далі все 
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хмурнішав та й хмурнішав. Стала нудьга виглядати його очима, журба 

невимовна гнітити його душу і серце… Ходить, бувало, восени або зимою по 

двору, опустить на груди голову та за цілий день і слова не промовить ні до 

кого…» [Мирний 1967, с. 12]. Уповільнення або зупинка часу у творі 

виступають симптомом нудьги героя. 

 

2.1.4. Пам’ять як символічне відтворення минулого 

 

Сюжетно-концептуальна, мотивна та наративна структура роману «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» засвідчує, що Панасові Мирному вдалося 

якнайкраще реалізувати свої творчі та психоаналітичні здібності в площині 

висвітлення проблеми історичної пам’яті й самопізнання як особистості, так і 

нації. Авторська модель життєпису особистості виявляється особливим видом 

пам’яті, а саме історичною або автобіографічною пам’яттю, яка ще мало 

вивчена і є унікальною особистісно обумовленою реальністю, поєднуючи 

в собі риси інших видів пам’яті і одночасно володіючи внутрішньою 

цілісністю. 

Панас Мирний не завжди веде оповідь відповідно до хронікальності, але 

завжди композиційно-сюжетний час розгортається в причиново-наслідковому 

плині, що дає змогу прозаїкові тримати в пам’яті всі складники 

багатопланового сюжету й упорядковувати все це згідно з творчим задумом. 

Цьому сприяє зокрема й те, що основа сюжету вибудована самим життям: 

історію про селянина Василя Гнидку, який вирізав з метою пограбувати 

селянську родину сусідів, Панас Мирний чув особисто. Саме ця історія, як 

відомо, і дала поштовх для поступового виформовування великого 

багатопланового роману на основі повісті.  

Письменник фіксує події пореформеної доби, звертається до подій 

суспільного життя людей того часу. Сюжет твору характеризується часовою 

інверсією, переміщенням часових планів сучасних подій до споминів, що 

певним чином порушує хронікальну послідовність тексту. Для романістики 
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Панаса Мирного характерним є поступовий розвиток подій, коли магістральна 

тема твору формується за рахунок звернення до мікротем, що різнобічно й 

паралельно репрезентують домінантну тему. Сюжетний час роману «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» прямо вказує на жанрову приналежність твору – 

соціально-психологічний роман виховання, який розкриває життєвий шлях 

головного персонажа. Жанрова ознака роману виявляється в перенасиченості 

взаємозв’язками між сюжетним і фабульним часом. Фабульний час, 

перебуваючи в середині сюжетного часу, є одним зі стуктурантів історії Чіпки 

Варениченка – від дитинства до моменту моральної загибелі. При цьому 

точний вік головного героя роману письменник не зазначає, проте реципієнт 

розуміє, що Чіпка молодий і дужий чоловік, хоча й украй виснажений життям 

та роботою.  

Безпосередній подієвий час досить важко визначити. У розвитку 

сюжетного часу автор удається до нового на час створення роману прийому: 

розвиток подій пов’язаний з внутрішніми переживаннями героя. У центрі 

уваги Панаса Мирного світ емоцій, почуттів і переживань, у якому 

організовуються всі основні явища соціально-суспільного існування. 

Психологізм у творчості письменника виражається через розкриття 

внутрішнього, духовного життя його героїв. 

У площині часу твору є різні часові сполучення, у ньому зберігається час 

автора, час книги, час реципієнта. Мистецтво переважно відображає 

намагання людини здолати якісь перешкоди на своєму життєвому шляху, 

зробити щось таке, що збереже про неї добру пам’ять. Тому й тема пам’яті 

трактується як одна з головних у художньому тексті. Пам’ять – активна, вона 

керує часом, може заміщати теперішнє минулим, примушує постійно 

оглядатися на нього. Пам’ять є символічним відтворенням минулого, його 

поверненням, відтворенням в теперішньому. Онтологічні та екзистенційні 

потреби в пам’яті для людини полягають у протистоянні нищівної дії часу.  

Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – це твір про 

пам’ять і час, утрату і біль. Ми можемо простежити думки Мотрі: «У пам’яті – 
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прокинулись ті давні часи, як на чужім полі на людей жила, з снопа заробляла, 

як п’ять снопів людям нажий, собі шостий одверни… Як за цілий довгий літній 

день, од світової зорі до вечірньої, спини не розгинаючи, тільки двадцять 

снопів і заробила» [Мирний 1967, с. 136] або інший епізод: 

«– Який небіж?.. Звідкіля?  

– Кажу з Дону! – одмовив Чіпка.  

– З Дону? – якось боязко запитала Мотря – та й опустилася на лаву…  

Одне невеличке слівце «Дін», як молотком, вдарило її в голову… 

Пам’ять у неї одразу прокинулась і нагадала, що вже раз прийшла була про неї 

лиха година з Дону, котра перевернула все її життя та й кинула бідувати на 

старість… “Чи не нова, була, прийшла знову з того проклятого Дону?” – 

думала Мотря, глядячи на сина, хоч нічого й не бачила, бо у віччю в неї 

почорніло, затуманилось…» [Мирний 1967, с. 133].  

Як бачимо, минуле і теперішнє в людській пам’яті тісно переплітаються. 

Твір був написаний у роки посилення боротьби за національне визволення 

українців і, безумовно, віддзеркалював основні суперечності сумної дійсності 

в усій їх гостроті. 

Позиція головного героя визначає особливості часової організації твору. 

Послідовність розвитку подій відбувається таким чином, аби якомога краще 

увиразнити становище героя – Чіпки Варениченка. Час дії обмежений часом 

життя героя: події, які відбуваються в дитинстві, набувають значення лише 

тоді, коли вони проливають світло на особливості поведінки героя в зрілому 

віці. Отже, оточення Чіпки в дитинстві зіграло важливу роль у становленні 

Чіпки дорослого: «Виродок іде – кричить, забачивши здалека Чіпку, 

білоголовий, миршавенький хлопчик» [Мирний 1967, с. 21]. 

Вираження епохи в романі, звісно, опирається не лише на пам’ять 

індивідуальну, колективну чи історичну, а насамперед на життєву 

достовірність явищ, процесів, фактів, значна частина з яких має 

документальне підтвердження; на реальність прототипів (Чіпки ‒ Василя 

Гнидки, панів Польських ‒ панів Шведових тощо); на історичне підґрунтя 
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(переважну відповідність романного й реального часу) розвитку сюжетних 

ліній.  

Автор використовує взаємодію просторово-часової рамки з хронотопом 

автобіографії героя для показу роботи пам’яті й вираження своїх поглядів 

на час. Автобіографічна форма, що складається з нашарувань просторово-

часових рівнів, дає змогу письменникові створити оповідну структуру, 

побудовану згідно з його уявленнями про властивості часу. 

 

2.2. Багатофункціональність простору в романі Панаса Мирного «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?»  

 

Простір, на відміну від часу, має матеріалізовану видиму форму, яка 

може піддаватися трансформації. Він самодостатній і може існувати поза 

людиною або бути дотичним до її психосвіту. Дещо інші виміри притаманні 

художньому простору, створеному письменником. Ця вигадана форма 

простору є іншою реальністю, що «продукує модель світу, абсолютно 

підпорядковану людині, адже світ є таким, яким кожен його уявляє» [Матвєєва 

2016, с. 295]. 

Просторові деталі, такі як, наприклад, локус дороги, чи просторові 

обшири, такі як, наприклад, топоси села й міста, виконують у романі Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» емоційну, психологічну функцію 

в площині урізноманітнення палітри характеротворення. Простір села, хати, 

поля корелює з простором внутрішнього світу героя, посилює психологічну 

площину формування його власного «я». 

Таким чином, простір у романі частково втратив функцію фонового 

елемента розвитку основних подій, трансформувавшись у віддзеркалення 

внутрішнього світу персонажів. 
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2.2.1. Простір внутрішнього світу героя 

 

Вивчення життєвого шляху особистості стає об’єктом пильного 

дослідженнях із психології розвитку та соціальної психології. Першими 

до цього питання в психологічній теорії та практиці звернулися такі науковці, 

як Н. Рибніков, С. Рубінштейн, Б. Ананьєв. Варто зазначити, що вивченням 

цієї проблеми займалися також і зарубіжні вчені, як-от П. Жане, Ш. Бюлер та 

інші.  

У вивченні життєвого шляху особистості основним виступає саме 

біографічний метод. С. Рубінштейн уважав найсуттєвішою проблемою – 

індивідуальну модель життя людини, тобто суб’єктивний образ, що 

відображає хронотопні параметри людського існування й визначає діяльність 

особистості як суб’єкта життя. Б. Ананьєв оперує категоріями Л. Виготського, 

який виокремлює «психічний розвиток як діалектичну єдність двох 

принципово різних рядів – натурального (онтогенетичного) і культурного або 

соціального розвитку» [Ананьев 2001, с. 74]. Саме Б. Ананьєву належить 

широковідоме серед психологіів і ємне визначення життєвого шляху: «Це 

історія організації й розвитку особистості в певному суспільстві, сучасника 

певного покоління, однолітка певної епохи» [Ананьев 2001, с. 86].  

Саме індивідуалізована проникливість новими реформами, 

відображення мотивів і результатів крізь світовідчуття поодинокими її 

очевидцями служить опорою для розуміння глибини нещастя народу України 

на прикладі життя окремого персонажа. Саме особистість вирішує подальшу 

долю світу, реально творить історію тут і зараз, постійно знаходиться у вирі 

ідейного протистояння.  

Панас Мирний вдало структурує простір роману «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?». Простір 1 (П1) – замкнутий, обмежений, побутовий. Це той 

звичний простір, у якому формується Чіпка як особистість – надзвичайно 

чуйний хлопчик. Хата в романі просторово правильно оформлена: стеля, 

підлога, вікна, двері: «хата хоч старенька, та чепурна, біла, – видно, біля неї 
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ходили хазяйські руки; двір виметений, чистий; огорожа ціла, хоч і низенька, 

а ворота дощані – хрещаті» [Мирний 1967, с. 8]. Проте героєві у звіданому колі 

стає затісно – і хлопчик розмикає добре досліджений простір і розширює його 

(йде до діда Уласа служити). Світ за межами звичного простору виявляється 

зовсім іншим, але тільки із часом наш герой дізнається, що в ньому аж зовсім 

не все так гармонійно й безконфліктно, як може здатися на основі поверхового 

ознайомлення з ним. Таким чином, водночас зі збільшенням простору 

множаться, нарощуються й «кари» та «гріхи». 

Зв’язок мікрокосму будинку з макрокосмом універсуму покликані 

здійснювати знакові просторові деталі – символи виходу. У Панаса Мирного 

представлено дві світові реальності – та, що в хаті, і та, що поза нею.  

Простір 2 (П2) – відкритий, безмежний, природній. «Спустившись в 

долину, повернув з курного шляху на обніжок – і пішов поміж зеленими 

житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені 

пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, – і лице засвітилось одрадою» 

[Мирний 1967, с. 5]. Цей простір – це місце, у якому герой зустрівся зі своєю 

коханою. Як бачимо, світ героя наповнений улюбленими предметами, кожен 

із яких має певну цінність. Цей світ автор конкретизував – жито, нива. 

«Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі; 

знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, – і промовив 

вголос: “Бач… на нашому полі жито краще, ніж у дядька Кабанця: моє таке 

густе та тонке, а в його – ледве од землі одлізло, – низеньке, жовте, 

засмоктане…”» [Мирний 1967, с. 5]. 

Композиція роману Панаса Мирного зумовлена специфікою його змісту 

– вираженням глибинних процесів, які відбуваються в душі героя, його 

внутрішніх переживань. Як зазначає український філософ М. Шлемкевич, «в 

душах є все, і коли заглянемо в них, в кожній побачимо щось із ангела і щось 

із чорта, щось із тварин і з духа, праведника і злочинця. Важна панівна 

частина, і вона характеризує для нас душу» [Шлемкевич 1992, с. 102]. Своєю 

чергою історіософ М. Бердяєв указував на те, що «час пов’язаний з долею і 
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внутрішньо сприймається як доля» [Бердяев 1993, с. 292]. Скажімо, 

християнський світогляд визнає сенс часу як сенс історії індивідуальної та 

світової. У цьому контексті схожі міркування висловив М. Трубніков: «...час 

для нас є... часом нашого ідеального і реального буття» [Трубников 1990, 

с. 110].  

Отже, простір у площині формування внутрішнього світу героя 

безпосередньо пов’язаний із часом, який в історичній перспективі 

розглядається як дихотомічна категорія вічного й плинного. Ще з дитинства 

в маленькому серці Чіпки знайшлося місце нелюбові, а іноді навіть і ненависті 

до оточення, саме це стало фундаментом його зруйнованого життя. Щоправда, 

варто зазначити, що в дитячій душі були-таки паростки доброти, щирості, 

чесності, які були породжені в його серці зворушливими й теплими історіями 

бабусі Оришки. Тому серце Чіпки було наповнене прагненням бути кращим : 

якось роздумуючи над тим, як ставляться люди одне до одного, він зауважує: 

«Я, бабусю, добрий… Я злого не робитиму... Я буду добрий, бабусю...» 

[Мирний 1967, с. 25]. Герой проживає своє життя в постійній боротьбі. Мотив 

боротьби із часом спричинив зміни в душі героя. Розбагатівши, Чіпка не 

захоплюється багатством, не принижує своєї гідності, щоб пристосуватися до 

панів, не шукає в стосунках з ними особистої користі. Селяни обирають Чіпку 

в земські гласні, а згодом і до земської управи. Чіпка мріє послужити громаді. 

Захоплений цією ідеєю, він каже матері: «…А може я, мамо, людям у пригоді 

стану… добро яке зроблю» [Мирний 1967, с. 298]. Проте Чіпчині вибори були 

скасовані: «Упала ця звістка, як грім, на Чіпчину голову… Це гірше крадіжки, 

розбою» – думав він. – І назви цьому немає… Там прийшов, узяв і нема… 

видно чого нема… А тут усе є… й добро зосталося, й сам зостався… Та що з 

того, що зостався?.. Коли твою честь украдено, душу твою обезславлено… Так 

ні! Не буде цього… Ми ще поміряємось… Ще побачимо, чий батько 

старший… Не той тепер вік… часи тепер не ті… не ті люди…» [Мирний 1967, 

с. 300] – і герой повністю розчаровується в можливості справедливості 

дійсності й відчуває повне душевне спустошення. 
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Усвідомлюючи виклики епохи в різних сферах життя, Панас Мирний 

відображає їх у своєму творі в певній послідовності, яка не лише систематизує 

їх під чітким поглядом автора на всесвіт загалом та особистість зокрема, а й 

дає відповіді на чимало питань. Письменник показує в романі «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?» історичні колізії через зображення душевного стану 

героя, розвиток його моралого первня. У зв’язку із цим ключові для цього 

твору сюжетно-композиційні видимі й невидимі елементи, що пов’язані з 

простором, мають своєрідне відображення в розрізненні правди / неправди. 

Типовими персонажами, що виступають за правду чи неправду у творі 

зображені два героя, є Гриць і Чіпка. Саме образ Гриця дає змогу реципієнту 

глибше поринути у внутрішній світ Чіпки, більш чітко усвідомити станове 

розшарування на селі, що відбулося після реформи 1861 року.  

Чіпка Варениченко, постійно шукаючи правду та справедливість, не 

може змиритися з ярмом «вола», який повинен виконувати всі забаганки свого 

хазяїна. Це й стає поштовхом до його поступової моральної деградації. Своєю 

чергою Грицько спокійно й без зайвої метушні живе у своїй «теплій та ясній, 

тихій та щасливій хаті», виховує діточок, не «суне» носа куди не треба, бо 

«своя сорочка ближче до тіла» [Мирний 1967, с. 175]. Та й Чіпці він, 

проявляючи дрібновласницьку психологію, дає пораду: «А нема правди, то 

живи так, як і всі живуть» [Мирний 1967, с. 172]. Проте Чіпка не зміг 

змиритися з пригніченням, намагався протестувати. Грицько ж «нахилив 

голову» та жив у цьому світі, не намагаючись щось змінити навкруги. Варто 

зазначити, що Чіпчина сповідь про несправедливість не залишила байдужою 

й дружину Гриця, але не Грицька. Чіпка каже: «А якби була правда, то цього 

б не було…, я б ніколи не став таким, яким ви мене бачите» [Мирний 1967, 

с. 173]. Не мав що сказати цей «хазяїн», хоч і знав глибоко в душі, що Чіпка 

має рацію. Автор змальовує Грицька прихованим відлюдником, який 

проживав спокійне, тихе життя, нікого не чіпаючи.  

Проте душа Гриця є не менш цікавим об’єктом для вивчення, ніж душа 

Чіпки. Гриць ‒ добрий господар із закритим для інших серцем. Проте, варто 
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зазначити, у цій душі залишається трохи добра, що засвідчується його 

побажанням Чіпці: «Хай тобі Бог помагає на все добре». Грицько забирає 

Мотрю до себе доживати віку. Переховуючись у кущах, коли жандарми б’ють 

Чіпку й діда Уласа, Грицько турбується не про власну честь, а про майбутнє 

своєї дружини й дітей, перспективу якого могло зруйнувати його заслання 

на каторгу за бунтарські вчинки. Проте його дружині Христі психологічно 

ближчим є Чіпка зі своїм протестом, оскільки життя Чіпки «складне і 

суперечливе, сповнене підйомів, поворотів і падінь. Бунтар, стихійний месник, 

він у боротьбі із соціальною несправедливістю був один» [Мирний 1967, с. 38]. 

На переплетенні колізій, системи подій, зображених у тексті, 

часопростору й внутрішнього світу героїв у романі з’являються так звані 

«сюжетні згустки» – такі місця в композиції роману, коли маленький проміжок 

часу з фабульного життя героїв уміщує важливі й тривалі за часом випадки з їх 

минулого життя, яке змальовується то крізь світовідчуття письменника, то 

крізь світовідчуття персонажів. Для Панаса Мирного фабульні «згустки» не 

тільки стильовий прийом, вони тісно переплетені з природою характеру самих 

героїв, які схильні до спогадів і духовного самозаглиблення. Власне, це й стає 

передумовою появи в романі сюжетних «згустків». З іншого боку, цей 

організаційний компонент сприяє розкриттю характерів героїв, які 

порівнюють минуле, сучасне й майбутнє, які здатні в необхідний час 

актуалізувати всі свої духовні й фізичні сили для виходу зі складних колізій, 

для вирішення відповідних завдань, для моральної самоперевірки. 

Таким чином, можна говорити про внутрішній світ героїв як про умовно 

головне місце в структурі роману. Ю. Кузнецов на позначення подібного 

явища ввів літературознавчий термін «актуальний хронотоп»: «Усі враження, 

– пояснював дослідник, – актуальні, тобто фіксують те, що відбувається тут і 

зараз» [Кузнецов 2004, с. 49]. Усе загальне, типове, буденне поступилося 

місцем індивідуальному, конкретному, непересічному. Особистість Чіпки 

Варениченка опинилася в історичному контексті, центр авторської естетизації 

опинився в ірраціональній сфері. О. Вальцель із цього приводу зауважив, що 
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«заповіддю була не духовна творчість, а старанне дослуховування до 

прихованих порухів душі» [Вальцель 1922, 49]. Усе це визначило специфічне 

– «одухотворене», використовуючи тлумачення С. Пригодого [Пригодый 

1996, 44], – осягнення простору й переживання часу в реалізмі, коли кожна 

мить внутрішнього життя звичайної людини сприймалася як неповторна й 

набувала посутньої значущості. 

Отже, письменник порушив у романі тему «малої людини», хоча він і не 

він першим, хто звернувся до цієї теми. «Зображення “малої людини” – одна з 

традицій всесвітньої літератури, розробка якої відкрила глибинні шари її 

гуманістичних можливостей» [Історія української літератури 1987, с. 7]. 

Суспільство не приваблюють забуті та принижені люди, їхнє буття; їхні 

маленькі радощі й велике лихо здаються всім мізерними та не вартими уваги. 

Саме таке ставлення до людей диктувала епоха. В історичну епоху, на якій 

зосереджує увагу Панас Мирний, безжальний час і царська упередженість 

примушували «малу людину» заглиблюватись у свої переживання, закривати 

свою душу, сповнену злободенними проблемами. Проте саме ці люди, іноді 

через обставини підкорюючись поклику серця, розпочинали боротьбу проти 

сильних світу цього, йшли до правди, припиняли бути непоміченими в цьому 

світі. «Нова людина» (Чіпка), проходячи бабусине виховання, вступає і в час, 

і в простір, пов’язані із процесом зламу й перебудови суспільства 

(пореформений період), можна навіть сказати, уже в історичний час і процес, 

де «експатріація» (за висловом М. Бахтіна) означає розрив з усталеною 

формою життя, з виходом у новий світ (простір). Цей час є принципово 

лінійним. Герой зображений на тлі епохи, а його образ постає обличчям історії 

українського народу. Історичні обставини, у яких живе Чіпка Варениченко, 

впливають на нього, мотивуючи певні його вчинки. 

У центрі твору незвичайний герой, бунтар, який здатний виявити власну 

ініціативу, має багатий емоційний світ, протистоїть несправедливості. 

Обравши головним героєм роману Чіпку Варениченка, письменник порушує 

нелегкі й актуальні проблеми тодішнього суспільства. М. Бахтін зауважував, 
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що «часопросторові визначення в літературі завжди емоційно-ціннісно 

забарвлені, хронотоп як формально-змістова модифікація характеризує 

(значною мірою) і образ людини в мистецтві; цей образ завжди суттєво 

хронотопний» [Бахтин 1975б, с. 235]. 

Як і будь-якому художньому тексту, роману Панаса Мирного 

притаманна частковість відтворення. Вона є ключовою ознакою мистецтва й 

потребує від реципієнта індивідуального доповнення недомовленостей. 

Повідомлення в художньому творі, відповідно, поділяється на експліцитне та 

імпліцитне. За допомогою контрастів, аналогій, образів, відображених 

словесно, реципієнт моделює те, що письменник хотів донести. Висунута 

письменником картина світу неминуче модифікується відповідно 

до індивідуального стилю реципієнта, який об’єднує те, що знаходить 

в художньому творі, зі своїм світосприйняттям. Такі види організації ситуації 

з імпліцитною інформацією позначають терміном «імплікація». 

Імплікація – це існування в тексті словесно не виражених, але 

впізнаванних реципієнтом сенсів. Художня імплікація посилює не лише 

предметологічне повідомлення, а й повідомлення іншого роду, прагматичне, 

естетичне. Для нашого дослідження важить виявлення імпліцитних сенсів 

для створення загального образу твору на матеріалі аналізу категорій простору 

й часу – і як текстотвірних елементів у структурі роману, і як самостійних 

категорій, що є ключовими у визначенні життєвої позиції головного героя. 

Панас Мирний оприявнює часопростір внутрішнього світу Чіпки 

Варениченка. На думку Н. Копистянської, ураховуючи, що «людина – істота 

духовна, крім зовнішньо-фізичного, суспільного часопростору, у неї є 

внутрішній – індивідуальний, складний, суперечливий, що перебуває із 

зовнішнім у непростому зв’язку» [Копистянська 2012, с. 4]. Внутрішній час 

можна сприйняти лише за допомогою пам’яті, у якій зосереджено минуле, 

тобто в якій події продовжують власне існування, а свідомість таким чином 

підтримує континуальність світу. Неодноразово автор звертається 

до монологів – як «внутрішніх» (роздумів), так і проголошених, особливо при 
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зображенні головного персонажа. Монологи Чіпки (наприклад, у звертанні 

до батька, у розмові з Лушнею) не лише розкривають глибокий критичний 

розум героя, а й увиразнюють його бунтарське заперечення капіталістичного 

ладу. 

В образі головного героя письменник зобразив парубка, спроможного 

на все – і в повсякденному житті, і в роботі, і в пограбуваннях. Усе мало йти 

до рук, скрізь мав бути, завжди був попереду всіх. Високу продуктивність 

праці можемо спостерігати під час роботи, наприклад, коли Чіпка жне жито: 

«Тільки нагинається високе жито, колосиста пшениця під його рукою; а там 

глянь – уже ззаду й сніп лежить, товстий та чепурний» [Мирний 1967, с. 230]. 

Місце споглядання чітко не означено – десь попереду. Ми можемо простежити 

тільки рух, єдиний – жито згинається – і як результат сніп «товстий та 

чепурний». Відсутня постать женця та обов’язкові для женця рухи: «Ліва рука 

забирає жменю стеблин, пригинає їх, права – серпом підрізує і кладе назад 

себе, доки набереться достатньо пучків; складені пучки зав’язуються 

перевеслом – аж тоді маємо сніп» [Мирний 1967, с. 230]. Усе це автор оминає 

увагою, головний герой працює так моторно, що його рухи для реципієнта 

об’єднуються в єдиний процес – нагинання жита.  

Кожна людина має тільки одне життя, тільки один варіант того, як 

прожити власне життя. Нема звичайного життя, звичайних людей, кожна 

людина – це складний і суперечливий світ, кожне людське почуття містить 

у собі своє заперечення, кожне людське серце – ясні й темні глибини, і тільки 

частка потенційних можливостей людини реалізується в її долі. Відмінність 

часу художнього й реального полягає в тому, що художній є зворотним 

процесом, письменник може ним вільно оперувати, підпорядковувати своєму 

творчому задумові, а ось реальний – незмінний, не має опції руху назад.  

Таким чимно, актуалізуючи в романі специфічні прояви часу та 

простору, Панас Мирний порушує цілу низку актульних проблем, як-то 

вибору, виховання, батьків і дітей, впливу середовища на формування 

особистості, духовності, соціальної несправедливості, кривди.  
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2.2.2. Межа як окремий вид простору роману 

 

Значущою частиною простору, що конституює його організацію, є 

кордон. Усякий простір, по суті, обмежений і перебуває між різноманітними 

просторами, іноді й уявними. Основними мовними засобами репрезентації 

межі у творчості Панаса Мирного є лексичні одиниці, семантика яких указує 

на межу зламу чи край, який дає можливість виділити окремий вид простору. 

Межа в художньому творі стає гнучкою, що дає можливість звужуватися або 

розширюватися простору. Варто зазначити, що кордон, який звужується 

навкруги, демонструє наростання напруження, натомість розрив кордонів 

(вікно, двері, поріг) звільняє від обмеженого простору й репрезентує певне 

послаблення напруження. Варто зазначити, що при цьому просторові сфери 

взаємодіють. 

Якщо існує реальна межа, то повинно бути й переміщення у просторі й 

часі, що може відображатися в горизонтальних і вертикальних аспектах 

площин. Формування вертикальних аспектів площин здійснюється за рахунок 

метафоричних засобів, що формують враження переміщення у верхньому та 

нижньому світах. Для Панаса Мирного більш характерним є переміщення за 

вертикальним шляхом розвитку, аніж за горизонтальним. Шлях піднесення 

письменник пов’язує саме з вертикальною віссю простору, зламом, зміною, а 

ось до уповільненого розвитку він прирівнює горизонтальний шлях 

переміщення. Тут герої рухаються по колу. Духовний занепад персонажа 

спричиняє обмеження рухів, що призводить до обмеження свободи дій і 

вчинків. Якщо ж змінити напрямок пересування з однієї площини на іншу, у 

житті героя настає новий етап. Саме так відбувається переплетення в різних 

просторових площинах. І минуле, і сучасне у творі «матеріалізовані» 

в конкретних людських образах, виписаних глибоко, з великою увагою 

до найдрібніших деталей. Такий вибір Панаса Мирного, на наш погляд, є 

цілком свідомим, адже тривимірність часу в контексті роману реалізує 

«зв’язок часів», експлікує «історичну пам’ять». Схожа тривимірність 
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притаманна й організації простору твору, на яку звертає увагу О. Михайлова: 

«Перше найменше коло представляє герой як окрема особистість. Друге коло, 

значно ширше за перше, уособлює героя як представника української 

спільноти, асоціюється з державою Україною та українцями як нацією. Третє 

найбільше коло робить його “громадянином світу”, причетним до всіх подій, 

що відбуваються на планеті Земля» [Михайлова 2010, с. 34]. 

На думку А. Ткалич, «найчастіше дії героїв існують поза простором і 

часом: емоційна напруженість, психологізм, інтелектуальні поєдинки – 

основна складова “дій” героїв» [Ткалич 2011, с. 2]. Події роману здебільшого 

обмежені географічними межами села, дії показані переважно «очима 

письменника», який спостерігає за людськими долями, що склалися 

відповідно до їхнього ставлення до життя. Рух часу автор зображує не тільки 

через візуально сприйманих образах. Час у романі відтворюється в його 

персонажах, зокрема в змалюванні переломних моментів життя Чіпки.  

Простір, у якому розвиваються всі події роману, чітко окреслений, 

обмежується звичайними рамками соціально-побутової дійсності: хата, 

погріб, клуня тощо.  

Вчинки Чіпки наслідують вчинки Остапа Хруща (його батька). Ми 

можемо простежити еволюцію світогляду першого: на початку Нечипір 

пишається життям хлібороба-трудівника, проте із часом його спіткає 

розчарування: земля й господарство стають для нього джерелом депресії. 

Головний герой прагне свободи, і всі його думки й помисли тягнуться 

до чоловічого товариства, але його душа замежована хатнім інтер’єром: 

«У своїй хаті він був, як чужий; вона йому остогидла. Йому було у ній душно, 

тісно; серце забажало волі, душа – простору. Він почав згадувати старе 

товариство…» [Мирний 1967, с. 313]. Автор посилює експресію почуттів 

Чіпки, додаючи до хатнього інтер’єру опис двору: «Все то хазяйські клопоти. 

Чіпці – байдуже до всього того… Ходить він по двору – нудно; увійде у хату 

– хатні померки ще дужче розвертають сумну думку» [Мирний 1967, с. 306]. 
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На нашу думку, важливим є і такий різновид кордону, як поріг, що 

захищає хату від злих духів і зовнішніх негараздів. У романі герої спочатку 

розташовуються у «своєму» власному просторі.  

Перед виходом у новий простір – до іншої місцевості – деякі герої 

долають у собі невидимі пороги ‒ такі якості, як почуття страху, 

невпевненість, які викликали негативні емоції. На думку В. Топорова, «новий 

простір, невідомий людині, яка звикла до минулого простору і користується 

ним на якомусь глибинному рівні неусвідомлено та інтуїтивно» [Топоров 

1989, с. 250]. При переході до іншого простору людина несподівано 

позбавляється звичайної опори у вигляді давнього простору з відомими їй 

властивостями. 

Так само й події, однаково віддалені від нашого сьогодення, існують 

у різних площинах. Те, що було великим переживанням, продовжуємо 

сприймати як теперішнє, а те, що не вразило глибоко, відійшло в минуле й 

згадується лише принагідно. 

Психологічна мотивація виконує не лише допоміжну функцію, а й 

констатує динамічну внутрішню межу змін, які спричиняють подальшу 

послідовність дій і вчинків героя. Отже, простір події в романі розтягнуто не 

тільки хронологічно, а у певній послідовності мотивацій. 

У плутаному житті Чіпки виділена лише пасивність, невміння й 

небажання зробити хоча б один «вчинок». А в комплексі його моральних 

властивостей в романі акцентована доброта, та сама доброта, на яку робить 

ставку його ворог – суспільство. Головний герой одягає різні маски, 

адаптуючись під різні соціальні обставини. Кожна із цих масок 

регламентована в певних соціальних, історичних, психологічних рамках і 

відіграє знакову роль в авторському задумі. Різні обличчя персонажа показані 

в складному сюжетному переплетенні, історичних та особистісних екскурсах. 

Поведінка Чіпки – це лінія кордону його характеру, обумовлена свідомо 

аргументованими подіями й учинками як відповідь на бажання оточення 

зруйнувати його життя. Можна виокремити дві групи дії – «зовнішню» та 
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«внутрішню». Під «зовнішньою» дією варто розуміти процеси, які 

відбуваються між дійовими особами, і в часовому, і в просторовому 

відношеннях, розгортаються в площині діяльності головного героя та його 

взаємодії з оточенням. 

«Внутрішні» дії охоплюють психічні процеси, розумову та емоційну 

активність. Визначальним при цьому є духовний розвиток персонажа, який і 

спричиняє основний напрям розповіді. Внутрішня дія не є імітацією 

зовнішньої. Вона обмежується індивідуальною динамічною та спрямованою 

сферою дії. 

Структурною ознакою роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є 

бажання героїв перебороти не лише замкнений простір, який символізує 

незмінний локус, відображає ідею «некомунікативності», індивідуальності й 

таємних роздумів, а й особисту соціальну сферу в намаганні позбутися будь-

якої суспільної необхідності шляхом єднання з природою, що символізує волю 

простору, тобто віднаходження статусу «природної людини». 

 

2.2.3. Соціально-побутовий простір роману 

 

Соціально-побутовий простір є характерним типом художнього 

простору в романістиці Панаса Мирного. У романі «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» яскраво відображені основні соціальні верстви суспільства другої 

половини ХІХ століття: селянство, духовенство, панство та, певною мірою, 

інтелігенція, яка щойно формується. Соціальну проблематику автор порушує 

цілком свідомо. У цьому контексті Панаса Мирного хвилюють питання 

про шляхи розвитку нації, питання історичної пам’яті, моральності тощо. 

Просторово-часовим тлом подій у творі письменника є замкнутий простір села 

і «буденно-життєвий циклічний побутовий час» (визначення М. Бахтіна). 

Простір визначає структуру сюжету та характер героя. 

У романі виразно представлені і зовнішні топографічні місця, де 

персонажі «проживать» специфічні душевні процеси. Загалом у творі кожен 
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герой поміщений автором у власний зовнішній (село, поле, хата тощо) та 

внутрішній (душа, сон, мрії та ін.) простори.  

Географія роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» охоплює територію 

України, що дає змогу письменникові проаналізувати історію життя героїв 

у широкому реалістичному аспекті. У творі фігурують конкретні топоніми, 

конкретні історичні події. Центром географічного простору в романі є село 

Піски: «Велике село Піски. Розкинулось, розляглось і вздовж, і вшир, і 

впоперек на рівній низині, в балці, а перед самим селом, мов хто борошна 

насипав – білого піску серед чорної землі. Так, наче хто білий килимок 

прослав, щоб витирати ноги, вступаючи в село» [Мирний 1967, с. 62]. Образ 

села змальований в історичному, культурному, релігійному та символічному 

планах. Піски – місце перетину життєвих доль кількох поколінь героїв твору. 

Історії героїв роману розгортаються на широкому тлі громадського 

життя. У ньому подається історія села Піски протягом трьох поколінь. З твору 

ми довідуємося про історію закріпачення селян, знайомимося з життям 

покріпаченого селянства й наслідками реформи 1861 року. 

Панас Мирний реалістично відтворює суперечності, які існували між 

поміщиками та селянами України до й після реформи, причому автор 

правильно показав, що ці суперечності не зменшилися, а навпаки, 

загострилися після реформи 1861 року.  

Автор змальовує не лише загальний символ всього українського 

суспільства чи громади ‒ село Піски, а й «моральну історію» в конкретний час 

конкретної людини – Чіпки Варениченка.  

Соціально-побутовий простір твору Панаса Мирного можна визначити 

за допомогою концепції «абстрактно-заповненого» простору (визначення 

Лейбніца), що характеризує простір як «субстанцію вічно-заповнену», тобто 

ту, що констатується речами, які виступають як знаки того чи іншого типу 

простору. Простір для героїв роману – це передусім не конкретне місце, а 

предмети, які його конституюють і відтак роблять його несхожим на інший 

простір. Кожен окремий простір має неабияке значення для свідомості героя.  
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Виділимо основні локуси, характерні для роману Панаса Мирного. 

Ними, як засвідчує текстовий аналіз, є локуси «дім» та «село». Простір дому 

в романі ‒ «це “пекельний” простір Чіпчиної домівки, в яку, здавалося, 

увійшов увесь біль світу, зробивши з неї в очах односельців гріховну місцину, 

якою лякали дітей» [Матвєєва 2016, с.321].  

В одному ряду з інтеркультурним локусом «дім» в авторській моделі 

світу стоять національні локуси «церква», «волость». За допомогою 

зазначених просторових образів формується соціально-побутовий простір 

роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».  

Вибір персонажів Панасом Мирним визначається, безперечно, не лише 

особистими уподобаннями, а й має виразну суспільну детермінованість, 

відбиває певну соціально-історичну тенденцію.  

Варто зазначити, що епохи соціальних змін «надсилають» до художньої 

літератури не тільки героїв, які творять революцію, свідомих борців, здатних 

до нових звершень, готових робити зміни задля постання нового, 

справедливого суспільства, ці епохи формують і тих «героїв», прагнення й дії 

яких можуть призводити до трагедії. Саме таким героєм постає Чіпка 

Варениченка в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Такі персонажі, як 

Чіпка, були необхідними для відображення всієї правдивості складної й 

суперечливої епохи. М. Бахтін звертає увагу на те, що «часопросторові 

визначення в мистецтві завжди емоційно-ціннісно забарвлені, хронотоп як 

формально-змістова категорія визначає (значною мірою) і образ людини в 

літературі, цей образ завжди істотно хронотопічний» [Бахтин 1975б, с. 235].  

Змальовуючи в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» життя села 

Піски у пореформений час, Панас Мирний наголошує на зародженні й 

розвитку в громаді елементів капіталістичних відносин. В образі Гриця 

письменник змалював образ хазяїна, у якого скупість і закритість є 

найвиразнішими рисами характеру. Ставши хазяїном, чоловік «до багачів 

горнувся, а на голоту дивився згорда». Коли Чіпка закликає Грицька стати на 

захист кріпаків, Грицько перебиває його словами: «Вони в панів позвикали 
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тільки красти та горілку пити, а не берегти хазяйського добра… А тут ще їм 

землю й волю дають… На цеп їх, а не на волю!» [Мирний 1967, с. 210]. 

Обурення Грицька викликала крадіжка в нього двох сверделець. Така людина, 

як Грицько, на шляху збагачення власної родини приділяє увагу будь-яким 

дрібницям. Він поступово, але неухильно йде до своєї мети. Грицько – єдиний 

чоловічий персонаж у творі, який є втіленням селянського світогляду. Варто 

зазначити, що цей образ має схожіть з образом Івана Ґудзя: «Зажив Грицько 

тихим пахарським життям… так як і люди. З жінкою Грицько жив мирно, 

люб’язно… І стали вони між людьми поважними хазяїнами...» [Мирний 1967, 

с. 61]. Як і слід було чекати, Чіпка уникає способу життя Грицька: «Грицько з 

своїми завсідними жалобами не втрати, з своїми розмовами про достатки, про 

худобу, з своєю жінкою – тихою й доброю молодицею, з усім напрямком свого 

тихого, пахарського життя, – здавався йому тепер нудним, сумним» [Мирний 

1967, с. 313]. 

Письменник намагався зобразити в романі майже всі суспільні 

прошарки населення на певному етапі розвитку, розглядаючи розвиток 

суспільства в площині горизонтального часового виміру. Протиставивши 

образ Чіпки Варениченка та образ епохи, письменник аналізує глибокі 

соціальні, етичні та естетичні суперечності.  

Створюючи «образ життя» суспільства, письменник зводить до єдиної 

системи образ історичної необхідності, динаміку життя й реалізацію 

зразковості. Рух до переломних моментів життя, яке насичене жорстокими 

подіями історичного безглуздя, стає художнім образом твору «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?», оскільки в бунтівному саморусі дійсності, у вираженні 

антогонізмів і суперечностей письменник їх руйнує з метою злагодженості 

в новому суспільстві. Саме тут знаходить своє втілення основна ідея творчості 

Панаса Мирного – ідея необхідності нового історичного синтезу якостей та 

властивостей народного характеру, активізації найкращого в особистості 

людини. 
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У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» головний герой Чіпка 

представлений як соціальна особистість, учинки якої спричинені як 

внутрішніми, так і зовнішніми історично й суспільно зумовленими 

обставинами. Цей герой – жива людина, яка діяла в реальних типових 

обставинах. Роман відзначається проникливою майстерністю відтворення 

дійсності з нескінченністю різноманітних форм і яскравістю виявів. 

У романі Панаса Мирного побут зображений як основна складова життя 

героїв, яка обумовлює їх характер і моральний уклад, деякою мірою герої 

проходять випробування побутом, який просторово представлений 

за допомогою локусу «будинок». На думку А. Байбуріна «будинок додав світу 

просторове значення, зміцнивши тим самим свій статус найбільш сформованої 

його частки» [Байбурина 1983, с. 11].  

У романі будинок Чіпки одночасно є і «пекельним» простором, і 

сакральним місцем, навколо якого відбувається розгортання подій. Село Піски 

відображає початкове уявлення людини про простір. Герой знайомиться 

з новим місцем через його запах, забарвлення, затишність, починає звикати до 

цього простору або відвикати від нього. Ці дії вже пов’язані з відчуттями, 

почуттями, настроєм самої людини. На думку Л. Гайнанової, «художній 

простір будинку – “перцептуальний простір”, який будується за допомогою 

акустичних, кольорових образів, тактильних відчуттів героя. Об’єкти, що 

заповнюють простір будинку, села, налаштовують героя на спогади, 

пробуджують почуття причетності до навколишньої дійсності» [Гайнанов 

2010, с. 11]. Дослідниця також стверджує, що герої сприймають предметність 

на рівні почуттів, відчуттів, пізнають речі, не дивлячись на ці предмети, а лише 

торкнувшись їх, почувши звуки, відчувши їх запах.  

Тематична структура роману вимагала, щоб розчарування Чіпки 

«селянським» світоглядом підштовхувало його до суперечок із Галею. Так і 

сталося. Ще на початку їхніх стосунків Галя намагається застерегти Чіпку 

від його бажання помститися всім і кожному: «Чіпко… голубе мій! Кинь! 

Кинь! Не буде щастя, не буде добра…». На це Чіпка, частково підкреслюючи 
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тим самим власний егоцентризм, відповідав: «…О-ох, Галю! Не знаю, що 

буде. Я – отаман…» [Мирний 1967, с. 252]. В іншій сцені ми спостерігаємо, 

що на заклики Галі Чіпка тримає язика за зубами: «Так ти покинеш? Покинеш, 

мій голубе, таке життя?.. Чіпка мовчав» [Мирний 1967, с. 253]. 

Відповідно до того, як головний герой помалу відбивається 

од селянсько-сімейного світу й пристає до ворожого світу чоловіків, Галине 

бажання, щоб і його товариші перейняли її світогляд, посилюється. Прагнення 

Галі були марними, цей намір не здійснився: «Вона захотіла увійти в те 

товариство тихим янголом-спасителем, навчити запеклі ворожі душі, п’яні 

голови любові до людей, до їх мирних звичаїв, до раз заведеного тихого життя. 

Тим запеклим душам треба було волю… їх не наведеш на потерту стежку 

життя! Не з її м’якою, до спокою, до тихого щастя похилою натурою, не з її 

розумом жіночим, тонким та гнучким, руйнувати було ту башту кріпкої волі… 

Тієї волі не завоюєш слабою жіночою рукою!» [Мирний 1967, с. 315]. Таку 

розв’язку можна пов’язати з історичною спадщиною українства. Так, 

О. Ільницький у статті «Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом у 

романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”» наголошує, що «у романі показано, 

що сімейно-селянське життя і шлюб справляють руйнівний вплив на 

запорізький характер» [Ільницький 1990, с. 52]. І Чіпка, і Максим Ґудзь (батько 

Галі) були нащадками вільнолюбного українського козацтва. У нових умовах, 

де простір свободи зводився до певної точки неволі, козацький код свободи 

руйнувався нанівець, трансформуючись у код сваволі. 

 

2.2.4. Пейзаж як матеріальне втілення художнього простору роману  

 

Матеріальним утіленням художнього простору є пейзаж. Пейзаж – це 

словесна картина зовнішнього по відношенню до людини простору й 

приналежних їй об’єктів. Пейзаж може виконувати роль декорації, тла, бути 

засобом вираження авторської позиції.  
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Пейзаж, поза сумнівом, також є одним з основних засобів, що дають 

змогу письменнику відобразити уявлення героя про світ, який його оточує, та 

про самого себе. Художні образи природи зазвичай містять у собі духовно-

філософський і моральний зміст, тому вони і стають тією картиною світу, що 

у літературному творів визначає відносини людини й природи. Це можна 

простежити, наприклад, в епізоді другої зустрічі Чіпки з Галею, коли він, 

підкравшись, злякав дівчину: «Дівчина кинулась, злякалася; схопилась, щоб 

утікати, та, висипавши на землю квітку з фартушини, похопилася; знову 

опустилась на траву і стала обома руками гарбати й кидати назад у фартушину 

польове добро.  

– А куди ти тепереньки втечеш від мене? – пита її Чіпка. 

– Я й тікати не буду… – перевівши дух, одмовила вона та й підвела на 

його свої оксамитні очі. – О-ох… та й злякав же ти мене… хай тобі! 

Од іскристого погляду, од її голосу, свіжого, дзвінкого, – так і звився 

Чіпка. А хороша ж яка!.. а люба та мила!.. – промелькнуло у його думці. Він 

стояв перед нею мовчки та милувався такою вродливою красою. Мовчала й 

вона, підбирала квітки. Він осмілився – сів поруч з нею.  

– Що це буде? – обізвався перший, показуючи на недопалений вінок. 

– Хіба не бачиш? – вінок! – аж скрикнула.  

Знову замовкли обоє. Він схилився біля неї трохи на лікоть та скоса 

поглядав на її личко, що від такої несподіваної тривоги зашарілось, здається – 

пашіло полум’ям. Вона підбирала квітки та зав’язувала у невеличкі пучечки 

одномасних кольорів. Навкруги тихо, гарно, зелено; тільки буйні жита стиха 

шурчали довгими колосками, мов розмовляли з собою; од квіток пахощі разом 

з повітрям втяглись грудьми – і легко й мило було дихати…» [Мирний 1967, 

с. 48]. 

У цитованому фрагменті інструментом зображення внутрішнього стану 

героїв виступає картина польової тиші з тихим шелестом колосків. Щоб більш 

чітко зрозуміти психологічну роль описів природи, варто порівняти іншу 

картину тиші при змалюванні протилежного настрою персонажа: «У хаті було 
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тихо-тихо, аж мов важко, тільки чутно було, як веретено сюрчало та коли-не-

коли Христя легенько зітхала» [Мирний 1967, с. 174]. Образ тиші у творі 

об’єднує ціле розмаїття істотних психологічних забарвлень, як-от: «Навкруги 

тихо, гарно, зелено…» [Мирний 1967, с. 48]. Ця «многоголоса» тиша вже, 

відповідно, підфарбована епітетами, убирає в себе і «шелест колосків», і 

«квіткові пахощі поля», а найголовніше – умотивована тим неймовірно чистим 

почуттям, що виникло між Галею та Чіпкою (їх друге побачення). Вона й дає 

роз’яснення, уточнення щодо почуттів закоханих через бачення ними 

навколишньої дійсності, водночас доповнюється, увиразнюється пояснюється 

їх емоціями.  

Кожен персонаж роману тонко відчуває красу природи. Саме вона 

впливає на становлення характеру героїв. Відкритість простору фіксується в 

зображенні Чіпки й природи: «Йому так гарно, весело; йому так вільно, 

просторо… Чвала собі помалу. Торбина на плечі, малахай у руці… Чіпка 

лежить на спині, дивиться в блакитне небо. Небо синє, чисте – ні хмарочки, ні 

плямочки – глибоке, просторе та широке. Не продивитися його глибини, не 

досягнути оком краю! Погляд тоне в тій синій безодні, як у сивому тумані… 

тільки думка росте та ширша» [Мирний 1967, с. 32]. 

Пейзажі роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» сповнені 

одухотвореного ліризму, передають відтінки найглибших внутрішніх 

переживань, підтверджують думки й почуття героїв твору або контрастно 

відтінюють їх. Показовим у цьому сенсі є епізод, коли Чіпка вперше побачив 

Галю: «Вона підбирала квітки та зв’язувала в невеличкі пучечки одномасних 

кольорів. Навкруги тихо, гарно, зелено; тільки буйні жита стиха шурчали 

довгими колосками, мов розмовляли з собою; од квіток пахощі разом з 

повітрям втяглись грудьми – і легко й мило було дихати…» [Мирний 1967, 

с. 48]. 

Роман розпочинається описом весни після зими. З одного боку, пейзаж 

позначений індивідуальною психо-інтуїтивністю письменника, та, з іншого, – 

є типовою картиною відродження землі, усього живого після холодної зими. 
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У зображенні цієї картини відчувається прагнення автора до деталізації, 

вимальовується градація й співрозмірність розвитку подій, виникає й починає 

відігравати ключову роль траєкторія погляду письменника.  

Природа антропологізована. Вона виступає ліричною паралеллю 

до настроїв героїв, внутрішньо відповідає їхнім переживанням. 

Підтвердженням цього є картина дощу, коли Чіпка йшов на каторгу: «Сонце 

заздалегоди, почувши її, надолужало своїм теплом: не гріло, а пекло. Дощ, як 

затявся, і трохи не на корх лежало на шляху пилу, та стояв він і в воздусі, як 

сивий туман, ліз у вічі, душив у горлі…» [Мирний 1967, с. 332]. У цьому 

пейзажі надзвичайно велика гострота зорового сприйняття навколишнього 

світу, структурована просторовим розташуванням пилу та сонця.  

Аналізуючи організацію художнього простору, необхідно звернути 

увагу на «вертикалізм» романного простору, що складається з двох царин, 

повернутих одна до одної (сьогодення й минулого), розділених водною 

поверхнею. У романі Панас Мирний не раз актуалізує образ води та 

відповідних локусів, які виконують роль своєрідних кордонів (водорозділу), 

як, наприклад, у такому епізоді: «Велике місто з своїми церквами високими, з 

своїми палацами довгими та широкими, з кам’яними крамницями розкинулось 

на невеличкім згірку. Внизу, посеред города, текла річка – широка й глибока; 

багато по ній снувало барок, плотів, пароходів; коло річки й на вулицях – 

гармидер, крик, тіснота, як на ярмарку…» [Мирний 1967, с. 111].  

Образ води, що тече без перешкод, автор використовує як спосіб 

відображення посилення комунікативних здібностей Чіпки: «Річ Чіпчина, як 

вода, ринула. Грицько з Христею слухали та ззиралися, а Христя коли-не-коли 

зітхала тихо та глибоко…» [Мирний 1967, с.118]. 

Порівняння горілки з водою автор зображує як етап занепащення 

Чіпчиної долі: «Полилася горілка, як вода. Він дудлив її нахильці; випив з 

півкварти – й не чув, щоб хоч запекла або вдарила в голову» [Мирний 1967, с. 

157]. Герой Панаса Мирного занурюється на дно – на дно життя, коли зникає 

надія на порятунок і з’являється відчай і безвихідь (землю відібрали, до 
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земства не обрали). Переміщенням угору й поверненням Чіпки 

до нормального життя стала його зустріч з Галею у полі.  

Хронотоп поля у творчості Панаса Мирного відіграє важливу роль. Поле 

в українській культурній традиції є особливим простором, пов’язаним 

з ментальністю українця. Українська культура та література звертається 

до цього образу як простору специфічно українського, що символізує 

двоїстість, суперечливість української душі і водночас майбутнього як 

незбагненного, ірраціонального, опинившись всередині якого людина просто 

губиться, а подивившись на цей простір «збоку», мріє про нього, як про 

недосяжне. Наприклад: «Поле – що безкрає море – скільки зглянеш – розіслало 

зелений килим, аж сміється в очах» або «Поле його годує, поле його втішає, 

на полі він виростає, на полі часом в вмирає… Поле – що воздух: нічим би 

дихати, якби зостався без його!» [Мирний 1967, с. 3]. 

 

2.3. Специфіка «подвійного часу» і «подвійного простору» як аспект 

обумовлення часопросторової організації роману в площині взаємодії 

письменника й персонажа 

 

Перш ніж зупинитися на ще одному з важливих аспектів вияву часу й 

простору в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», 

звернемося до деяких теоретичних міркувань Б. Успенського з праці «Поетика 

композиції», де дослідник розглядає «просторово-часові» характеристики 

тексту з погляду такого поняття, як просторова й тимчасова перспектива 

оповіді. «Перспектива в широкому сенсі, – пише він, – може розумітися взагалі 

як система передачі зображуваного три- і чотиривимірного простору в умовах 

художніх прийомів відповідного виду мистецтва, причому в разі класичної 

(лінійної) перспективи в ролі точки відліку виступає позиція особи, яка 

безпосередньо створює опис» [Успенский 1996, с. 80]. Звідси, продовжує 

дослідник, і виникають «деякі співвідношення типів просторових позицій: збіг 

просторових позицій оповідача і персонажа, відсутність збігу просторових 
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позицій оповідача і персонажа, послідовний огляд, загальна (комплексна) 

точка зору, точка зору “пташиного польоту”, множинність тимчасових 

позицій (сполучена точка зору)» [Успенский 1996, с. 81–95]. 

Дотримуючись класифікації Б. Успенського, можна сказати, що в романі 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» сама специфіка «подвійного часу» й 

«подвійного простору» зумовлює часопросторове розташування автора й 

персонажа. У романістиці Панаса Мирного завжди дуже складно 

переплітаються декілька просторових пластів: простір автора, простір 

персонажа й простір читача. Ці пласти перебувають у складній взаємодії й 

визначають гармонійну організацію всієї структури тексту. Простір автора й 

простір персонажів корелюють з поведінковими характеристиками інших 

персонажів, вони адресовані передусім «всезнаючого» й «всерозуміючого» 

читача, звідси маємо «спектр адекватності» прочитання тексту.  

Автор переважно знаходиться в тій точці простору, що і його герой. Він 

ніби «прикріплюється» до героя, але не ототожнюється з ним. Структура 

простору й часу роману визначається характером духовних пошуків головного 

героя – Чіпки Варениченка, яскравої, непересічної особистості, що 

представляє епоху другої половини ХІХ століття. Часопростір роману 

представляє думки, душевні муки, історичні події, почуття, біль і радість 

людей певного історичного періоду, внутрішній та психічний стан, 

поведінкові норми, правила співіснування й порушення цих норм і правил. 

Як зауважує С. Іконнікова «У різних історичних умовах людина здатна 

оминати час, стаючи незрозумілою сучасникам і отримуючи визнання лише 

в нащадків» [Иконникова 2001, с. 72]. 

З одного боку, авторська позиція збігається з позицією певного 

персонажа в плані просторової характеристики, а з іншого, – автор не 

перевтілюється на відповідного персонажа, а ніби стає його супутником: подає 

опис свого персонажа, розказує його історію, знає про нього щось більше 

(передбачає його майбутню долю). 



 

 

112 

 

У зв’язку із цим у романі складається особливий тип зображення 

дійсності, коли виклад подій організовується точкою зору персонажа й 

наративом автора. Це так зване «співвідношення мови автора і персонажа», 

коли: а) дійсність відображається з точки зору персонажа; б) з точки зору 

автора; в) зображується сам персонаж, його думки, почуття, переживання. 

Кордони між просторами автора й персонажа зруйновані. Точка зору героя 

структурується за допомогою прямої мови, «внутрішньої» непрямої мови, 

невласне-прямої мови, коли виклад подано від особи письменника, проте 

розуміння викладу переноситься в мислення й мову героя. Прикладів 

невласне-прямої мови в тексті Панаса Мирного можна відшукати чимало. Для 

невласне-прямої мови визначальними є речення з типізованим суб’єктом, 

наприклад: «Йому тоді тільки що сповнилось п’ятнадцять літ» [Мирний 1967, 

с. 37], «Лежить Чіпка в хаті на долівці, не спить, качається. Душно йому, варко; 

по жилах бігає гаряча кров; гаряче полум’я пашить з рота; а в голові – одна 

думка ганяється за другою…» [Мирний 1967, с. 44]. 

Точка зору автора організовується позицією, де він одночасно виступає 

оповідачем і спостерігачем. Автор приховує свою оцінку, пересуваючись 

у часі й просторі разом зі своїм персонажем, а мова автора відсилає 

до сприйняття й бачення самого персонажа. Авторська точка зору може бути 

подвійною: він ніби оцінює свого героя з різних позицій, змінює свою точку 

зору. «Подібно до того, як часто в тексті може бути фіксована позиція 

оповідача, – пише Б. Успенський, – у тривимірному просторі в цілому ряді 

випадків може бути визначена і його позиція в часі» [Успенский 1995, с. 91]. 

Читачеві цілком зрозуміло, що Чіпка в юності близький автору (тут автор 

зближує себе зі своїм героєм, він любить його і разом з ним намагається 

повернути в теперішнє все найкраще з минулого), натомість Чіпку-розбишаку 

він відкидає, відчужує від себе, хоча розуміє його й співчуває йому). При 

цьому Б. Успенський виділяє час автора, коли «відлік (хронологія подій) може 

вестися автором з власних позицій або збігатися із суб’єктивним відліком 

подій з позиції тієї чи іншої дійової особи» [Успенский 1995, с. 92]. 
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Концепція Бахтіна-Лотмана визначає простір у тексті мовою 

моделювання та побудови будь-яких культурних моделей, що притаманно й 

романістиці Панаса Мирного. Кожна людина живе одночасно у своєму 

реальному оточенні (Світ 1) і в собі самому (Світ 2), тобто у своєму 

внутрішньому світі, а сам твір належить до Світу 3 (чи, в іншій термінології, 

констатує свій власний можливий світ). На основі цього можна зробити 

висновок, що Панас Мирний – письменник, який схильний до рефлексій 

над власною творчістю, – створює нове співвідношення між цими світами 

(Світ 1, Світ 2, Світ 3).  

Світ Панаса Мирного дуалістичний: його герої, з одного боку, живуть 

у реальному оточенні – Світ 1, а з іншого – у своєму внутрішньому світі – 

Світі 2, що є, на перший погляд, нормою. Однак у письменника світ реальності 

і світ уяви вступають у доволі складні взаємини. 

Протистояння світу реального та світу уяви в Панаса Мирного було 

підкріплено його життєвою долею-протиставленням: будучи канцеляристом 

він мріяв про літературну діяльність.  

Сама біографія художника, його доля перетворюються з життєвого 

об’єкта на об’єкт семіотичний. Звідси специфіка двосвітовості, чи 

двопросторовості, романістики Панаса Мирного: письменнику було просто 

нецікаво знаходитися постійно в одному й тому ж просторі. Завдяки цій 

психічній особливості своєї особистості Панас Мирний усвідомив цінність 

світу уяви, але водночас зрозумів і те, що просто оселитися в цьому світі – 

значить тільки змінити місце проживання й знову опинитися замкнутим 

в одній камері – «реальній» чи «уявній». Із цього випливає логічний висновок: 

потрібно мати можливість «змінювати оточення», переходити з однієї кімнати 

в іншу, а ще краще – із замкнутого простору кімнати – в осяжний її широкий 

світ. Можна сказати інакше: ігрова природа мистецтва взагалі і Панаса 

Мирного як митця зокрема вимагає наявності принаймні двох партнерів, 

оскільки із самим собою нецікаво; звідси й виникає та обставина, що в романі 

повинні взаємодіяти принаймні дві різнорідні реальності – два простори, два 
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часи. Світ Панаса Мирного – це модель життя, яка складається з видимої 

реальності й глибоко прихованої дійсності. 

Якщо в мистецтві живопису панорама передає відтворення форми 

об’єктів, елементів у просторі, безпосередньо картини, то в художньому творі 

термін «перспектива» вживається в непрямому значенні й до просторової 

перспективи приєднується ще й часова. У результаті визначення перспективи 

в «площині тексту», за Панасом Мирним, – це поєднання форми часу й 

простору.  

Особливою ознакою художнього простору є його проникність, яка 

підпорядковується як об’єктам, що перебувають у певних просторових 

відношеннях, так і суб’єкту, який їх сприймає. Глибина не може мати назву 

«вимір» у звичному розумінні, оскільки залежить від особи, яка сприймає 

інформацію, і вона народжується у її внутрішньому світі. 

«Реальність і дійсність – це однопорядкові, але не тотожні поняття. 

Якщо реальність – це те, що ми бачимо (видима реальність), то дійсність 

(уявна) осягається тільки при мікроскопічному, тобто максимально уважному 

прочитанні, з багаторазовим поверненням до вже прочитаного, тому 

письменник розігрує зустріч із читачем як захоплюючу шахову партію» 

[Черванева 2004, с. 24]. 

Син обманутої, приниженої козачки, Чіпка зростає в бідності та 

нестачах, в умовах презирства й жорстокості. У юності, коли його за підпіл 

вигав Бородай, хлопець посіяв у своєму маленькому серці почуття ненависті 

за свою долю. Життя Чіпки складне й суперечливе, яке наповнене великих 

підйомів і ганебних падінь. У боротьбі із соціальною дискримінацією він був 

крайнім бунтівником. Працелюбний трудівник, кмітливий господар, 

підтримка для матері, людина, яка не боїться жодної роботи – таким ми бачимо 

Чіпку в подальшому. Наш герой перебуває в стані емоційного піднесення, не 

знаючи, які сюрпризи приготувала йому доля в майбутньому. Чіпка не може 

змиритися зі свавіллям, усіма силами намагається відшукати справедливість, 

але, не знайшовши її, стає «пропащою силою». Згодом головний герой 
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морально занепадає, товаришує з розбійниками – Лушнею («… був 

широкоплечий парнище, високий, бравий, з хорошим панським личком, з 

чорними гарним усами, з карими веселими очима… Вони так і говорили у 

його!.. Та, здається на йому й шкура говорила – такий балакучий» [Мирний 

1967, с. 118]), Матнею («… одрізнявся од усього товариства норовом й околом. 

Який завтовшки, такий завбільшки, неповоротний, неохайний. Голова 

величезна, обличчя татарське, кругле, як гарбуз, ноги короткі та товсті, як 

стовпці. Не любив він ні балакати, ні співати. А й любив одну тільки горілку: 

дудлив, як воду, і в тому покладав усю свою утіху» [Мирний 1967, с. 156]) і 

Пацюком («… худощавий, низький, мишастий – справжній пацюк, такий і 

прудкий, говіркий, співучий – на селі перший співак». [Мирний 1967, с. 156]), 

запиває своє горе, уночі «навідується до панської комори», ступає на 

«слизький шлях». Проте все це цілком умотивоване: чиновники обманними 

діями відібрали в Чіпки та його матері основу нормального існування – землю, 

після чого перед хлопцем постало найстрашніше: «Йти, куди хочеш». 

Головний герой переживає особисту трагедію, яка зумовлена тим, що в нього 

відібрали землю: «Хотів чесно господарювати, а землю відібрали, хотів по 

правді жити, а правди не було, любив людей, а люди готові один одного в 

ложці води утопити» [Мирний 1967, с. 172]. 

Саме це й стало краплею, яка стала останньою в тому, щоб Чіпка знову 

став на шлях злодійства, уже нічого його зупинити не може. І його 

переконання, що правди нема, зло потребує ще більшого зла, стало злим 

фатумом проти нього самого. Через центральний образ Чіпки автор розкриває 

як здібна людина зі зболілою, змученою душею й тяжким психічним станом 

за певних соціальних умов, після довгих шукань і боротьби, поступово 

деморалізується й стає злочинцем. Часопростір, у якому перебуває головний 

герой, підштовхує його на такі вчинки.  
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2.3.1. Хронотоп дороги як просторова координата пошуків героя  

 

Хронотоп дороги відіграє велику сюжетну роль у світі роману «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?». Зображення руху, відтворення динамічної 

картини нерідко було проблемою для письменника, насамперед тому, що 

динаміка вступає в суперечність із докладністю: чим більше залучається 

деталей, чим докладніше вони виписуються, тим картина стає громіздкішою, 

важчою, а рух гальмується, уповільнюється, якщо не припиняється зовсім. Ця 

природна творча суперечність теж ставала стимулом до пошуків опорних 

власне художніх деталей. І в цьому допомогою стає топос дороги. 

Дорога всіх зрівнює, переміщує героїв у найрізноманітніші місця, що дає 

змогу письменникові показати всі соціальні верстви населення. Хронотоп 

дороги є тим вектором, який спрямовує пошуки героя в зовнішній світ і, 

врешті-решт, виводить його на інший етап становлення. Показовим у цьому 

сенсі може бути, наприклад, такий епізод роману: «Хто спускався на громаку 

з високої гори?.. Спершу не то спускатись, – униз страшно глянути… Як 

уперше сядеш на громака, як подумаєш, де той у бога низ, – волосся 

подереться вгору… А громак уже їде вниз, усе вниз… холод проймає душу, на 

лобі піт виступає… Доїдеш до гребня гори, спустишся прожогом униз – тоді 

вже ніколи боятись… Дух захоплює, якась звіряча радість проймає тебе, – у 

тебе тільки й думки: коли б швидше, коли б швидше! Така саме думка 

пройняла й Чіпку, як він, прийшовши до пана в гості, спустився в комору з 

пашнею… Поправся як знав: вирнув та й наткнувся на сторожа… Чи пан, чи 

пропав?.. На слизькій дорозі більше пропадає під такий час… Отже, Чіпка не 

такої натури, що сам на сам звертав кому з дороги… Не звернув він і 

сторожеві, а кинув харчати під коморою – ледве живого…» [Мирний 1967, 

с. 189].  

В іншому епізоді автор зображує в нерозривній єдності дорогу неправди 

й утрат і розпач героя, що паралізує його силу: «Поніс Чіпка у Піски 

задурманену голову, ще дужче помучене серце…Тепер уже не жевріла в душі 
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надія, не піднімали вгору його духу, не гнала вперед, як у город дорога. Одна 

неправда та утрата, – утрата всього наймилішого, найлюбішого – пекла його 

серце… Він ішов, ледве здіймаючи ноги…» [Мирний 1967, с. 151]. У розрізі 

життя головного героя ця дорога виявилася знаковою, бо його намагання жити 

чесним і справедливим життям, як та дорога, призвело до дуже несподіваних і 

трагічних наслідків. 

Письменник розкриває суперечливу подорож героя в часі й просторі. 

Перша обмежується хронологічними рамками оповідного часу. А друга 

складається з найважливіших моментів усього життя героїв, на неї й припадає 

визначальне навантаження змісту твору. Час автора в Панаса Мирного 

характеризується тим, що за своїми функціями він тяжіє до конкретно-

історичного, а в художній його реалізації домінує принцип «безпосереднього 

сприйняття», а це визначає рівень художнього узагальнення й веде 

до ототожнення цього часу зі звичайним, повсякденним, побутовим. Час героя 

також досить виразно й послідовно пов’язаний із щоденною атрибутикою, має 

вихід у побутову площину, але тут важливим є те, що цей час, розриваючи 

особливості світосприймання й ставлення героя до навколишнього світу, тісно 

пов’язаний з «історією» характеру, крізь призму якого письменником 

осмислюється не тільки сучасне, але й майбутнє. 

Важливе значення в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» має 

хронотоп зустрічі, що трансформується у метафору «вигнанської долі». 

Зустріч героїв твору – Галі та Чіпки – відбувається на дорозі, на фоні 

відкритого, природного простору (весняний день, поле, ниви): «В неділю, 

після раннього обіднього часу, – тим шляхом, що, звившись гадюкою, 

пославсь од великого села Пісок аж до славного колись Ромодану, – йшов 

молодий чоловік… Ішов справді парубок… Спустившись в долину, повернув 

з курного шляху на обніжок – і пішов поміж зеленими житами… Не вспів 

доказати останнього слова, – чує: недалеко, з-за жита, хтось співає… Він 

притаїв дух; насторожив уші, слуха… Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і 

розходився на всі боки: то розглядався в високім просторі: то слався по землі, 
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по зелених житах; то замирав оддалеки на полях розлогих; то вливався в душу 

якимсь несвідомим щастям…» [Мирний 1967, с. 4]. 

Природа одухотворена, зрима, відчутна. Видимий світ Панаса Мирного 

– світ звуків, запахів, світ особливої кольоровості. Зустріч – мить, мить 

першого кохання, як спалах, забарвлена особливим ліризмом. Природа 

з’єднана з людиною, з її емоційним станом. Природний простір стає духовним. 

Він протистоїть звичайному, побутовому простору. Шлях-дорога визначає 

хронотопність персонажа. Семантичними варіаціями образу шляху в романі є 

стежинка, вулиця. Письменник показує, що герої, перш ніж знайти свій шлях 

(чи втратити напрям руху), досягти бажаного (чи зіткнутися з небажаним), 

знайти себе в житті (чи втратити себе), змушені ходити бездоріжжям по 

темних вулицях, вузькими стежками. 

 

2.3.2. Позачасовість і позапросторовість моделі сну 

 

Одним із базових у творчому методі Панаса Мирного-романіста є 

прийом сну. І це не дивно, адже дослідники віддавна наголошують на 

своєрідності цього стану. Так, Г. Башляр зазначав, що «вільна гра уяви не 

безладна» [Башляр 2004, с. 67], а Г. Магалевич зауважувала, що «апелюючи до 

художнього відтворення сновидіння, письменники намагаються передовсім 

поринути до тієї атмосфери людської психіки, яку називаємо підсвідомим, 

“нічною свідомістю”» [Магалевич 2011, с. 87]. 

У сучасному літературознавстві поряд із посиленою увагою до сфери 

підсвідомого, наявна певна прогалина в дослідженні художніх текстів, де 

зображуються сновидіння героїв. І це при тому, що дослідження 

взаємозв’язків картин сну з ідеєю письменника й художніми ознаками 

художніх текстів розкриває виразно важливі деталі художнього світу автора. 

З. Фройд уважав, що сновидіння є найпершим об’єктом для психоаналітичної 

техніки. Дослідник одним із перших висловив як наукову думку, що мова 

сновидінь є символічною: «Вона приховує в собі глибинні смисли, подвійну 
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семантику образів, є водночас і “царською дорогою”, і “найкращим доступом 

пізнання несвідомої психіки автора”» [Фрейд 1991, с. 35]. 

Сон має часо-просторові характеристики: він завжди займає певний час 

у житті людини: під час сну людина живе й осмислює свій внутрішній світ, 

саме під час сну активно працює її ментальний простір і поглиблюється 

самосвідомість. Як зауважує М. Балонова, «людина, що спить, найбільш 

беззахисна та найбільш відкрита до добрих і поганих впливів з боку 

навколишніх» [Балонова 2002, с. 14]. 

Панас Мирний демонструє сцену, у якій Чіпка віч-на-віч зустрічається 

з жертвами своїх діянь. У такий спосіб письменник показує, що хлопець 

відмовляється від Галі (на інстинктивному рівні) ще задовго до їх спільного 

родинного життя. Із цього боку твір є однозначним. Під час сновидіння Галя 

вказує на людей, яких Чіпка вбив, і викрикує: «Це все ти наробив… За віщо ж 

ти чоловіка убив? Що ти наробив, лютий, каторжний?» [Мирний 1967, с. 212]. 

Наслідком є дивна, але суттєва реакція Чіпки: «Як скажений звір, що боїться 

води, труситься й лютує, зобачивши її, забувши все на світі, несамовито 

кидається на встрічного і поперічного – так Чіпка кинувся, скочив угору… 

Згинь, проклятуща, від мене! Хай тебе огонь пожере, вихор рознесе – розвіє! 

Що ти мені таке?.. Жінка, сестра? Мати? Я тебе всього двічі чи тричі бачив на 

полі, де ти стрибала, як коза. Чого ж ти сюди лізеш? Чого мішаєшся?.. Геть 

собі…» [Мирний 1967, с. 213]. За допомогою сновидінь автор допомагає 

реципієнту глибше пізнати психологічний стан героя, а персонажу – пройти 

процес самоусвідомлення й самовдосконалення.  

Саме за допомогою онейричного прийому автор намагається дослідити 

людську душу, художньо вивчити людську природу, зобразити особистість 

через психо-інтуїтивне розуміння її долі, тобто коли вона творилася не лише 

за логікою національної доцільності, а слідувала передусім за почуттями. 

Модель сну у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» має структурований 

зачин і кінцівку, що дає можливість відрізнити сон від дійсності. У творі сон 

постає «як кризовий прояв сутності світу внутрішнього буття людини стає 
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передумовою розуміння істини, це пов’язано зі складною постаттю головного 

героя» [Фрейд 1991, с. 287]. 

Структура роману задана мотивом двосвітовості. Це визначає 

особливості композиції й мови (метафоричність та використання 

«метафоричного архетипу»), кольоровість, гру слів, особливість героя та його 

конфлікт з реальним світом, символіку. Двопросторовість, біспаціональність 

стає інваріантом романістики Панаса Мирного. Свою модель двосвітовості 

письменник будує за допомогою ключових опозицій: життя-смерть, сон-ява, 

правда-обман.  

У романі Панаса Мирного взаємодіють дві різнородні реальності – два 

простори, два часи. При цьому реальний світ характеризується неповнотою 

реальності: у ньому все «прозоро» й позбавлене цінності. Час у письменника 

– неминучий атрибут буття, зникнення в часі є вихід в трансцендентний 

простір. Подвійний час Панаса Мирного – це, з одного боку, існування героя 

одночасно у двох просторових і часових площинах, які пов’язані між собою не 

лінійно, не паралельно, а за принципом суміжності (вони перетинаються, 

порушується часова послідовність, виникає асинхронізм), а з іншого боку, це 

час, що породжує відчуття відсутності часу, зникнення точного часу. 

Незважаючи на те, що у творі існує приховане часове датування, воно не має 

жодного значення у свідомості героя. Життя Чіпки – примарна ілюзія. Світ 

існує в його сприйнятті, а реальне життя, реальне існування – після того, як 

відібрали землю, стає ніби сном.  

Герой ніби існує поза часом. Письменник розуміє, що людина здатна 

піднятися над нормальним життям і випробувати, хоча б на короткий час, 

позачасову форму буття. Український простір стає символом утраченого 

минулого. Це не просто місце на географічній карті, це місце – відроджене 

пам’яттю, де часопростір подій із фактами, доказами, біографічними даними 

розкриває психологічний портрет особистості, стає площиною для аналізу 

з елементами психоаналізу й соціології. Твір з винятковою достовірністю 

зображує в конкретних обставинах села суспільне тло, громадські події, які 
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були особливими для всієї України того періоду: дореформена дійсність, 

реформа 1861 року, пов’язані з нею робітничо-селянські невдоволення, 

солдатські розправи, вибори до земства тощо. Так, з хронологічною 

послідовністю зображено всі ремствування селян: на оголошення 

безземельної волі, уведення уставних заохочень, насильницьке збирання 

викупів та ін. Розповідь про діяння людини, що хоче кращого життя, розмикає 

часові й просторові межі роману. Хронотоп-подія невіддільний від іншої 

художньої категорії – хронотоп-характер. Після того, як у Чіпки відібрали 

землю, він очолив групи розбійників – людей із дна. Утративши надію 

на повернення землі, вирішив сховатися від дійсності. 

Багатомірність простору й часу в романі «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» зумовлює його філософську глибину, ставлячи понад часом і роблячи 

«твором на всі часи». 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізувавши у визначеній в теоретичному розділі призматиці роман 

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», маємо підстави 

констатувати, що просторові вияви, використані автором для моделювання 

внутрішнього світу головного героя, зокрема його психологічної й моральної 

сфери, відіграли важливу роль у романі. У роботі неодноразово згадуються 

теми самоідентифікації головного героя роману Чіпки Варениченка, пошуку 

ним свого істинного «я» загалом у просторі України й зокрема в просторі села 

Піски. Причини морального падіння Чіпки автор шукає в просторі історичних 

подій в Україні протягом майже двохсотлітнього періоду, у просторі родоводу 

Чіпки і, звісно ж, у внутрішньому просторі головного героя роману.  

У творчій спадщині Панаса Мирного особливу роль відіграє організація 

часу й простору, у якій знаходить відображення своєрідність національного 

хронотопу. Поетика роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» структурується 

площинами минулого, теперішнього й майбутнього часів, які перебувають 
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у постійному взаємозв’язку, але водночас не є хронологічно послідовними 

щодо подій. Еволюція художнього часу, зводиться до подолання історичного 

часу. 

Художнє усвідомлення часу й простору в романі Панаса Мирного «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» перебуває ніби на перетині двох протилежних 

хвиль. З одного боку, це постійний інтерес до сучасності, до її логіки, 

внутрішнього змісту, неповторності; з іншого, – ідейним центром роману є 

співвідношення тимчасового й вічного. Синтез історичних подій, що несуть 

у собі «актуалізовану» часову семантику, і метафізичних «вічних» тем і 

образів у романі Панаса Мирного робить можливим складні взаємопереходи 

через хитку межу, що розділяє повсякденне існування людини й трагічну 

сутність світобудови. У творі виникає сюжетотвірна «натурфілософська» 

тема, яка є показником структури філософського метажанру. 

Час і простір у романі – це те, що формує життєві цілі героїв, які 

визначаються їхніми характерами, душевними нахилами, світоглядом. 

Просторово-часовий континуум у романістиці Панаса Мирного відіграє 

важливу роль як форма вираження морального начала людської особистості. 

У зв’язку із цимї розглядати художнє значення просторово-часових образів 

у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», з одного боку, і 

проблему взаємодії прекрасного й морального в естетиці Панаса Мирного, з 

іншого, можна тільки в їх взаємозв’язку. 

Художній часопростір у романістиці Панаса Мирного має велику вагу 

для осягнення основних її ідейних домінант. Поява у творі психологічного й 

внутрішнього хронотопу увиразнює авторську стратегію в моделюванні 

персонажа та конфліктів твору. Аналіз просторово-часових елементів роману 

засвідчив їх визначальну роль у створенні емоційної напруги роману та 

передаванні мовно-естетичної специфіки неповторної індивідуальної 

творчості Панаса Мирного. 
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Розділ 3 

Хронотопні особливості роману Панаса Мирного «Повія» 

 

3.1. Діалог часу й простору в структурній моделі роману Панаса 

Мирного «Повія» 

 

Вивчення просторово-часової організації художніх творів відіграє 

ключову роль у розумінні їхньої поетики. Перспективним об’єктом 

дослідження є роман Панаса Мирного «Повія» – неповторне явище 

в літературі другої половини ХІХ століття, яке досі привертає увагу науковців 

не лише стильовою вправністю, психологічною розробленістю характерів, але 

й глибокою естетикою, заснованою на синтезі уявлень про природу, соціум і 

людину в їх авторській інтерпретації. 

В основі фабули роману відображена дійсність України другої половини 

ХІХ століття. У художній організації роману особливою є структура 

художнього часу й художнього простору, через яку знаходить відображення 

національне світобачення українського народу.  

Прочитання соціально-психологічного роману Панаса Мирного «Повія» 

крізь призму хронотопу надає можливість глибше проникнути в його 

структурну модель і зміст, відкриває нові можливості в інтерпретації 

авторського бачення внутрішнього світу героїв твору. Сьогодні, коли 

переосмислюються наукові концепції, за допомогою нових методів 

піддаються новим інтерпретаціям твори ХІХ–ХХ століть, потребує сучасного 

перепрочитання й реінтерпретації роман Панаса Мирного «Повія», зокрема в 

аспекті переосмислення відображеної в ньому реальності, визначення його 

структури й ролі в ній хронотопу.  

До найбільш фундаментальних характеристик реальності, яка 

відтворюється в художній площині романного полотна, відносять простір і 

час. При цьому відтворення часу й простору в художньому тексті не є 

дзеркальним відображенням реального часу й реального простору, їх 
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простими аналогами. У сучасному літературознавстві час і простір виділяють 

як принципово значеннєві характеристики художнього образу, що водночас 

організовують композицію роману і є необхідними для рецепції художнього 

світу.  

Науковці переважно схиляються до думки, що найбільшого розвитку 

часопростір набуває саме в романному жанрі. Д. Френк свого часу зауважував, 

що «сучасна література, особливо жанр роману, у своєму еволюціонуванні 

виявляє тенденцію до просторової форми» [Фрэнк 2007, с. 196]. 

Літературознавець наголошує на тому, що роман утрачає «часовий вимір» як 

така собі спроба письменників піти від історичної реальності та замінити цей 

вимір суто просторовими зв’язками. Науковець зазначає, що література прагне 

«наскільки можливо, подолати час як специфічну умову їх сприйняття» 

[Фрэнк 2007, с. 197]. Запропонований ним науковий термін «просторова 

форма» є важливим для відображення типу розуміння художніх творів у 

літературі й загалом художнього мистецтва. 

Літературознавець Д. Кестнер зосереджує увагу на тому, що 

«просторовість оповідних жанрів проявляється найбільшою мірою в романі, 

унаслідок чого саме роман слід розглядати як досконалу модель просторових 

відносин у художніх текстах» [Kestner 2011, с. 21–22]. 

Варто згадати також міркування В. Топорова, який свого часу зазначав, 

що «на сьогодні вимальовуються перспективи особливої “спеціалізованої” 

поетики, яка відсилає як до самого тексту, так і до “правил” його прочитання 

(літературознавчо-читацький аспект) крізь призму “просторовості”» [Топоров 

1983, с. 229]. 

Ключовим є аналіз властивостей відображення категорій часу й 

простору, що зазнають певних змін від твору до твору. Функції формування 

часу й простору зумовлені різноманітними формами, стильовою організацією 

роману. Те, що «характер умовності часу і простору більшою мірою залежить 

від роду літератур, підтверджують багато літературознавців» [Томашевский 

1996, с. 49]. 
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М. Бахтін, окреслюючи виміри роману, указував, що «...жанр і жанрові 

різновиди визначаються саме хронотопом, причому в літературі головною 

складовою є час» [Бахтин 1975а, с. 122]. Також він наголошував 

на «докорінній зміні часових координат літературного образу в романі», 

«новій зоні побудови літературного образу в романі, саме зоні максимального 

контакту з сучасністю в її незавершеності» [Бахтин 1975а, с. 121–122]. Як 

наслідок, «однією з основних внутрішніх тем роману є тема неадекватності 

героєві його долі та його стану. Сама зона контакту з незавершеним 

теперішнім і, отже, з майбутнім створює необхідність такої розбіжності 

людини із самою собою. У ньому завжди залишаються нереалізовані 

потенціали та нездійсненні вимоги…» [Бахтин 1975а, с. 122]. 

Для аналізу роману Панаса Мирного «Повія» твердження М. Бахтіна, на 

нашу думку, є дуже важливим, оскільки система зображених у творі подій 

заснована саме на неприйнятті персонажами всім свої єством (внутрішнім 

світом) тих несприятливих явищ, які руйнують не лише зовнішній, а й 

внутрішній простір існування людини. З огляду на те, що «хронотопи можуть 

включатися один в один, співіснувати, переплітатися, змінюватися, 

зіставлятися, протиставлятися або перебувати в більш складних взаєминах» 

[Бахтин 1975б, с. 284], у діалогічних взаємовідносинах у романі перебувають 

простори місця подій в реальному та ірреальному світах, а також простір 

внутрішнього світу героїв, який виконує роль мотиваційного чинника їхніх 

учинків та означника настроїв і станів їхніх душ. Як наслідок, 

унеможливлюється адекватне сприймання героями роману навколишньої 

дійсності, толерантна комунікація з оточенням, розуміння часу як переходу 

з однієї епохи в іншу, як певного зламу. 

Художнє усвідомлення часу Панасом Мирним-романістом перебуває 

ніби на перетині двох протилежних хвиль. З одного боку, це постійний інтерес 

до сучасності, до її логіки, внутрішнього змісту, неповторності; з іншого, – 

ідейним центром романістики Панаса Мирного завжди виявляються проблеми 

співвідношення тимчасового й вічного. Синтез конкретно-історичних і 
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метафізичних «вічних» тем і образів, що несуть в собі «актуалізовану» часову 

семантику, у романістиці Панаса Мирного робить можливим складні переходи 

через хитку межу, що розділяє повсякденне існування людини й трагічну 

сутність світобудови. Ці тези знайшли найбільш яскраве вираження в романі 

«Повія», у якому виникає сюжетотвірна «натурфілософська» тема, яка стає 

показником структури філософського метажанру.  

Слід звернути особливу увагу на назву роману, беручи до уваги той 

факт, що дуже часто автори називають свої твори іменами головних героїв. На 

відміну від цієї поширеної традиції, роман Панаса Мирного – «Повія» – хоч і 

не містить імені, проте характеризує приналежність людини до певного 

прошарку суспільства, фіксує її емоційний, духовний стан, виражає ключовий 

час у долі персонажа. Таким чином, заголовок не просто вказує на рід занять, 

а дає розгледіти глибинну особистість і специфіку соціальних умов існування 

героїні в певному часі й просторі. 

Психологічний простір і час у романі Панаса Мирного виступають як 

необхідний спосіб розкриття найтонших внутрішніх порухів душі в тому чи 

іншому середовищі, від якого залежать зовнішні прояви характеру в діях. 

Психологічний простір відрізняється особливою замкнутістю, зануреністю 

суб’єкта у внутрішній світ. Автор ставиться до своїх героїв дуже уважно, 

скрупульозно розкриває їх душу, переживання, думки, специфічні риси 

характеру. 

Роман Панаса Мирного «Повія» з огляду на психологізм, який окреслює 

його жанрові межі, є яскравим прикладом специфічного потрактування 

художнього простору й часу як художньої форми, характеристики способу 

буття й внутрішнього світу персонажів. 

Реконструкція часової моделі автора становить собою одне 

з найскладніших завдань, пов’язаних з аналізом різноманітних часових 

моделей, запропонованих у літературному творі.  

У вітчизняній філософській традиції є поняття – «цілісне знання». Це 

пізнання, у якому об’єднуються логіка та інтуїція, осяяння та раціональна 
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думка. В ідеальній точці цього цілісного знання зближуються релігія, 

філософія, наука та мистецтво. Цілісне знання досліджували І. Кірієвський, 

В. Соловйов, В. Лосєв. За І. Кірієвським, основний принцип, у якому полягає 

перевага вітчизняного розуму й характеру, є цілісність, коли на певній стадії 

морального розвитку розум підіймається до рівня «духовного зору», 

розуміння «внутрішнього змісту» світу, найбільша таємниця якого – 

виникнення з хаосу та роз’єднання найвищої згоди. 

Панас Мирний своєю художньою інтуїцією впритул наблизився до цієї 

ідеї, хоча світогляд письменника складніший за будь-яку філософську 

систему. Трагедію роз’єднаності він уважав вічним законом людського життя, 

натомість аторська естетика – спрямована до об’єктивності, гармонії. 

Особливо варто наголосити на важливості врахування історизму Панаса 

Мирного, що об’єднує в собі глибоке розуміння письменником особливостей 

реального часу і його прагнення до високих етичних ідеалів. Переконуватися 

в цьому – зовсім не означає повертатися до чогось застарілого. Поступовий 

рух уявлень – так уже йде наука – далеко не завжди втілюється у відкритті 

абсолютно нового, невідомого, іноді потрібно зміцнитися в чомусь старому, 

давно відомому, але через певні обставини, що пішли в небуття. 

Поетика простору й часу роману Панаса Мирного «Повія» охоплює не 

лише людину в її стосунках з природою чи соціумом, а й людину у Всесвіті. 

Хронотопні образи поміщені до складного світу, художня багатовимірність 

якого передбачає і багатовимірність авторського розуміння дійсності. 

Цілісне уявлення про часову модель світу автора складається 

із зіставлення тимчасових моделей персонажів та оповідача з урахуванням 

авторських оцінок і характеристик, які можуть виражатися за допомогою 

різних структурних засобів, зокрема символіки, композиції, тих чи інших 

стилістичних особливостей авторської мови, мови персонажів тощо. Важливу 

роль у реконструкції авторської часової моделі відіграє аналіз того, як у романі 

відображено реальний історичний час. 



 

 

128 

 

Реальних рис зображуваним подіям надає використання автором певних 

форм конкретизації хронотопу, у ролі яких виявляються, по-перше, 

«прив’язка» подій у творі до реальної історичної дійсності, зокрема до 

православного календаря (фоном для розгортання сюжетних подій твору 

Панаса Мирного «Повія» стає конкретний час – осінній період, подано 

вказівку на релігійне свято напередодні Святого Пилипа (27 листопада)) і, по-

друге, точне датування «циклічних часових координат пори року і часу доби» 

[Есин 2003, с. 100]. У тексті читаємо: «На ранок Христя не знає, де ходить, що 

робить. Почування чогось лихого і разом доброго її душу морочить» [Мирний 

1989, с. 380]. Отже, час літературного твору вміщує в собі результат поєднання 

невизначеної хронології його дії, яку ми можемо розрахувати за календарем 

(осінь 1878 року) (до речі, саме протягом цього року письменник працював 

над твором). Панас Мирний ретельно описує кожну деталь романних 

фрагментів, розкриває межі часу і, майже приховано для читача, наповнює 

його новою правдивістю. Закономірно, що самі принципи зображення 

організації оповіді перебуваютть у тісному взаємозв’язку з уявленнями Панаса 

Мирного про тогочасний світ і сучасну йому людину.  

Для Панаса Мирного друга половина ХІХ століття – не тільки період 

великих змін і зрушень, а й час незрозумілості майбутнього, період, коли буття 

країни залишалося невизначеним, коли є усвідомлення того, що вимріяне 

щасливе майбутнє є виразно сумнівним. 

Доба після реформи 1861 року – це час піднесення, коли з’являлися 

ілюзії, надії та сподівання, але водночас загострилися щоденні питання 

народного життя, які перепліталися з людськими потребами й 

загальнолюдськими цінностями. Письменник у сучасному для нього житті 

України ХІХ століття вбачав нерозв’язані проблеми, які стануть, на його 

думку, загрозою в майбутньому житті народу. Подібні моральні й соціальні 

претензії автор висуває і до героїв роману «Повія». Звісно, що кожен із них 

реалізує поставлені автором завдання по-різному. 
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Особливою рисою творчості Панаса Мирного виступає зосередженість 

не лише на зовнішньому (побутовому) описі ситуацій і обставин, а ще й 

на співвіднесеності й впливові часу, у якому живе людина, на його внутрішній 

складовій, психології, переоцінці цінностей. Письменник активно 

використовував хронотоп сновидінь, структуруючи художню реальність 

життя героїні, прагнув позначити шляхи вирішення конфліктів, викликаних 

зіткненням раціонального та ірраціонального світів.  

Зміст роману Панаса Мирного «Повія» спонукає реципієнта до роздумів 

щодо психології сприйняття часу людиною. Протягом розвитку сюжету 

з’ясовується, що не лише простір, але й час нерозривно пов’язані 

з психологічним станом Христі, із чого вимальовується висновок 

про художню організацію часопростору як одного із засобів психологічної 

характеристики героїні роману. Герої роману створюють хронометраж 

власного життя не тому, що вони визнають об’єктивне існування часу, а тому, 

що їхня власна минущість поділяє дійсність на деталі, сегменти, розділи, 

хвилини і в такий спосіб увіковічнює духовний час їхнього буття як людей.  

Панас Мирний занурює своїх персонажів у ситуацію екзистенційного 

вибору, у якій розкривається їхній внутрішній світ, оголюються людські 

якості, проявляється здатність до співчуття тощо. Такі прояви особливостей 

людського характеру дають можливість розгледіти загальні риси людяності, 

притаманні більшості людей незалежно від їх національної ідентичності, 

віросповідань, географії мешкання. На тлі літературної епохи твір виділяється 

і своєю авторською позицією: в умовах різноманітності буття основу світу 

персонажів становлять індивідуальні мотивації, які тяжіють до пошуку 

особистого щастя. 

Сюжетне зміщення роману в бік катастрофи починається з тієї миті, 

коли звичайний потік життя героїні руйнується й змушує її вступити 

в боротьбу за власне існування, підлаштувати характер, звички під нові 

життєві обставини, тобто з моменту, коли головна героїня дізналася 

про смерть батька. Внутрішній психологічний хронотоп Христі перевіряється, 
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зазнає змін протягом усього подальшого життя героїні. Таким чином, Христя 

залишається один на один зі своїми проблемами. Мотив неминучості часу, 

результатом якого є відповідальність людини за те, що вже сталося, 

структурно організує багатопланову систему внутрішньої проблематики 

твору. 

 

3.1.1. Лінійна модель часової організації роману 

 

Панас Мирний у романі «Повія» використовує лінійну модель категорії 

часу, підґрунтям якої є календарна, циклічна модель, що розкривається в 

тексті при змалюванні села як постійної землеробської спільноти й 

підпорядкована єдиному природному біокосмічному ритму зів’янення / 

відродження. У цьому випадку час у творі зображується через покликання до 

землеробських робіт серед селян, а також головної героїнї роману, яка є 

звичайною людиною, яка бере участь у цих роботах. 

Крім того, рух часу в романі фіксується за допомогою чергування 

сезонів року (весна, зима, літо, осінь), через змалювання життя окремої 

людини (народження, зростання, старість, смерть) і життя окремих народів 

(етапи етногенезу) залежні від цього природного ритму.  

Можна сказати, що циклічний час у поетиці роману пов’язаний з ідеєю 

одностайності природного й людського світів. А. Гуревич підкреслює, що 

«поєднання лінійного сприйняття часу з циклічним в різних формах можна 

спостерігати протягом всієї історії; питання тільки в тому, як поєднані ці дві 

різні форми розуміння часу, що проходить» [Гуревич 1984, с. 29‒30]. Подібну 

думку висловлює і Г. Яковлєва, яка називає домінантою того чи іншого 

ставлення до часу «світоглядним маркером епохи» [Яковлева 1994, с. 99]. 

«Циклічний та лінійний час відрізняються ступенем абстрактності: 

лінійний час абстраговано від подій, циклічний – конкретний, він не 

розуміється окремо від подій, що відбуваються, це умова самого циклічного 

часу» [Тураева 1979, с. 153]. Перший пов’язаний із природними, космічними 
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ритмами, натомість другий – з історією. Оскільки космічні ритми циклічні й 

зворотні (сакральний час), а історія – лінійна, незворотна (профанний час), то 

відбувається «вихід» з часу історичного й особистісного та «занурення» в час 

вигаданий, трансісторичний. 

Оповідь у романі «Повія» організована автором переважно за лінійним 

часовим принципом, що притаманний історичному розгортанню подій. 

Прямолінійний сюжет, спрямований уперед, протікає відповідно до логіки 

історизму й розкриває лінійне історичне часовимірювання. Роман 

побудований «за законами історичного часу, підпорядкований потоку 

односпрямованого часу» (термін Д. Лихачова) [Лихачев 1967, с. 258]. Події 

розгортаються за певною часовою логічною послідовністю. Засобом 

конкретизації художнього часу в романі Панаса Мирного «Повія» виступає 

чітке прикріплення подієвого ряду сюжету твору до конкретного історичного 

часу – часу кризи української дійсності наприкінці ХІХ століття. 

На особливу увагу заслуговує поєднання у романі «Повія» ідей часу й 

мислення. Так, Христя спостерігає, з якої причини з’являється радість на 

обличчі її хазяйки, з якої причини може проявитися радість на обличчях 

громадян міста, що оголосили себе зразком чесності й порядності. Питання 

щастя і нещастя – тісно пов’язані з хронотопом мислення. «З щастя та з горя 

скувалася доля», ‒ говориться в народній приказці. «Однак Прісьчина доля не 

складалася по-людськи. Горя того – за нею і поперед нею – неозорно, 

неоглядно…А щастя? Якісь думки про щастя; якісь даремні надії, котрі її 

завжди дурили, розбивались об гострі пороги остогидлого життя та утрат, 

нужди та недостачі…» [Мирний 1989, с. 156].   

В іншому епізоді автор роздумує про нелегке становище Христі 

в наймах у Загнибіди, де її життя ускладнювалося приневоленням хазяїна бути 

його коханкою. Наймитська доля – невільна, безправна, самотня, стала перед 

нею страшною марою. «Життя вперше поверталося до неї своїм суворим 

боком; вона вперше почула на собі його важке ярмо» [Мирний 1989, с. 217], 
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«ні, немає щастя й талану бідним на цьому світі і не буде ніколи» [Мирний 

1989, с. 218]. 

Як уважають дослідники, у літературі кінця другої половини 

ХІХ століття спостерігається тенденція до зміни сприйняття часу, коли 

односпрямований історичний час, який розвивається за прямою лінією, 

змінюється архаїчною циклічною моделлю часу (Д. Лихачов «Литература – 

Реальность – Литература», В. Топоров «Пространство и текст. Текст 

семантика и структура» та інші).  

 

3.1.2. Триядерна зона художнього часу доби  

 

У визначенні жанру «соціально-психологічного» роману Панаса 

Мирного «Повія» відображається характеристика часу й простору як 

реального для Христі сьогодення, що має чітке розподілення на години, 

хвилини, не просто дні, а дні тижня, місяці. У творі реалізується уявлення 

про час доби так: «Заступало свято; настав багатий вечір» [Мирний 1989, с. 

166]; «Настав вечір, а за ним не забарилася і ніч насунути» [Мирний 1989, с. 

312]; «Ніч спустилася на землю, сіра, непривітна ніч» [Мирний 1989, с. 149]; 

«Починалася весна; хоч ще звечора й держало заморозками, а проте вдень так 

світило, так гріло ясне сонечко!» [Мирний 1989, с. 152]; «Сірий ранок 

пробивався крізь намерзлі шибки у хату, світло почало тусквіти…» [Мирний 

1989, с. 198]. Триядерну зону художнього концепту часу утворюють ключові 

слова, що функціонують у тексті: вечір, ніч, ранок. Уважаючи принцип 

сполучення за основний для аналізу функціонування ключових слів, що 

окреслюють час у романі, час доби Панас Мирний тісно пов’язує 

з просторовими координатами, що різноманітно представлені в його романі. 

Іншим лінгвістичним значенням для концепту «час» є пора року. Цей 

контекст має величезний потенціал, як це можна бачити, наприклад, у таких 

фрагментах роману: «Зима. Земля, скована морозом, покрилася білим снігом. 

Сонця не видно, високе небо замазалося зелено-бурими хмарами, припало до 
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землі, наче нагнітило на неї. Сумно, сумно…» [Мирний 1989, с. 576], 

«Починалася весна; хоч ще звечора держало заморозками, а проте вдень так 

світило, так гріло ясне сонечко. Бігучі річечки спускалися з гір, рили талий 

сніг, розтоплювали; у полі могилки показалися; жайворонки зранку щебетали; 

дівчата вечорами збиралися весну закликати… Раділи люди» [Мирний 1989, 

с. 198], «Стояла перша осіння доба з сухими покороткуваними днями. Сонце 

вже не котиться горою, як літом, не стоїть над самою головою і не прище 

палом, а береться низом, понад горою, привітно світе та пригріває після довгої 

холодної ночі та ущипливого рожевого ранку» [Мирний 1989, с. 418]. У 

наведених уривках ключовими словами є: зима, весна, осіння доба, що 

характеризують час року як певний циклічно повторюваний проміжок часу. 

Порівнянням осіннього обертання землі навколо своєї осі 

з орієнтуванням на сонце у визначенні часу доби з обертанням – літнім на фоні 

пейзажу в романі «Повія» Панас Мирний досягає особливого 

взаємопроникнення часів, нерозривної єдності, співіснування в єдиній точці 

простору і часу. Ущільнення часу, до якого вдається автор, проявляється як 

стильовий елемент поетики художнього часу, використовуваний ним як 

неодмінна умова для створення міфічного часу. Варто зазначити, що час тут 

згортається, а простір, навпаки, – активізується, долучається до руху сюжету. 

Прагненням подолати просторово-часову обмеженість людського 

життя, наміром розширити вузькість ареалу героїні визначається творча 

концепція Панаса Мирного. Відповідно до цього, час у романі письменника 

має особливу повноту, підкорюючись зворотному, циклічному міфологічному 

часу, а простір знаходить невластиві для історичного хронотопу широту й 

простір. Панасом Мирним відтворюється зовсім новий хронотоп для нової 

людини, перед якою відкривається щось зовсім нове. 

Автор увиразнює історію Христі, застосовуючи дискретність сюжетного 

ходу, тобто переривання потоку часу в художньому тексті. Таким чином він 

залучає героїню в хід часу, темпоралізація якого залежить від простору, 
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у якому дівчина існує. Наприклад, у природному локусі час «застигає», героїні 

відкривається інший стан світу, їй притаманне нове почуття простору й часу.  

 

3.1.3. Ретардація як уповільнення часового потоку в романі 

 

Просторово-часова визначеність головної героїні роману має певні межі, 

але вони недостатньо чітко окреслені. Так, ритмічна неординарність 

художнього тексту залежить, перш за все, від координат героїні 

в хронотопному комплексі. Зміна напрямку руху героя до зовнішнього 

простору («уперед», «угору») передбачає прискорення в ритмічній організації 

тексту, а статичність тексту фіксує стан героя, замкнутість його простору – 

ретардації (уповільнення) у часовому потоці.  

Композиційний прийом ретардації, досягається в романі штучним 

уповільненням розгортання сюжету шляхом уведення в художній твір 

вставних сцен та епізодів, описів природи тощо. Героїня роману Христя 

рухається в різних напрямках, завдяки чому формується нерівномірний ритм 

сюжетної динаміки («Якісь смутні та нерадісні почування тягли її вперед» 

[Мирний 1989, с. 260]; «Так за ті часи і треба було робити. Тільки як часи: 

перемінилися, то треба було і самим слідкувати за часом, іти за віком, а не 

стояти на одному місці. Хто не йде вперед, той поступається назад!» [Мирний 

1989, с. 422]). Штучне уповільнення руху Христі вперед у сюжетній канві 

роману, її дій і вчинків досягається шляхом уведення в художній твір вставної 

історії Мар’ї, яка є таким художнім прийомом, як текст у тексті. Розповідь 

про долю Мар’ї претендує на жанр завершеного оповідання, умонтованого 

в текст роману, тому вона не лише уповільнює чи затримує сюжетний час 

роману, а навіть розриває його, призупиняє, переключаючи увагу й час читача 

з головної героїні твору на персонажа, що з нею синхронізується й одночасно 

дисонує.  

Різновиди ретардації в романі Панаса Мирного «Повія» виконують роль 

доповнення й уточнення вже поданої інформації (про описані події, явища чи 
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персонажів) і тим самим змінюють динаміку подій і створюють конотативний 

простір світу навколо головної героїні. 

 

3.1.4. «Історична інверсія» та альтерація 

 

Художній час героїні роману «Повія» бере початок з її дитинства, 

переходить у її побутове оточення, поступово розкриваючи характер Христі, 

який формується під впливом мінливої дійсності. Життя Христі протікає 

в різноманітних площинах відкритого простору, де вона переміщується. Усе 

(навіть вставна історія Мар’ї), що зображується в романі «Повія», тісно 

пов’язане з особистою долею героїні й має значимість тільки у зв’язку з нею. 

Час не передбачає паралельного протікання в різних сюжетних лініях.  

Розгортання подій у творі зосереджено на прямому фізичному русі в часі 

й просторі. Відчуття реальності життя повсякчас трансформується, оскільки 

набувають нових форм і час, і простір: після ночі обов’язково настане ранок, 

за ранком буде день, змінюється природа. Тобто фізичний зримий рух 

відображений у логічній послідовності.  

У центрі роману Панаса Мирного перебуває героїня, яка все пропускає 

крізь серце, відчуття реальності якої вже впритул наближено до правил 

усвідомлення дійсності, але повноцінному розвитку останньої перешкоджає 

природна практичність письменника: «Епічний автор, зберігаючи дистанцію 

із зображуваним, не дозволяє авторові-оповідачу абсолютно оптимізувати свої 

взаємини з дійсністю» [Черкаський 1973, с. 91].  

Ускладнюється структура хронотопу роману «історичною інверсією» та 

альтерацією, створюючи просторову перспективу роману. Такий прийом 

літератури, як альтерація, що його використовує Панас Мирний, забезпечує 

перехід від однієї частини дії до іншої, організовує складні перехресні 

відношення між діями. Хронологічна послідовність романної дії в цьому разі 

переплітається з численними інтервенціями, які прискорюють динаміку, 

трансформують простір роману.  
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Проблема інтерпретації хронотопного комплексу твору в єдності 

з історико-культурним контекстом усієї творчості письменника розкриває 

онтологічний рівень творів, індивідуальне уявлення про буття, світ, зумовлене 

авторською приналежністю, особливістю епохи, соціуму, національної 

ментальності, з одного боку, та універсальним характером, співвідношенням 

художнього твору зі світовим літературним процесом, з іншого. 

 

3.2. Просторові ознаки в романі Панаса Мирного «Повія» 

 

Романний простір майже неможливо піддати вичерпному аналізу 

в одному науковому дослідженні, оскільки «він може розширюватися й 

стискатися, руйнуватися, деформуватися й відроджуватися, набувати 

ірреальних ознак, перетворюючись на уявний, фантастичний, казовий» 

[Матвєєва 2016, с. 296]. Здебільшого художня форма простору далеко відбігає 

від реальної форми, про що в статті «Хронотопічні особливості роману Панаса 

Мирного “Повія”» ми вже зазначали: «Дійсність та реальність – це 

однопорядковий, але не тотожний термін. Якщо реальність – це те, що ми 

можемо побачити (видима реальність), то дійсність (уявна) розуміється лише 

при детальному, тобто більш сконцентрованому розумінні прочитаного, з 

поверненнями до вже прочитаного. В цьому випадку велике значення 

надається просторовому тексту, який має план вираження і план змісту, які 

підкорені єдиній надпроблемі – передати зміст від автора до читача в 

адекватній для цього змісту формі» [Хачатурян 2020в, с. 24].  

Вивчення тексту роману «Повія» дає підстави говорити про наявність 

у ньому різних категорій просторових знаків. 

1) Універсальні знаки об’єднують увесь світ, природні стихії, такі як 

вода, вогонь, земля, повітря, які категорійно співвідносні з природними 

стихіями. Вони мають універсальну національну семантику, яка реалізується 

в тексті за допомогою низки конкретних деталей. Універсальними знаками 

можемо називати: знаки вогню (вогонь, пожежа, вогнище та ін.), знаки землі 
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(дорога, земля, тротуар, камінь) знаки водної стихії – гідроніми (річка, озеро 

ставок,), і знаки повітря (небо, Сонце, Місяць, запахи). Подана класифікація 

знаків розширює часо-просторові межі роману, формує у творі образ Всесвіту, 

надає конфлікту певної універсальності. 

Простір природи позначається знаками, що мають категорійний зміст 

поля, села, лісу тощо, які в романі відіграють одну з ключових ролей. 

Природою автор називає будь-який простір поза межами міста. Простір 

природи не деталізований, він подається здебільшого саме через родову 

диференціацію, заповнений універсальними знаками просторовості (гори, 

поля, Сонце, вода, тощо). Звідси – монологічність зображення знаків природи 

в романі. Тим часом простір міста є діалогічним. Він складається 

з хронотопних точок поглядів і переконань персонажів. Зміст роману 

переконує, що ставлення Панаса Мирного до природи є умовою етичного 

сприйняття людиною дійсності. 

Простір міста реалізується в есхатологічній площині як такий, що не 

відповідає поставленій соціумом меті, роздробленість світу міста ілюструє 

його рух до хаосу, розпаду, дисперсії й відчудження між людьми, що тягне 

за собою самотність героїв, яка збиває їх на рух по колу, провокуючи 

на постійне прагнення до контакту зі світом і людьми. Просторові стратегії 

героїв, які спрямовані на осмислення і втілення своєї ідеї, роблять місто 

ареною напруженого емоційного конфлікту, формують ідеологічний статус 

спеціальної поетики.  

Варто зазначити важливість статусних позицій у романі, які окреслюють 

роль і місце знака в поетиці романного простору, слугують засобами розвитку 

сюжетної дії та розкриття особливостей характеру героїні. 

Критеріями виокремлення важливих позицій у романі є смислові 

макрокомпоненти знака, рівень впливу на сюжетно-композиційну структуру, 

систему героїв і розвиток конфлікту твору. Домінантним є обраний автором 

спосіб вираження морально-філософської проблематики. Найбільш поширені 

статусні позиції: ініціальна (номінативна) «простір в просторі», межовий. 
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У романі Панаса Мирного «Повія» просторові знаки проходять кілька 

соціально важливих етапів. Змінюючи просторові позиції, автор уможливлює 

кардинальну зміну в розвитку дії, поглиблює її в поетиці до ідеологічного 

дискурсу оповіді роману. У цьому випадку є можливими такі способи зміни 

статусних позицій: ініціальна – простір у просторі – сакральна (хата головної 

героїні, відчуття хати Загнибіди у свідомості Христі); ініціальна – обрядова, 

сакральна (могила матері Христі). 

Відповідно до статусних позицій можна виділити такі функції 

просторових знаків: 

1) номінативний – підкреслює існування побутових локусів; 

2) комунікативний – просторовий знак акумулює й передає від автора 

до читача поняттєво-змістовий і символіко-ідеологічний компонент 

повідомлення. Саме в процесі комунікації актуалізуються приховані 

семантичні інтенції просторового тексту; 

3) створення чуттєвої ситуації;  

4) розуміння при читанні художнього тексту – до сфери пізнавальної 

напруги притягується життєвий досвід читача, що говорить про здатність 

тексту провокувати напружену діяльність пам’яті, актуалізувати особистісні 

відносини на основі функціонального змісту; 

5) функція колективної культурної пам’яті – актуалізація 

універсального, архетипного й конкретного, культурно-історичного змісту в 

зображенні взаємин між людиною і світом; 

5) просторовий текст виконує функцію коду до ідеологічного, 

сакрального змісту роману. Механізми декодування і здатність адекватно 

тлумачити закладені в тексті складні семантичні ребуси є запорукою 

розуміння глибинного змісту тексту. 

Поняття «простір» є маловживаним в українській літературі початку 

ХХ століття – періоду початку інтенсивного вивчення творчості Панаса 

Мирного. Це пов’язано з тим, що цей термін на той час уважали більш 

філософським, аніж літературним. До того ж словник твору «Повія» налічує 
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лише чотири слова «простір», наприклад: «Весело проходить свято при щасті, 

при достатках, коли горе налягло на душу, коли туга за серце кусає – тоді і 

свято не в свято. Час, як безногий чоловік, лізе, туга та горе гадюкою в’ється 

біля серця, безодрадні думки обіймають голову. У будень хоч буденні клопоти 

розіб’ють їх, а в свято ніщо не заборонене – простір їм, розкіш» [Мирний 1989, 

с. 168]; «А як їх зменшиться, то тоді і нашому братові дворянинові, – казав 

Лошаков, – буде більший простір у земських справах; тоді ми і всяким 

верховодам мусимо утерти носа» [Мирний 1989, с. 423]; «Тихий простір і 

незамутна тиша, видно, не дуже-то тягли до себе молодих баратинят, і вони, 

поховавши батька, розлетілися швидко туди, звідки знову прилинули» 

[Мирний 1989, с. 461]; «Задумувалася і Христя про свою поїздку у Веселий 

Кут. Хата їй здавалась такою тісною і душною, город – курним та 

непривітним, їй хотілося на простір, на безкрає поле, над яким тільки вітер 

грає та сонце пересипа золоти, – і промінням, на широкі луки, що вкрила їх 

трава, наче шовковим килимом, у темні кучеряві гаї, у непрохідні ще темніші 

ліси, що здалека здаються такими синіми» [Мирний 1989, с. 465]. Варто 

зазначити, що найбільший макет простору автором подається тоді, коли 

героїня перебуває в стані психологічної кризи. 

Аналізуючи світ Панаса Мирного, його просторове уявлення 

вербалізованої картини світу, маємо на увазі не саме слово «простір», а 

просторову парадигму, відновлення якої передбачає тлумачення й розуміння 

центральних просторових філософськи значущих образів, слів і мотивів.  

Систематизація просторових символів у романі «Повія» «сприяє більш 

глибокому проникненню в особливості хронотопу твору. При розшифруванні 

знакової системи роману відбувається сприйняття знакового аспекту 

(архетипіки, образів) структури твору через відношення до хронотопу. 

Говорячи про об’єктивність цих характеристик, ми не забуваємо про те, що 

один і той самий текст і різноманітні його параметри неоднаково 

сприймаються різними індивідами, різними групами, прошарками 

суспільства, а також представниками різних культурно-історичних епох» 
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[Чередниченко 1986, с. 25]. Варто зазначити, що ці обставини не викликають 

необхідності пошуку загальних закономірностей, зумовлюють принципову 

можливість функціонування соціально-психологічного роману як окремого 

естетичного феномена. 

 

3.2.1. Трансформація сакрального простору хати в профанний простір 

смерті 

 

Знайомство читача з персонажами роману здебільшого відбувається 

в площині відображення соціального, побутового й психологічного часу й 

простору. Саме у формі соціального й побутового хронотопу детально 

відображене рутинне життя головної героїні роману Христі як людини, яка 

представляє конкретну епоху, а вже потім письменник активізує увагу 

реципієнта на впливі певних історичних подій на її життя. Форму 

психологічного часу й простору автор використав, змальовуючи етапи 

становлення й формування її світогляду. Жанрова організація твору спонукала 

письменника обирати найбільш суттєві картини життя Христі та її оточення. 

Тут варто розрізняти реальний історичний час, час написання роману Панасом 

Мирним, художній час і час сприйняття його читачем. Соціально-побутовий 

хронотоп у романі «Повія» частково теж використовується автором при 

створенні художнього образу героїні, зокрема шляхом указівки на місце, де 

вона живе, а також на час, у межах якого відбувається становлення її 

характеру. 

Просторова організація подій у романі є чітко окресленою, обмеженою 

певними епізодами реальної дійсності. Автор змальовує звичний простір, де 

відбувається формування дівчини як особистості, що має своє відмінне 

світобачення. Центром дії, відповідно до життя, є низенька хатинка, яка 

облаштована під побут та звичаї родини: «Господи, яка то була радість 

Прісьці! Як вона рук не жаліла, обмазуючи та обліплюючи хату, щоб і холод 

не заходив зимою, і дощ, бува, не пробив літом…» [Мирний 1989, с. 155]. 
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Іншого забарвлення набуває зображення хатнього інтер’єру в Прісьчиній та 

Христиній хаті після смерті Пилипа: «Тільки з Притичиного верху не йде пара. 

Огонь у печі тлів, тлів – та й згас; тепло вибігло у незакритий димар; застиг 

обід коло черені. Хатні двері забула Здориха причинити; у їх роззявлену дірку 

ішов з сіней холод: у хаті – хоч вовків гони!» [Мирний 1989, с. 156]. 

Центром простору є домівка, яка втілює ідеальний світ, гармонійно 

організований простір, єдність соціального й природного. Хронотоп дому 

постає так званою святинею, місцем, у якому можна сховатися 

від загрозливого зовнішнього світу – світу, який можна побачити з хати лише 

через вікно. Саме тут героїня почуває себе в безпеці.  

У зв’язку із цим важливим видається дослідження В. Щукіна «Вікно як 

“жанровий локус” і поетичний образ», в якому автор аналізує поетичне 

обігрування вікна у творах. Автор виділяє так званий мікрохронотоп [Щукин 

2009, c. 80]. Так, вікно виступає межею художнього тексту, коли Панас 

Мирний змальовує антиномічні стани Христі, у яких зображує замкнутий 

простір героїні: «Співайте, співайте, пташечки! Веселіть мою паняночку, щоб 

вона, було, не засмуткувала тута! – гукнула баба, заглядаючи через вікно в 

садок» [Мирний 1989, с. 476] та протиставлення «Христя все стояла коло вікна 

і дивилася на громаду. Вона чула образу і гіркий посміх над молодою 

молодицею, вона бачила ще гіршу образу над цілою громадою, її така важка 

туга пройняла, такий жаль увійшов у саме серце, якого вона досі ніколи не 

звідувала. Уже люди давно скрилися за горою, а їй здається, вони стоять перед 

її очима, стоять на колінах, плачуть, трусяться, моляться перед розхристаним 

та неприбраним Колісником» [Мирний 1989, с. 552]. 

У хаті після батькової смерті художній час ніби зупинився, хоч і 

продовжує тривати-минати час соціально-історичний: «Як почула Христя, 

варячи обід, про батька, то забула про все на світі. Огонь у печі тлів, тлів – та 

й згас; тепло вибігло у незакритий димар; застиг обід серед черені. Хатні двері 

забула Здориха причинити; у їх роззявлену дірку ішов з сіней холод: у хаті – 

хоч вовків гони. А Прісьці і Христі – байдуже, їх діймають сльози гірким 
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теплом… Голова наче у вогні палає, очі горять. Зітхання гаряче, аж губи 

репаються від нього, аж у роті сохне» [Мирний 1989, с. 156]. Час у творі таким 

чином повністю замикається в собі, уповільнюючи хід трагічних подій, мов 

гасне вогонь у печі, а простір, навпаки, розмикається – через незакритий димар 

витікає з хати тепло, ніби саме життя, а натомість завдяки розчиненим хатнім 

дверям заходить холод, який асоціюється зі смертю.  

Образ оселі традиційно навіює ідею захисту, але в романі навіть ілюзія 

хатнього захисту розбивається вщент об несподіване горе. На цьому ми 

наголошуємо в статті «Типологія художнього часу і простору в романі Панаса 

Мирного “Повія”»: «Дім відноситься до основоположних архетипів людської 

культури. Отримавши додаткове семантичне навантаження, домівка 

перетворюється на зменшену модель світобудови і людського буття. Основна 

функція будинку – захист і обмеження. Це актуально і для досліджуваного 

типу дискурсу, проте, відносно сутнісних характеристик концепту 

актуалізовані амбівалентні риси даного простору. Також інформацію про 

характеристики будинку дає розгляд ситуацій, коли героїня залишається та 

повертається. 

Негативно розглядаються ті якості будинку, які показують його з 

побутової сторони: дім – сірий і брудний» [Хачатурян 2020б, с. 183].  

У Христиній хаті, де увесь простір заполонила звістка про смерть батька, 

«чорніше сажі: тільки намерзлі вікна, мов полудою заслані очі, сіріють; і тихо-

тихо, як у могилі» [Мирний 1989, с. 152]. Порівняння хати з могилою вщент 

знищує почуття захищеності, провокує бажання залишити помешкання: 

«Вернулися Пріська і Христя додому – краще б не верталися! Христі ще 

вчувається регіт дівочий, веселі їх вигадки, приповістки…, а тут у хаті тихо, 

аж сумно; мати така понура» [Мирний 1989, с. 168]. Ототожнення хати зі 

смутком і могилою проєктують сприйняття простору як чужої реальності, де 

чатує небезпека, що породжує крайню потребу втекти. Під кінець свого життя 

Христя захоче повернутися додому, проте там, де «через майдан по лівуруч і 

їх хата стояла, тепер шинок жидів» [Мирний 1989, с. 589].  
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В українській літературі простір шинку, трактиру біля дороги часто 

зображується на тлі трагічних і конфліктних подій. Ю. Ветчінкіна помітила, 

що важливою прикметою локусу шинку є «схильність відвідувачів до поганих 

учинків» [Ветчинкина 2005, с. 255], Христя як вогню його боялася: «…все 

було якось мило. Один тільки шинок, де стояла їх хата, непривітно уразив її. 

Вона, проїжджаючи, геть одвернулася, щоб і не дивитися» [Мирний 1989, 

с. 542]. 

«Жидівський шинок», будований на місці зруйнованої хати, образ якої 

після смерті батька навіював Христі почуття розпачу й смутку з огляду на 

асоціацію її з могилою, зрештою, став могилою для Христі.  

Залишаючи рідну домівку, Христя ще не усвідомлювала, що ступила 

на шлях початку кінця. Змінивши сільську родинну хату на міське хазяйське 

помешкання, Христя ніби опинилася в іншому незнайомому, але приємнішому 

світі, де робота легша: «Робота моя неважка – витоплю піч, зварю їсти, віддам 

– і вільна увесь день і ніч на всю ніч…» [Мирний 1989, с. 214] або й важка, але 

інша: «Цілий тиждень Христя за приводом хазяйки, наче в каторжній роботі, 

коло печі крутилася, уриваючи післяобідній зайвий час на підмазування, 

витрушування, підмивку – побілку» [Мирний 1989, с. 221].  

Хата, хай і чужа, але вже не ототожнюється з могилою: «У суботу усі 

хати наче в сорочки білі нарядилися; по кутках з-за оберемків роблених квіток 

у блискучих шатах визирають образи; обличчя святих аж усміхаються; 

невеличкі лампадки крутяться перед ними на тоненьких ланцюжках; по вікнах 

узорчаті запони; сонце пробивається крізь їх невеличкі кружальця… По 

столах, накритих білими, як сніг, скатертинами, наїдків-напитків – ніжки 

гнуться… Всюди достаток, розкіш, багатство…» [Мирний 1989, с. 221–222]. 

В авторському зображенні образу хати спостерігається розрізнення 

духовного та матеріального світів, а «sakrum та profanum розглядається як 

опозиційна, але не обов’язкова протиставна пара» [Набитович, 2008, с. 40]. 

Трансформація сакрального архетипу хати в профанний образ незахищеності, 

смутку й смерті вписується в систему реалістично-психологічного наративу 
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Панаса Мирного й свідчить про часткову руйнацію традиційної для 

української літератури реалізації національного світогляду й водночас 

універсальної проблематики людського буття. 

 

3.2.2. Модальність просторових пластів роману Панаса Мирного 

«Повія» 

 

У межах дослідження актуальністю позначене питання про 

розмежування форм сприйняття простору, окресленими в художньому тексті, 

з огляду на те, що традиційне розділення художнього простору роману 

на «простір оповідача і простір персонажів» [Назаревич 2011, c. 123] 

виявляється недостатнім. На наш погляд, доцільно виділити в тексті декілька 

просторових пластів, що характеризуються різною модальністю сприйняття 

простору, який виникає з відмінностей між суб’єктами сприйняття. До цих 

пластів ми відносимо:  

простір персонажів і груп персонажів; 

простір автора; 

простір оповідача (наратора); 

простір читача. 

Ці просторові пласти перебувають у складній і постійній взаємодії, 

завдяки якій і забезпечується багатовимірність і об’ємність художнього 

простору роману, його здатність виступати в ролі важливої характеристики, 

що забезпечує функціонування тексту як естетичного цілого. «Незважаючи на 

те, що автор і читач в їх конкретному модусі, – на думку В. Шміда, – до складу 

літературного твору не входять, вони в ньому якимось чином представлені. 

Будь-яке повідомлення містить імпліцитний образ відправника і адресата. 

Коли ми слухаємо, не бачачи ні мовця, ні його співрозмовника, до когось 

звернену мову невідомої нам людини, ми автоматично на основі почутого 

створюємо для себе уявлення про відправника та одержувача мови, точніше – 
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не про одержувача самого собою, але про одержувача, яким його передбачає 

відправник, тобто про передбачуваного адресата» [Шмид 2003, с., 25]. 

Проаналізуємо кожен з цих пластів більш детально. 

Просторове оточення дає змогу Панасу Мирному розглянути духовні 

зміни в душі героїв. У зв’язку з тим, що кожний художній образ є, зазвичай, 

хронотопним, часопросторовий континуум як формально-змістова категорія 

розкриває й художній образ. Художній образ – це особлива форма естетичного 

розуміння світу, за якої збігається його предметний характер, життєвість, 

цілісність, визначеність, що відрізняє його від наукового трактування, де 

превалює абстрактна форма. 

Перша з виділених нами складових простору персонажа є об’єктивною 

характеристикою, друга – суб’єктивною. 

Простір героїні проявляється в романі переважно експліцитно, що 

найбільш безпосередньо співвідноситься з конкретними структурними 

одиницями в художньому тексті. 

Є. Табориська називає простором героя «всю сукупність просторових 

відношень, із якими пов’язаний і поєднаний певний персонаж» [Таборисская 

1974, c. 45]. Вона виділяє три групи цих відношень: 

1) об’єм простору;  

2) якісна його своєрідність;  

3) ступінь конкретності перших двох груп.  

Звернемо увагу на те, що перші дві із цих груп несуть об’єктивний 

характер, водночас третя група вводить міру суб’єктивності в сприйнятті 

простору.  

Простір кожного героя роману «Повія» наявний в тексті експліцитно, 

тобто його характеристики представлені певними, легко відокремлюваними 

із загальної тканини твору текстовими одиницями. Самі ж ці характеристики 

зводяться до таких складників: об’єктивних параметрів простору 

(географічних, топографічних, фізичних властивостях локусу), рівнем і 

характером заполонення простору тощо. 
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Зображення соціально-історичного простору та його впливу на долю 

героїні стали домінантними в романістиці Панаса Мирного. Одним 

із найяскравіших прикладів може служити доля Пріськи. Усе її життя пройшло 

в тяжкій праці – спочатку у Супруненків, а після звістки про волю – на своїй 

землі.  

Після смерті Пилипа їй пригадалося все життя, а особливо яскраво – 

недоля. Оточення Пріськи і в минулому, і сьогодні має прямий вплив 

на формування її особистості. У неї, наприклад, зникло навіть бажання 

влаштувати доньчине життя. І от як вона про це каже: «– Бог з вами, тітко! – 

умовляє Одарка. – У вас он дочка; треба її до ума довести, треба її пристроїти. 

Хто об їй потурбується без вас? 

Добрі люди, Одарко, коли вони ще є; а немає – гірше не буде!... Я жила 

свій вік між чужими людьми – пропала бач; буде шануватися – і вона проживе, 

а не буде – то її діло… А мені – годі б уже швендяти по сьому світу; дивитися 

на нього не хочеться» [Мирний 1989 с. 165]. 

Кожна подія, кожна обставина, описані в цьому творі, позначилися на 

подальшій долі Христі: і смерть батька, і материне горе, і бідність, 

і поневіряння – усе це разом сформувало її погляди на життя та психологічне 

світосприйняття. 

Простір автора в романі «Повія» істотно відрізняється як від простору 

персонажів, так і від простору оповідача, навіть перебуває з останнім у 

певному конфлікті. Образ художнього простору принципово видозмінюється 

залежно від бачення картини світу письменником. Автор виступає в романі 

як деміург, творець всього художнього світу твору, визначає структуру й 

співвідношення всіх інших просторових пластів художнього простору тексту. 

Авторське мовлення відбувається в просторі історичності мови, зокрема 

в первісному її значенні, до якого приєднуються значення вторинні, які 

приховуються від читачів наступних поколінь за нашаруванням 

інтерпретаційних площин. 
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Таким чином, простір автора проявляється у творі імпліцитно та 

експліцитно. В. Шмід запевняє, що «поняття імпліцитного, або абстрактного, 

автора, широко застосовується на практиці» [Шмид 2003, с. 28], причому 

імпліцитні та експліцитні його площини можуть вступати в непросту 

взаємодію. Концептуальність художнього простору забезпечується саме цим 

просторовим пластом. 

З огляду на те, що площина уявлень автора про світ проєктується 

на перспективу відгуку читача, а площина сприйняття читача спирається 

на його життєвий досвід, простір автора в романі (творення) переплітається 

із простором смислових позицій читача (сприймання). У процесі такого 

переплетення завуальовується первинне значення твору залежно 

від віддаленості, від історичності творення. Тому виникає потреба 

перепрочитання й реінтерпретації класики з оглядом на функцію наратора, яка 

визначається необхідністю спрямовувати довільність читання, коригувати 

настанови та сподівання від естетичної комунікації, як її артикулює читач, і 

максимально повно виявляти контекст автора. «Справді-бо, читач творів 

Панаса Мирного не може не звернути увагу на їхній украй похмурий колорит. 

Наприклад, безпросвітним мороком оповита “Повія”» [Ушкалов 2012, с.132].  

Наратив богополишеності світу, відсутності в ньому правди є 

наскрізним у романі Панаса Мирного «Повія». Есхатологічність оповіді 

роману звужує простір його героїні Христі до точки неповернення попри її 

бажання покинути місто, почати нове життя на батьківському подвір’ї в селі 

Мар’янівка. Точка неповернення стосується не фізичного простору 

перемішення Христі, а її простору внутрішнього – душевного й духовного 

вигорання. «…Тут зринає “справжня фурія”, а точніше, mors syphilitica, чиїм 

утіленням є Христя у фіналі “Повії”». У кращому разі, це щось схоже на 

потворну жіночу фігуру з картини сучасника Мирного швейцарського 

авангардиста Пауля Клеє «Дівчина на дереві» (1903 р.). Може, якраз оце 

символічне перетворення Христі-“Богородиці” на Христю-сифілітичку є 

найяскравішим свідченням того, що письменник боїться Апокаліпсису, після 
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якого відбудеться, сказати б, усеосяжна віднова Божого творива, адже шлях 

до омріяного світлого майбуття пролягає через домежне згущення темряви, 

через криваву метаморфозу апокаліптичного ґатунку» [Ушкалов 2012, с. 160]. 

Якщо говорити про простір читача, то необхідно акцентувати на такому. 

Про наявність цього пласту в художньому просторі роману «Повія» варто 

говорити, якщо мати на увазі образ читача. Без реального читача неможливий 

процес актуалізації сенсу тексту, оскільки «сенс потенційно нескінченний, але 

актуалізуватися він може лише зіткнувшись з іншим (чужим) змістом, то тут 

варто говорити саме про хронотоп читача» [Гей 1975, с. 21–22]. Читач 

щонайперше залежить від інтелектуально-ціннісного простору середовища, 

у якому перебуває, тому для нього важливо в прочитаному тексті пізнати 

самого себе, тобто знайти споріднені зацікавлення, що безпосередньо впливає 

на формування чітких відмінностей між оповіддю – написаним авторським 

текстом – і дискурсом – сприйняттям тексту реципієнтом. 

Ж. Женетт основою відміностей між оповіддю й дискурсом уважає 

психологічні категорії об’єктивного / суб’єктивного й називає об’єктивною 

оповідь, а суб’єктивним дискурс, у якому чітко чи приховано маркується 

присутність «я». Головним часом дискурсивного способу вираження, на думку 

науковця, є теперішній час, який «указує на момент, в якому відбувається 

промова, тому його використання маркується „збігом у часі описуваної події з 

актом мовлення, що його описує”» [Женетт 1998, с. 295]. Натомість 

об’єктивність оповіді не передбачає і навіть не натякає на перспективу 

відсилання до оповідача. 

Наратологічний дискурс переважно формується постаттю наратора, 

якого, на думку В. Шміда, не варто ототожнювати з живою людиною, а варто 

сприймати як «споглядальний розум» [Шмид 2003, с. 65] з огляду на його 

всезнання і всесутність, здатність проникнення в найпотаємніші приховані 

локуси свідомості персонажів. Попри здібність наратора уніфікуватися 

з абстрактним автором, суб’єктивність присутності в тексті є його 

переважною рисою. Домінантна роль наратора пояснюється необхідністю 
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присутності голосу Іншого, який бачить всі простори тексту й сприймається 

як витвір авторської настанови. 

У романі Панаса Мирного «Повія» представлена чотиричленна 

типологія наративних типів Ж. Женетта. Гетеродієгетичний наратор 

в екстрадієгетичній ситуації веде за собою читача, коментує події, висловлює 

свої роздуми про долю Христі, про антиномічну дихотомію просторів міста й 

села тощо, веде оповідь від третьої особи, оскільки так само, як автор, 

перебуває поза художнім текстом, де він не може виконувати функції 

персонажа.  

Гетеродієгетичний наратор уніфікується з гомодієгетичним наратором 

у вмонтованій у текст роману історії Мар’ї. Мар’я як гетеродієгетичний 

наратор в інтрадієгетичній ситуації виконує роль оповідача другого ступеня, 

бо забезпечує існування прийому «текст у тексті» шляхом вмонтовування в 

текст роману оповідання із окремим завершеним сюжетом, але котрий 

розповідає історії, в яких він, як правило, відсутній. Мар’я ж одночасно як 

гомодієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації знайомить з власною 

історією, в просторі якої вона ж в екстрадієгетичній ситуації фігурує як 

персонаж.  

Таким чином, власна наративна активність персонажа, у цьому разі 

Мар’ї, актуалізує простір героя.  

 

3.2.3. Антиномія просторів міста й села 

 

Географічним простором називають той простір, який має межі, але 

не підлягає безпосередньому візуальному спостереженню. Простір роману 

подано автором як висхідна група географічних об’єктів, зокрема села, міста, 

країни, які створюють просторову площину з метою забезпечення комунікації 

між героями і читачами. Географічний простір представлено у вигляді певного 

місця. Через топоніми, які неважко знайти на географічній карті, 

розкривається географічний простір письменника.  
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Панас Мирний зосереджує увагу на найважливішій антиномії «сільської 

прози» місто / село. «Протиставлення міста селу, як двох ворожих сил, є 

характерною рисою української літератури ІІ-ої половини ХІХ ст., досить 

згадати творчість Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Бориса 

Грінченка та ін. Проте “Мирний ніколи не ідеалізував села. Як реаліст, він не 

міг проіґнорувати складний, трагічний процес пролетаризації і розкладу села 

за нових капіталістичних умов”. Проте сільська колективна мораль викликала 

в письменника більшу симпатію, ніж міська, де “ніхто тебе не примічає..., 

ніхто тебе не спитає: де була, куди ходила?”» [Левченко 2004, с. 209].  

Рідне село Христі «Мар’янівка розкинулась на двох сугробах, посеред 

котрих у долину, між густими вербами, лежав ставок» [Мирний 1989, с. 141]. 

Письменник не обтяжує себе більш конкретним уточненням меж простору 

села, бо з топографічною місцевістю поводився так само вільно, як з 

хронологією, і підпорядкував її меті свого задуму – усі структуранти роману 

спрямувати в русло розкриття внутрішнього світу Христі.  

Мар’янівка – не простий топос, це складний, динамічний і, більш того, 

антропоморфний образ. Важливою особливістю його хроносу є наполеглива 

пам’ять про минуле, повага до давніх традицій, які закладені в календарних 

святах, лісах, полях, родинних і загальнолюдських цінностях, або зневага до 

всього цього. Простір наповнений предметами, які символізують минуле:  

а) покоління за поколінням йдуть у засвіти, але залишаються в селі їхні 

сліди; 

б) суб’єктивним осягненням простору, який є властивим певному герою, 

одним із найважливіших проявів яких є поведінка цього героя в конкретному 

локусі. 

Виїхавши із села Христя змушена була залишити не лише простір 

власного дитинства, а й минуле свого роду. 

Топос міста в романі Панаса Мирного «Повія» виконує роль певного 

«соціокультурного негативу», який зароджується й розвивається в межах 

антиурбаністичних мотивів, згідно з якими місто усвідомлюється Христею-
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Наталею як обман, ілюзія, мана, де героїня зазнає тяжких поневірянь, відчуває 

важкі почуття від страху до втоми, внутрішнього спустошення, розгубленості.  

Від’їзд героїні Панаса Мирного до міста, вихід із села розглядається як 

процес відчуження від свого й підготовка до сприйняття «іншого», «чужого» 

життя (атмосфери вульгарності, користолюбства, блюзнірства), що для нашої 

героїні є болісним. Л. Ушкалов свого часу стверджував: «Можна сказати, що 

мирнівська опозиція села та міста як “свого/чужого” є віддзеркаленням 

структури простору колонії в її найрізноманітніших вимірах: від суто 

побутового до метафізичного» [Ушкалов 2012, с. 77]. 

Мотив від’їзду корелюється з проблемою вибору, зробленого не зовсім 

Христею. Однак вчинення життєвого вибору розглядається Панасом Мирним 

як етап дорослішання героїні. У романі письменника «іншим» життям 

змушена жити головна героїня, мати ж героїні виступає у романі «берегинею 

традицій», «свого», сільського світу. Відмова від патріархального побуту 

сприймається як незмінна риса кризовості. Місто (за теорією Ю. Лотмана, «не-

простір») змінює вигляд, побут персонажів, як правило, перетворюючи їх на 

блукачів, шукачів кращого життя. 

У другій частині роману «У городі» Христя потрапляє до міста. Місто – 

модель закритого простору. Воно штучно створене людиною, на відміну від 

природного світу – землі, води, неба, світла, темряви, тварин і самої людини. 

Тому воно позбавлене досконалості, яким володіє природний світ.  

Місто є не просто місцем дії або фоном, на якому з’являються персонажі, 

відбуваються події, – це символ механічного світу, перетвореного у 

випадковий, непізнаваний хаос, де немає місця духовному, гуманному 

початку.  

На думку автора, саме місто стає осередком гріховності, саме в місті 

могла сформуватися розпусна жінка. Письменник з усією переконливістю зміг 

змалювати світоглядні зміни головної героїні – Христі, послуговуючись 

чітким розмежуванням простору пейзажу.  
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У романі Панаса Мирного «Повія» стійкі атрибути українського 

національного пейзажу зазнають істотної смислової трансформації за рахунок 

його внесення в контекст урбаністичної образності з проекцією на історичну 

реальність епохи. Так, широта українських просторів змінюється тіснотою, 

замкнутістю. Мотив шляху / дороги набуває узагальнено-метафоричного 

значення: рух практично повністю усувається, замінюється нерухомістю, 

статичністю. Мотив будинку як локусу сім’ї й затишку змінюється мотивом 

«чужого» будинку. 

Протиставляючи село місту, письменник демонструє, що в період 

зародження капіталізму українському селу все важче й важче доводиться 

протистояти місту, бо однакові хижаки господарюють і тут, і там. Подібні й 

наслідки їх господарювання. З великим співчуттям говорить письменник 

про жахливі злидні міської бідноти: «Аж ось минули крамниці й високі 

кам’яні будинки. Далі пішли обідрані хатки убогих людей. Спершу густо, мов 

їх одну до другої хто позсовував, щоб було затишніше й тепліше, далі рідше 

та рідше. Он край однієї й тину немає; у другої димар розвалився; третя – 

зовсім на бік похилилась, – з вікон, замість шибок, визирає ганчір’я, по двору 

– смітнику бігають трохи не голі діти… Боже! Які злидні та недостачі!» 

[Мирний 1989, с. 249]. Описи картин міського життя поглиблюють трагізм 

ситуації, підкреслюють внутрішню боротьбу головної героїні. Як зазначає В. 

Туркіна: «… Місто існує в двох іпостасях:... як реальність, втілена в камені, у 

форматі опредметнених просторових рішень, і як предмет рефлексії у просторі 

мислення, суб’єктом якого стають ті, хто освоює місто та вибудовує його 

культурний ландшафт у себе в пам’яті» [Туркина 2010, с. 125]. Дослідники 

Е. Бурліна [Бурлина 2015], Н. Барабошина [Барабошина 2015] та Л. Ілівіцька 

[Иливицкая 2011] використовують поняття хронотоп, зокрема, для вивчення 

особливостей просторово-часової структури соціокультурного міського 

середовища різних історичних епох. Для розкриття спільності історично, 

соціально та культурно зумовлених форм сприйняття часу, що складаються 

на різних етапах існування людського суспільства, Л. Ілівіцька вводить новий 
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термін «хронотип», під яким розуміється «складноорганізована система 

сформованих у певній культурі колективних уявлень, закріплених у різних 

культурних формах, презентує властивості й характеристики часу, що має 

ціннісно-смислову наповненість і регулює різні аспекти людської поведінки» 

[Иливицкая 2011, с. 8]. 

Урбаністичний природний простір (пейзаж) підсилює душевну 

спустошеність і страх Христі: «Широкі улиці, наче річки, поперерізували його 

і вздовж, і вшир, і впоперек. По улицях сторожами виставились високі кам’яні 

будинки, червоніючи цеглою, виблискуючи вибіленими боками. Серед 

невеличких майданів тягнуться угору гострими шпилями церкви: кругом їх 

лавою обступили крамниці… Наче комашня, снують-метушаться люди. 

Всюди гам та гук, неясний гомін та клекіт… Западаюче сонце обсипає все те 

своїм червоним світом, неначе кров’ю поливає… Христі зробилося страшно… 

Місто здалося хижим звіром, що, притаївшись у ямі, роззявив свого кривавого 

рота з білими гострими зубами, наміряючись кинутися на неї» [Мирний 1989, 

c. 215]. Зрештою місто й проковтнуло спочатку цнотливість і недоторканність 

Христі, а потім і саму дівчину як живу істоту. 

Характеристики простору міста і його впливу на героїню рефлексуються 

й викликають у суб’єкта сприйняття негативні емоції: жах, страх, печаль, 

почуття самотності, непотрібності. Простежується паралель сприйняття 

зовнішнього світу з духовним світом героїні. Місто в романі є певним 

«психологічним комплексом», «умістилищем духовних переживань»: 

сприйняття простору міста залежить від душевного стану суб’єкта 

сприйняття. Місто хоч і є невід’ємною частиною мовної картини світу 

письменника як носія міської культури, але не входить до його улюблених. На 

шкалі «реальне / ідеальне» місто є крайнім полюсом першого: автор не прагне 

ідеалізувати образ міста, показуючи його в тексті як неприкрашену, 

непривабливу реальність, дійсність в її побутових подробицях, яка проєктує 

негативний характер сприйняття світу. Відповідно до параметрів «своє / чуже» 

місто виявляється простором, який належить до категорії «чужих», що 
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відзначається ворожістю щодо людини й, відповідно, негативністю його 

сприйняття. 

Простір міста представляє зовнішній споглядальний план реальності, 

проте авторською свідомістю воно сприймається як початок ірреального, 

тотожного простору небуття. Метафізичний простір народжується в уяві 

художника й виявляється більш реальним, ніж емпіричний, тому що саме 

в надреальності відкривається справжнє буття. Навколишня дійсність 

усвідомлюється як фальшива, що спотворює справжню суть речей, як 

псевдореальність – «сміховий», «виворітний» світ, або антисвіт, у якому 

перевернуті всі людські стосунки й цінності. Н. Балаклеєць зазначає таке: 

«Простір становить собою галузь боротьби різних перспектив, 

інтерпретаційних моделей реальності, кожна з яких прагне наділити той або 

інший топос власним змістом» [Балаклеец 2015, с. 38]. 

Панас Мирний обрав одну з площин зображення української нової 

міської «аристократії» – їх сімейне життя. Це й зрозуміло: коли на службі чи в 

крамниці герої-«аристократи» змушені були натягати на себе машкару 

пристойності, то вдома, на бенкетах, у поводженні з наймитами, служницями 

їхні натури залишалися неприкритими. Показовими є картини гульбищ 

у Загнибіди, бенкету земців після губернського з’їзду та ін. 

Опис розгульного життя щойно посталого панства (нуворишів), окремих 

його представників набув у творі викривального пафосу, нищівного 

сатиричного звучання. І все це виписано з винятковим художнім тактом: «В 

романі реалістично відтворено соціальні процеси, що відбувалися у 

пореформену добу на Україні в середовищі панівних класів» [Горленко 1993, 

с. 138‒139]. 

На жаль, у творі не зустрінемо портрета самодостатньої національної 

інтелігенції, що не романтизує селянство та народницьку ідею, не ставить 

завдань просвітницького характеру як єдино можливої панацеї на шляху 

подолання дисгармонії в суспільних відносинах. 
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Для Панаса Мирного важливим є показ душевного потрясіння 

персонажів, їх реакції на події та вчинки. Узагалі сюжет роману динамічний, 

простір максимально насичений подіями. Дія уповільнюється лише тоді, коли 

автор уважає за потрібне вивести на перший план не подію, а реакцію 

персонажа на неї. 

Життя в місті зробило з Христі каліку. Вона повертається в село, де 

залишилася її хата, але виявляється, що її хату привласнив жид і тепер там 

шинок. Їй ніде навіть обігрітись, і вона замерзає під цією хатою.  

 

3.2.4. Архетипний простір роману Панаса Мирного «Повія» 

 

Усі аспекти простору й часу мають суттєве значення для розуміння 

ідейно-образного взаємозв’язку художнього світу романів Панаса Мирного. 

Зокрема в системі роману «Повія» конкретне вираження отримують архетипи, 

які мають достатньо специфічний вигляд у контексті часопростору. 

Теорію архетипів впровадив у наукову площину К. Юнґ. Він 

наголошував на хворобливому стані сучасного західного суспільства, 

закоріненому в матеріальному й раціональному аспектах життя. Однією 

із причин превалювання простору матеріального світу над простором 

духовних цінностей стала «втрата розуміння західним суспільством значення 

символічного дискурсу. Утрата символічного сприйняття була катастрофою в 

масштабах не лише окремої особи, а й усього суспільства загалом» [Бичатін 

2002, с. 62].  

Посутнім внеском К. Юнґа у світову науку є виокремлення явища 

колективного несвідомого, яке формує простір архетипів, які він радить 

сприймати як концентроване вираження психічної енергії, що актуалізує 

об’єкт. З огляду на вмонтованість міфів у структуру людської душі образи 

колективного несвідомого, на думку вченого, мають генетично 

успадковуватися й вербалізуватися.  
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За К. Юнґом, архетипи переважно є «структурно-енергетичною 

основою, навколо якої формується духовний простір індивіда. Кількість 

архетипів прямо пропорційна кількості типових життєвих ситуацій» [Юнг 

1998, с. 212]. Таким чином, актуалізація архетипів є певним «кроком у 

минуле», поверненням до початку зародження духовності. Таке повернення 

надає можливість розглядати простір міфології як відтворення простору 

архетипів. 

Романний простір Панаса Мирного представляє собою систему, однією 

з компонентів якої є архетипний фонд – основоположна матриця в структурі 

твору. Аналіз функціонування архетипних образів в поетиці роману дає 

можливість виявити особливості моделювання художнього світу, розкрити 

авторську концепцію, установити логічний зв’язок між елементами 

художнього тексту. «Поняття “архетипний образ” в літературній галузі 

співвіднесено із поняттям “художній образ”, що виступає як „особлива форма 

художнього структурування дійсності, якій притаманна яскрава предметна 

чуттєвість. Образ може бути як цілісним художнім феноменом (наприклад, 

образ України, образ Матері, різні «вічні» образи), так і його складником”. 

Такий художній образ стає ніби ‘прозорим’, втілюючи за матеріальною 

оболонкою часто нематеріальні смисли і семантику, що нерідко сягають 

глибин міфологічної та фольклорної свідомості й у різних формах художнього 

мислення трансформуються в сучасність» [Янковська, 2020, с. 300]. 

Архетипний простір роману Панаса Мирного «Повія» становить собою 

складну багаторівневу структуру, яку змодельовано з різних архетипних 

матриць, зокрема й фольклорно-міфологічних елементів, що до них входять. 

Наявні також образи й поняття в трансформованому автором, 

індивідуалізованому вигляді.  

Аналіз функціонування архетипів у поетиці роману дає можливість 

виявити особливості моделювання художнього світу, розкрити авторську 

концепцію, установити логічний зв’язок між елементами художнього твору. 
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Наповненість структури роману пластами символів і архетипів створює 

багаторівневу систему. За визначенням В. Топорова, «просторово-часовий 

континуум міцно пов’язаний з речовим наповненням» [Топоров 1983, с. 234]. 

Сюди науковець відносить першотворця, богів, людей, тварин, рослини, 

елементи сакральної топографії, сакралізованих і міфологізованих об’єктів зі 

сфери культури, тобто все те, що бере участь в організації простору, «збирає 

його, згуртовує, вкорінює в єдиному центрі» [Топоров 1983, с. 234]. 

Архетипи, символи розуміються як єдність в контексті часопростору 

(хронотопу), в особливій національній моделі світу. Як справедливо зазначає 

А. Большакова: «Літературний архетип як базисна модель словесної 

творчості, в свою чергу, формується на основі глибинних зразків 

світосприйняття, властивих тій чи іншій нації» [Большакова 2003, с. 46]. 

Важливими є роботи історика Г. Кнабе, який звернув увагу на необхідності 

вивчення системи архетипів у національних менталітетах, відтворенні 

народної генетичної пам’яті. Подібного роду дослідження покликані на аналіз 

архетипного пласту в хронотопі творів, ставлять за мету визначення 

національних моделей світу, образів, у багатстві національних варіантів 

пропонуються в працях літературознавців, таких як, наприклад, М. Бахтін, 

Г. Гачев, Ю. Лотман та інших. 

У романістиці Панаса Мирного помічається розмаїття проявів 

сакральних елементів архетипів, збагачення їхніх форм і художніх значень. 

«Архетипи, пов’язані із сферою sacrum, що їх вінаходимо в літературі, є, 

зокрема, тими архетипними зв’язками, які реалізуються в подіях і образах у 

трансформованому вигляді й проявляються у красному письменстві, 

переходячи із латентного стану в реальний художній текст. Індивідуальні 

особливості письменника, які виявляються в його творчості (зокрема його 

релігійне чи арелігійне світобачення), якраз і є тим контекстом 

(«індивідуальною свідомістю» мистця), який надає таким архетипним взірцям 

специфічного творчого й світоглядного звучання і дає можливість своєрідним 

чином «резонувати» (в даному випадку своїми містичними, 
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трансцендентними, релігійними ігрідієнтами) у художньому тексті» 

[Набитович, 2008, с. 65]. 

Наприклад архетип домінування минулого над майбутнім виражається 

в романі «Повія» через символіко-семантичний ряд: дім-поле-храм. Образ 

поля завжди для наших пращурів був образом рідної землі, України. Простір 

архетипу землі в романі тісно пов’язаний з простором обрядово-календарних 

циклів сільськогосподарського життя. Рідна земля в народній міфології 

вважається простором самого життя, простором материнського народження 

усього живого, від чого Христя відмовляється і передає в управління Карпові 

й Одарці, від’їжджаючи до міста. Тож Христя не лише звужує простір 

власного перебування до межі урбаністичного простору, а позбавляє себе 

можливості мати підтримку землі, яка оберігає й передає всім українцям силу 

і славу предків [Кримський 1996, с. 97]. 

Архетип долі спонукає Христю зануритися в простір покори й 

сподівання на Божий захист, що автоматично зараховує її до носіїв 

ірраціонального українського менталітету. Сприйняття долі як обов’язкового 

атрибуту життя спонукає Христю до переживання необмеженої, нескінченної 

перспективи можливостей, серед яких і її авантюрне повернення уже не на 

рідне, а на чуже «жидівське» подвір’я, і стає причиною її смерті.  

Найбільш потужним архетипом в просторі української ментальності 

вважається архетип Матері, який Христя руйнує, не знаходячи втіхи в 

спілкуванні з матір’ю під час короткочасних відвідин Мар’янівки, і 

достроково повертається до міста. Знехтувавши простором архетипу матері, 

Христя стала на шлях саморуйнації.  

Дослідивши різні концепції, пов’язані з поняттям архетипу, ми прийшли 

до висновку, що під поняттям «архетип» маються на увазі позачасові схеми 

або підстави, згідно з якими утворюються думки й почуття всього людства і 

які спочатку уміщують у собі все багатство міфологічних тем; колективний 

«осад» історичного минулого, що зберігається в пам’яті людей і становить 

щось загальне, іманентно притаманне людському роду. Руйнуючи архетипні 



 

 

159 

 

моделі, Христя ніби виломлює себе з матриці простору української 

ментальності. 

 

3.2.5. Зовнішній, внутрішній і закритий типи простору 

 

У діалогічному світі Панаса Мирного важливе протистояння 

горизонталі (романна площина розгортання сюжету) й вертикалі (духовного 

розвитку героя), що підкреслює індивідуальність простору героїні. Вертикаль 

характерна для всього світобачення Панаса Мирного, безодня й небо в душах 

героїв – усе це розташовується по вертикалі. З вертикаллю ми зустрічаємося 

у світі Христі Притиківни. Епітети, якими її наділяють інші герої – «дочка», 

«дівчина», «наймичка», «серденько», «голубко», «сестра», «дівка», «слуга», 

«повія» – мікроструктура образу героїні, своєрідний покажчик діапазону її 

потенційних можливостей, «масштаб» її існування в просторі й часі сюжету.  

Загнибіда та Проценко побутують лише в «горизонтальній» 

просторовості – це «низькі люди», хоча й мають певні здібності.  

У системі горизонтального й вертикального хронотопів роману Панаса 

Мирного «Повія» можна виділити три типи простору – зовнішній, внутрішній 

і закритий, що беруть участь у моделюванні романного простору. 

Зовнішній простір складається з таких архетипних рядів: 

1) архетипний ряд, який представляє всесвітній універсальний простір 

(Сонце, повітря, небо, дерево – Світова Вертикаль, гора, річка – горизонталь 

всесвіту); 

2) архетипи, що позначають закритий локус (церква, домівка); 

3) архетипи природних реалій (ліс, поле, річка), що надають 

масштабність романному хронотопу; 

4) архетипи географічного топосу (місто, село). 

Спосіб входження архетипів крізь сферу просторово-часового 

континууму в цілісний організм роману «Повія» розшифровується через 

своєрідний авторський задум. 
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Варто розуміти, що головний сюжет твору – це шлях самопізнання 

людини, вічне прагнення людського духу до досконалості. Саме в часі і 

завдяки часу розкривається становлення й відбувається розвиток характеру 

героя. 

Ю. Лотман помітив, що сюжет про переміщення в географічному 

просторі сприймався як алегорія морального відродження. Отже, ступінь 

духовного розвитку людини порівнянний з її шляхом, з подоланням простору.  

Особливу увагу Панас Мирний приділяє внутрішньому простору. 

Внутрішній простір – простір пам’яті, сновидінь, спогадів, розповідь героя, 

внутрішній монолог тощо.  

Обставини життя Христі змінюються, і дівчина вимушена йти у найми. 

Панас Мирний розширює простір, використовуючи хронотоп шляху, коли 

світовідчуття дівчини змінюється; дорослий світ приходить на зміну 

дитячому. «З того місця так видно усюди. Змією біжить – в’ється дорога з гори 

в долину, круто повертає то на один бік, то на другий; по сторонах того шляху 

послалися лани чорні, жовті, зелені, упираються краями в шлях… Сонце, 

сідаючи, косими парусами обдає ті лани – і горять вони всякими кольорами, 

миготять зверху золотим блиском, тонуть краями в сизій долині блакитного 

небосклону; а легенькі тіні, мов непримітні хмарочки серед чистого неба, 

простяглися вподовж того квітчатого килиму, стиха пересовуються з місця на 

місце… Чудова надивовижу іграшка ясного світу з вечірньою сутениною!» 

[Мирний 1989, с. 262]. Зміна часових меж відбулася – і відбувся внутрішній 

хронотоп дівчини, виявилося, що безтурботне дитинство закінчилося й 

попереду на Христю очікувало багате на проблеми і конфлікти життя. Як 

зазначає Н. Крижановська, «внутрішній хронотоп розвивається в складі 

зовнішнього, закритий і відкритий хронотопи взаємопроникають, 

взаємозамінюються» [Крижановська 2013, с. 127]. Таким чином робиться 

акцент на житті й побуті, на відображенні внутрішнього світу, на 

взаємовпливах персонажів одне на одного з точки зору психологізму. 
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Отже, якщо говорити з погляду психологізму, то коли відбувається 

занурення в події навколо героїні, то нарешті стають зрозумілими мотиви 

людини, яка стала на шлях поневірянь і деградації. Внутрішня суперечлива 

боротьба душевних сил на цьому шляху не згасає, а навпаки, посилюється. 

Головними інструментами такої боротьби Христі є її доброта в ставленні 

до навколишнього світу, відкритість і наївність, особливо на початку роману.  

Проте якщо придивитися уважніше, то можна побачити й прояви 

негативних рис характеру героїні, і навіть паростки жорстокості. Наприклад, 

в епізоді, коли після п’яного бенкету Крамар примушує Христю всю ніч сидіти 

й дивитися на нього. Вечір і ніч – ключовий символічний сюжетотворчий час 

дії в усіх без винятку романах Панаса Мирного. Як і в народній міфології, це 

«пороговий» час випробувань, спокус, подвигів, боротьби за життя і душу, 

звершення долі. І в цей час Христя вдається до сумних роздумів про своє 

наймитування в Загнибіди: «Бодай ми не родились на світ, коли над нами отак 

знущатися!.. Он, вивернувся, як кабан, вередує… А ти сиди над ним, дивися, 

на його здуту пику, слухай його варнякання і, проклинаючи, жди, поки засне 

він. Коли б не гріх, приспав би тебе – довіку не підвівся!..» [Мирний 1989, с. 

243]. Так роздумувала Христя, тим самим оголюючи свою душу. Цей монолог 

свідчить про ненависть і бажання помсти, однак її жорстокість виправдана 

несправедливими випробовуваннями. В умовах психотиску подібні почуття 

цілком умотивовані й до того ж не суперечать творчому задуму письменника. 

Використання монологу як основної форми в побудові художнього тексту має 

сильне психологічне й символічне навантаження. Відсутність партнера (друга, 

співбесідника) можна пояснити обмеженістю сфери дії героїні, закритістю її 

світу, що характеризується самотністю, трагедійною долею маленької людини 

у великому світі. Роман «Повія» відображає світ «маленької» людини, яку «не 

почули».  

Значну увагу Панас Мирний зосереджує на змалюванні образу закритого 

простору. Так, наприклад, церква у літературному творі – це не просто образ, 

але й функція, за допомогою якої письменник організовує духовну, емоційну 
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та інтелектуальну спрямованість сприйняття дійсності. Образ церкви визначає 

поєднання між «небесним» і «земним» планами існування, між реальним часо-

просторовим існуванням людини і фундаментальністю сакрального буття, 

куди скеровує церква. 

Саме віра виявляється принципом єднання роз’єднаної безлічі в одне 

синтетичне ціле. Побачивши церкву, головна героїня неймовірно радіє: 

«Христя придивилася. Та се ж церква. Мар’янівська церква! Слава богу! Сюди 

через майдан по ліву руч і її хата стояла, тепер шинок жидів. Христя 

похрестилася і пішла» [Мирний 1989, с. 589]. Відповідно можна сказати, що, 

згідно з релігійними переконаннями Панаса Мирного, соборний простір тут 

включає в себе єдиний і неподільний простір особистості, у яку зберігається 

індивідуальність героїні. 

Щодо хронотопу роману «Повія» також дуже важливо розглянути 

функціонування двох процесів, які виражають зв’язок мікрокосму (людина) та 

макрокосму (світу): екстеріоризації та інтеріоризації простору.  

Інтеріоризація простору визначається як процес залучення зовнішнього 

простору до внутрішнього світу, «коли вже зовнішній світ, проектуючи на 

людину, на особисте «я», задає йому свою міру» [Кнабе 1994, с. 508]. 

В. Топоров указує на якість прикладу екстатичного стану (у сновидіннях). 

Наприклад, просторові трансформації, що фіксуються у сновидіннях, такі як 

стискання простору, «дурна» просторовість, легка «прохідність» простору та 

його згущення, що робить рух у ньому вкрай скрутним, пояснюються 

дослідником саме цими станами свідомості. 

Наявність внутрішнього простору, що забезпечує найбільшою мірою 

поглиблення хронотопу роману, є однією з важливих особливостей поетики 

Панаса Мирного. Внутрішній простір людини – це простір умоглядний, що 

має на увазі «я» як локус. Приклади, об’єднані в групу «внутрішній простір 

людини», становлять собою абстрактні моделі внутрішнього світу героя. 

У тексті Панас Мирний не дає точного уявлення про структуру свідомості 

особистості, а лише пропонує читачеві своє розуміння психічних процесів і 
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явищ, властивих внутрішньому «виміру» людини. Цей рівень просторової 

організації суттєво відображає взаємозв’язок концептів «людина» і «простір». 

Складність цього різновиду локусу відображена в способах репрезентації 

аналізованого концепту, для експлікації якої автор звертається не тільки 

до окремих лексем, але і до цілих мікроконтекстів. Описуючи внутрішній світ 

людини, Панас Мирний постійно говорить про неможливість розуміння 

структури особистості з боку ні при суб’єктивному, ні при об’єктивному 

аналізі. Наприклад: «І Марина, і Христя – обидві задумалися… Перед Христею 

стояло безнадійне скитання – відплата за ті розкоші, які приходилося 

пережити, голод і холод далекого шляху, а бог знає – може, де і смерть нагла 

під тином… Марина бачила Христину долю і собі рідну, почувала, що і її 

життя напрямилося по тому слизькому шляху… Ще вона поки хоч на що-

небудь здалася. А там?.. Обох зразу облягло несказанне зло. Зло на себе, що 

так спакощене молоде життя, зло на людей, що допомогли його спакостити» 

[Мирний 1989, с. 582]. 

Наявність внутрішнього простору, що надає найбільшу заглибленість 

хронотопу роману, є однією з особливостей поетики Панаса Мирного. 

Замкнутий локус, у якому перебуває людина, – це простір фізичний, 

елементи якого людина може сприймати органами чуття. В аналізованому 

тексті представлені різні за своєю структурою та змістом локуси, у які, 

безпосередньо, уміщується людина, виступаючи в них і як суб’єкт, і як об’єкт: 

«Насилу, згинаючись, щоб не вдаритись, улізла Христя у ту конуру. Хата 

зокола здавалася чепурнішою, чим зсередини. Стіни помазані, полупані, якісь 

темні патьоки спускалися по стінах від стелі оселі аж під лави, павутиння цілі 

гнізда позаводило у кутках, довгими нитками услало усю оселю» [Мирний 

1989, с. 545]. 

Небо є суттєвим простором у романі Панаса Мирного і виступає 

«міфопоетичним хронотопом», особливістю якого є рух до центру 

сакрального простору. Простір організовується вертикально, де абсолютом 

хронотопу виступає Небо, що протистоїть людському простору – Землі. 
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Нерозривний зв’язок неба і землі, зв’язок людини з космосом виступає 

змістовним лейтмотивом роману. «А небо – глухе, як пустиня, німе та холодне, 

як камінь, – шатром розіслалося понад землею, морозом окувало її, давить, 

наче хоче задавити… Хто ж її там почує?.. Хіба люди у селі? Та й село 

упокоїлось: не світиться ніде, собака гавкне – все заснуло мертвим сном. 

Людські оселі, наче могили, чорніють серед снігу… Німі та мовчазні, вони не 

кажуть, що у їх заводиться. Чи щасна доля доглядає сон їх житців, чи гірке 

лихо перевертає їх з місця на місце… Вони припали до землі від страшного 

холоду – і тільки з димарів виходе пара, даючи ознаку, що там, усередині їх, 

ще не прочахло тепло, ще тліє людське життя» [Мирний 1989, с. 156]. Або 

інший епізод: «Христя ще постояла, озирнулась навкруги, глянула у небо на 

зорі… Тихо та ясно виграють вони. Христя важко і глибоко зітхнула і, 

похнюпившись, повернула до хати» [Мирний 1989, с. 183]. 

Аналізуючи способи відображення хронотопу роману, взаємозв’язків 

зовнішнього і внутрішнього просторів, можна стверджувати, що в романістиці 

Панаса Мирного спостерігається орієнтація на внутрішній світ, здійснюється 

авторське втручання в потік свідомості героя, посилюється психологізм 

романного простору, моделюється інша система координат, у якій будується 

внутрішній простір героя. Так, система вбудованих вставних оповідань 

у формі розповідей очевидців, сновидінь, спогадів, внутрішнього монологу, 

створює додатковий внутрішній простір. Структура роману, ускладнена 

різного роду вставками, дає можливість урізноманітнити й ускладнити 

сюжетний розвиток за допомогою додавання описових елементів 

психологічного (внутрішнього) життя персонажа. 

 

3.2.6. Простір неперсоніфікованих художніх образів роману 

 

Простір неперсоніфікованих художніх образів роману складається 

із діалектичного поєднання абстрактного й конкретного. Багатопланові 
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життєві узагальнення в ньому подаються як живі, неповторні індивідуальні 

постаті й картини. 

Образи-картини природи (пейзажі) віддзеркалюють внутрішній простір 

героїв, їхні психологічні настрої. Наприклад, із самого початку твору мова йде 

про суворі погодні умови та про загибель Пилипа Притики. Таким чином, між 

цими подіями можна провести паралель: суворі настрої погоди 

віддзеркалюють людське горе та ніби пронизують весь твір наскрізно: «Ще 

такої зими лютої та скаженої люди не знають! Осінь була дощова: від другої 

пречистої як почалися дощі, та день у день лили – до самого Пилипа. Земля 

так набралася води, що вже і в себе не приймала. Великими річками-озерами 

стояла та вода по полях та балках; на проїжджих шляхах такі багна – ні пройти, 

ні проїхати. Не тільки село з селом, – сусіди не бачилися одно з другим цілими 

тижнями; жили, як у неволі. Осіння надвірна робота стала» [Мирний 1989, с. 

140]. 

Панас Мирний протягом усього твору застосовує відомий у народній 

творчості принцип епічного паралелізму. Природа і люди у творі взаємодіють. 

Особливо часто епічні паралелі виступають засобом попередження певних 

подій. Як правило, епічні паралелі в Панаса Мирного перейняті почуттям руху. 

Наприклад, опис природи на початку другої частини прямо відповідає 

настроям людей: відображає їхню надію: «Красно грає весняне сонце на 

чистому небі; весело стрибає його довге проміння в прозорому повітрі; теплий 

з полудня вітер віє понад землею і допомагає сонцю у його роботі…» [Мирний 

1989, с. 206]. Природа пробуджується, а разом з нею людські сподівання. 

Образи-речі (описи обстановки чи інтер’єри) конкретизують як 

зовнішній простір роману, так і внутрішній простір героїв. «У хаті – чорніше 

сажі; тільки намерзлі вікна, мов полудою заслані очі, сіріють; і тихо-тихо, як у 

могилі» [Мирний 1989, с. 152]. У цьому прикладі простежується прямий 

зв’язок між зображенням похмурої хати та душевним станом людей у цій хаті. 

Так само зображуються події в хаті Пилипа і Пріськи, проте натомість 

стан на цей раз позитивний і піднесений, так само, як і вигляд їхньої хати. 
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«Господи, яка то була радість Прісьці! Як вона рук не жаліла, обмазуючи та 

обліплюючи хату, щоб і холод не заходив зимою, і дощ, бува, не пробив 

літом…» [Мирний 1989, с. 155]. 

А от як зображений хатній інтер’єр у Прісьчиній та Христиній хаті після 

смерті Пилипа: «Тільки з Притичиного верху не йде пара. Огонь у печі тлів, 

тлів – та й згас; тепло вибігло у незакритий димар; застиг обід коло черені. 

Хатні двері забула Здориха причинити; у їх роззявлену дірку ішов з сіней 

холод: у хаті – хоч вовків гони!» [Мирний 1989, с. 156]. 

Як вогонь в печі гасне і холод забирається по закутках, так і в людській 

душі стає холодно та безрадісно. Пряма паралель подій та інтер’єру передана 

письменником у цій ситуації дуже яскраво. 

Образи-емоції (ліричні мотиви) характеризують простір психологічного 

стану героїв роману. 

Доля людини залежить не тільки від примхливої погоди: податки, 

грабування, обдурювання – усе це відбивається на психологічному стані 

бідного хлібороба. Панас Мирний вдається до ліричних роздумів, сповнених 

тривоги за людське життя: «Гірка та важка ти, хліборобська доле! Ранніми 

туманами вкрита, дрібними дощами полита, потом та кривавицею 

промочена!.. А до того ще й тяжка вага гіркого життя тебе придавила: 

податками тебе примучено, важкою працею прикручено, землею-матінкою 

обділено!..» [Мирний 1989, с. 206]. 

Цей ліричний відступ перейнятий пафосом протесту проти пригнічення 

людини, гірким докором тим, хто перешкоджає людям користуватися благами 

й красою природи. 

Завдяки органам чуття, що беруть участь у сприйнятті світу й створенні 

внутрішнього й зовнішнього простору, спіснують образи зорові, слухові, 

смакові тощо.  

Зорові образи переважно описуються словами з кольоровою 

семантикою. Наприклад, змалювання образу Пріськи, яке подається через 

сприйняття Христі: «Жовта, аж чорна, сиділа вона на полу, підобгавши ноги й 
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згорнувши руки; голова її не держалася прямо – важко опустилась на груди; 

очіпок, підбившись угору, посунувся набік; сірі пасма волосся висіли з-під 

нього, мов посохле бадилля; довга тінь від неї гойдалася на помокрілій стіні» 

[Мирний 1989, с. 144]. 

Цей приклад свідчить про важкий душевний стан персонажа з 

психологічної точки зору: і важко опущена голова, і сиве пасмо волосся, і 

помокріла стіна, на якій видніється людська тінь. Окрім цього, до дуже 

напруженого психологічного стану Пріськи письменник додає нові ще більш 

скрутні трагічні обставини. Завдяки цьому із ситуації стає видно, що 

внутрішнє напруження зростає й глибина психологічних переживань також. 

Деталізація внутрішнього стану через зображення суб’єктивного 

сприйняття часу та простору людиною може відбуватися тоді, коли 

письменник ніби перекладає «інтерес з подробиць події на подробиці почуття» 

[Есин 2003, с. 38]. 

Дуже часто Панас Мирний використовує зоровий образ героїв, через 

який вони сприймають ту чи іншу інформацію, і, відповідно, їхній 

психологічний стан залежить від того, що вони бачать перед собою. 

Наприклад, коли Грицько, розгнівавшись на Пріську, послав до її хати Федора 

– свого сина: «Він спинився, побачивши перед собою Притичину хату. Не 

світилося. Йому полегшало» [Мирний 1989, с. 195]. 

Саме через зоровий образ людина пізнає навколишній світ, його 

позитивні й негативні аспекти, сприймає більшу частину інформації й 

відповідно на неї реагує. Тому саме зоровий образ, а не слова стають у творі 

часто причиною певних учинків як наслідок психічної реакції на побачене.  

Так само візьмемо стандартну ситуацію, коли зовнішній вигляд героя 

говорить якщо не все, то принаймні більшу частину інформації про його 

душевний стан. Наприклад: «Федір пізно вернувся додому, розкуйданий, без 

шапки... Федір стояв проти його й цокотів зубами. ...Блідий, з мутними очима, 

стояв проти нього Федір і трусився» [Мирний 1989, с. 195]. 
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Отже, коли Федір повернувся від Пріськи додому, по його вигляду вже 

було зрозуміло, що той не при собі. У цій ситуації без слів зрозуміло, як через 

зоровий образ герої бачать душевний стан одне одного. 

Одним з найхарактерніших для досліджуваного роману образом є 

слуховий. Найбільш типовим репрезентантом слухового образу є чутка. На 

чутки завжди є певна психологічна реакція, незважаючи на те, чи правдива 

інформація, чи ні. Тобто зоровий образ за допомогою чутки вимальовує на селі 

певну картину спотвореної дійсності, на яку герої все ж таки реагують. 

Розглянемо приклади: «І Карпо розпустив по селу чутку, як Грицько мав був 

налякати Пріську. Та чутка дійшла й до Грицька.  

Так, так!.. Вони піддали! Вони! – гукав Грицько. – Хай же тільки помре 

син або станеться що йому – я їх на суд покличу, у тюрму запру, на Сибір 

зашлю! Я їм покажу, як заманювати чужих хлопців та обпоювати їх зіллям. 

Відьми!  

Люди, не розбираючи нічого, підхопили ту чутку і виплели, що буцім 

Пріська напоїла Федора кошачим мозком. Дехто і бачив, як вона кота 

потрошила удвох з дочкою. Пішла чутка-поговірка по всьому селу. Усі 

винуватять Пріську: то вона мститься Федорові за дочку. Христя дуже голінна 

до хлопців, начепилася на Федора. Молодий парень не витерпів… і от тепер 

за те, що Федір одкидається, Пріська і мститься…» [Мирний 1989, с. 197]. 

Таким чином, на цьому прикладі виразно видно негативну реакцію 

Грицька й дуже активну реакцію людей на чутку. Виходячи з цієї ситуації, 

можна стверджувати, що слуховий образ має тенденцію до спотворювання 

інформації. І реакція на нього може бути досить різною. 

Ще один слуховий образ присутній у творі – це лист. 

У романі його зображено так: «Писар почав читати. Складно, по-

писарськи була написана бумага, що Загнибіда ще об Миколі договорився з 

Пилипом Притикою найняти у нього, Притики, дочку Христю за десять рублів 

у рік на його, Загнибіди, одежі; що Притика, вельми нуждаючись у грошах, 

узяв у нього п’ять рублів за півроку вперед, видавши розписку не як за найми, 
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а як позику, що довідавшись об Притичиній смерті, він, Загнибіда, проте тепер 

волость заставити Притиківну Христю або гроші за півроку одслужити, або ж 

віддати сім рублів, бо від часу позики пройшло вже більше трьох місяців, і він, 

Загнибіда, як крамовий чоловік, позбувся зросту не менш як на два 

карбованці» [Мирний 1989, с. 201]. 

Психологічна реакція на лист у різних героїв своя: 

– у Пріськи – «Пріська слухала і нічого не розібрала. У її голові, наче 

гвіздки, стирчать слова: „Загнибіда… п’ять рублів… Пилип…дочка…” В очах 

у неї жовто, аж темно, світ витушкою йде кругом неї. …Пріська не видержала: 

сльози градом лилися з її очей, і з гірким криком плачу вирвались у неї слова: 

– Я його не бачила… Як пішов… поїхав… Туди … у те прокляте місто… Там 

і смерть його спостигла… Я нічого не знаю» [Мирний 1989, с. 201]; 

– у суддів: «Судді похнюпились. Плач гіркий Прісчин пройняв їх жалем» 

[Мирний 1989, с. 201]. 

Образами, які також сприяють формуванню часо-просторових рівнів 

роману, є ті, що базуються на відчутті дотику (тактильні образи). Зокрема 

можна навести приклад, коли загинув Пилип, а за деякий час настали свята: 

«Весело проходить свято при щасті, при достатках, а коли горе налягло на 

душу, коли туга за серце кусає – тоді і свято не в свято!» [Мирний 1989, с. 168]. 

По-перше, потрібно відзначити в цьому епізоді те, що це типовий 

приклад, коли духовний аспект українського менталітету переважає над 

матеріальним. По-друге, це ситуація, коли причини психологічних змін 

українська людина шукає не в собі, а деінде. Але при цьому, це горе тільки 

торкається людини й не вбиває її. 

Ще один характерний приклад, але з метафоричною семантикою, коли 

відчуття дотику вживається в переносному значенні: «Христю аж обняло 

холодом від того погляду» [Мирний 1989, с. 144]. 
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3.3 Зв’язок концептів «Простір» і «Час» в художній картині світу 

Панаса Мирного 

 

У творчості письменника виявляються особливості змісту концептів 

«Простір» і «Час» саме в мовній картині світу, визначається специфіка 

однойменних художніх концептів у концептосфері автора за допомогою 

аналізу засобів їх лексичної експлікації. Проблема осягнення людиною 

дійсності, зокрема й осмислення нею навколишнього простору в його часове 

«оформлення», давно привертає увагу дослідників. Вивчення того, як окремий 

предмет, локус і час відображаються у свідомості й заломлюються в мові, 

активно проводиться на основі художніх текстів. Відзначається зв’язок 

концептів «Простір» і «Час» у художній картині світу Панаса Мирного, яка 

репрезентується в тексті й дає підстави говорити про їх взаємодію, 

«взаєморозкриття», що виражається в тому, що експліканти одного концепту 

або вказують на наявність іншого, або укладають у своєму лексичному 

значенні змістові елементи обох концептів.  

Зображення світу через форму хронотопу в романі «Повія» Панаса 

Мирного різнопланове, багате на оригінальні стильові рішення й естетичне 

наповнення. Забезпечуючи гостросюжетність твору з харизматичною 

особистістю в центрі подій, автор зробив глибокий аналіз часу, деталізував 

пласти минулого.  

Хронотоп роману «Повія» – це складна, багаторівнева система, 

компонентами якої стають різні просторово-часові структури, що мають різні 

масштаби та різноманітні ступені впливу на героїв роману. Але ознаки 

системності всім цим хронотопам надає, перш за все, їх підпорядкування 

ідейно-тематичній єдності. Головна тема, що організовує художній час і 

простір роману, – це тема глибокого станового розшарування. Відбувається 

відчуження людей вищого стану суспільства від людей нижчого від них рівня, 

унаслідок чого останні замикаються у своєму внутрішньому світі. 
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Роман Панаса Мирного «Повія» становить собою підсумок творчих 

пошуків митця в зображенні народного характеру. Письменник свідомо 

обирає переломні моменти в житті українського селянства, коли, на його 

думку, найбільш повно проявляються базові, нерідко суперечливі риси 

національного характеру. При всьому цьому головним для автора стає пошук 

і зображення правди часу, народної точки зору на події та героїв Ці ідеї 

зумовлюють своєрідність і цілісність художнього світу роману Панаса 

Мирного, який вибудовується навколо українського селянина з його 

буденними турботами і вічними прагненнями до гармонії з собою і 

навколишнім світом. 

 

3.3.1. Архаїчно-християнська модель часу й простору 

 

Архаїчне сприйняття часу, його аграрна форма, доповнюється, тим 

часом, елементами християнської моделі часу: фіксація річного кола 

реалізується не тільки строками сільськогосподарських робіт, але й 

православними календарними святами (Великдень, Трійця, Різдво, Пилипів 

піст та ін.), що супроводжувалися сакральними культовими обрядодіями й 

ритуалами, до яких письменник прив’язує події з особистого життя своїх 

героїв.  

«Ритуал певним чином упорядковує сферу буття, служачи як для 

повернення в сакральний час і простір, так і для підтвердження та підтримання 

ладу Universum’u…» [Набитович, 2008, с. 41]. Час Різдва характеризується 

особливою емоційно-ціннісною інтенсивністю: у тексті час набуває межового 

значення. Зазвичай вказівка на різдвяний час у романах будь-якої національної 

літератури введена в текст за допомогою спеціальних ініціальних формул або 

ж анонсована в самій назві твору. Однак у романі Панаса Мирного «Повія» 

автор подієву віднесеність твору не вкладає в рамки новорічно-різдвяного 

періоду. У цьому випадку жанровизначальним маркером виступає 

зовнішньотекстова прив’язка до часу Різдва, а також значеннєва наповненість 
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різдвяного хронотопу – семантика хронотопу порогу, життєвого зламу, 

духовної зміни. Наповненість роману хронотопом Різдва передає особливу 

філософську змістовність категорії часу: у лінійний, побутовий час 

уклинюється час циклічний, сакральний.  

Простір різдвяного тексту, так само як і час, структурований відповідно 

до міфологічного світосприймання: свій / чужий, лімінальний. Різдво – 

передусім сімейне свято, тому час Різдва тісно пов’язаний із домом, затишком, 

родинним вогнищем. У цьому випадку Панас Мирний сприймає церкву як 

ідеальний і бажаний локус.  

Як об’єктивний та ідейно наповнений час, Різдво пов’язане з 

оновленням. У романі ідея різдвяного хронотопу – внутрішнє прозріння 

головної героїні. Для Христі час ніби зупинився: через нещастя, що сталося 

в її родині, її повсякденне життя змінюється. Внутрішні переживання 

спустошують душу героїні, час у творі не лікує, а навпаки, тисне на персонажа.  

 

3.3.2. Біографічний принцип побудови часу й простору роману 

 

Категорія часу в романі «Повія» виконує одну з визначальних 

координувальних ролей. Час виступає тим хронотопом, за допомогою якого 

вимірюється людська екзистенція. Романний час побудовано за біографічним 

принципом із психологічним проникненням у внутрішній світ героїні. Така 

послідовність часових меж суттєво впливає на розгортання сюжетної дії й 

становлення характерів персонажів. Так, центральний час оповіді в романі 

представляє хронологічний порядок дій і вчинків основної героїні Христі 

Притиківни.  

Ю. Прокопьєв у роботі «Від розповіді до роману» зазначає, що 

в композиційній побудові романів спостерігається хронологічна послідовність 

у розташуванні матеріалу, що пояснюється певною мірою особливостями 

тематики цих творів: від письменників, які обрали об’єктом художнього 

показу зламні моменти в долі народів, вірність історичній правді, логіка 
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розвитку життя вимагали зображення подій у їх історичній конкретності та 

послідовності» [Прокопьев 1968, с. 143–144]. 

Просторові межі роману пролягають в конкретно відчутному реальному 

просторі, що притаманне структурній, жанровій специфіці соціально-

психологічного роману. Зовнішній простір існування Христі розгортається 

синхронно з формуванням простору її внутрішнього світу та в нерозривній 

єдності з біографічним часом героїні – від юності до зрілості. Рух героїні 

в просторі роману порушує одновекторне спрямування. Так, чистота й 

незайманість внутрішнього світу Христі була сформована в просторі села 

Мар’янівка, де героїня народилася й виховалася відповідно до християнсько-

патріархальних традицій. Життєвий вектор розвитку подій привів її у місто, де 

всі традиції розбиваються об обивательську заземленість і байдужість міщан 

до долі іншого. Як наслідок, Христя деградує як особистість. Щоб зупинити 

власне падіння на дно суспільства, відродитися, Христя кардинально змінює 

вектор руху соїх життєвих подій і повертається в рідне село, але час 

вичерпано: Христя гине під тином колись рідного їй подвір’я.   

 

3.3.3. Хронотоп дороги 

 

Початковою тезою різноманітних міркувань щодо властивостей 

художнього простору є визнання того загального положення, за умови 

реалізації якого він стає віддзеркаленням реального простору й водночас 

займає нішу одного з модусів авторської картини світу та 

«змістоутворювального компонента ідейно-художнього змісту твору, подібно 

до того, як і художній час, будучи відображенням часу реального, також 

відіграє певну роль в реалізації авторської концепції» [Черванева 2004, с. 25]. 

Розглянемо, у яких конкретних, специфічних формах проявляється цей 

родовий засіб художнього простору, що споріднює його з художнім часом. 

Перш за все варто зазначити таке. При тому, що події, які складають 

основу фабули роману, служать мірою тривалості і, таким чином, задають 



 

 

174 

 

параметри реального часу й подієвого часу як пластів художнього часу тексту, 

простір, у якому ці події розгортаються, істотною мірою визначає сам характер 

цих подій. Звідси виникає символічний характер багатьох просторових 

образів, що яскраво виявлені в романі Панаса Мирного «Повія». Мотив дороги 

виступає як алегоричне й символічне вираження ідеї духовного вдосконалення 

та пошуків істини, а образ лісу – як втілення мотиву небезпеки та 

непередбачуваності всього людського існування.  

Смислове навантаження на хронотоп дороги посилюється: це і образ 

часу, який вливається в простір, і символ постійного пошуку цінностей, які 

мають надособистісний характер.  

Христя – головна героїня роману, розташовується в особливому класі 

хронотопу, який ми можемо визначити як дорогу, подорож, зрушення 

пересування в часі й просторі, що супроводжують духовну різноманітність 

героїні. На головне місце висувається хронотоп дороги. Дорога включає всі 

форми організації простору – і безмежність, і роздрібненість. Унаслідок того, 

що письменник протиставляє місто селу, доля головної героїні змінюється. 

Багато в чому саме дорога визначає сприйняття письменником простору, а її 

образ дає змогу говорити про ідеальний для людини простір, яким він 

уявляється авторові. Дорога – це форма, яка посідає у просторі місце й у цьому 

трактуванні місце може розумітися як упорядкований й свідомий простір, 

тобто дорога є простором олюдненим, у зв’язку з цим постає проблема 

взаємовідносин героя твору й дороги. 

Панас Мирний протягом усього життя намагався знайти той шлях, за 

допомогою якого він в умовах соціальних катаклізмів і змін зможе відкрити 

очі людям. Образ дороги хвилював письменника, оскільки це пов’язувало його 

із сенсом буття його героїв. 

Ідея шляху в романі «Повія» знаходить своє відображення в низці 

образів простору, наскрізним образом яких є дорога. Значення дороги для 

Христі – пізнання, мета – невідома. Тому дійсними подіями життя Христі й 
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фабули твору є подолання нерухомості, знищення обмежених кордонів 

реальності. Переміщення для Христі стає шляхом змін і трансформацій. 

Для письменника дорога – значуще поняття, що, безсумнівно, цілком 

відповідає українській етнічній традиції. Поняття (і концепт) дороги дуже 

показове у своїй специфіці прояву в мові й тексті для української 

ментальності, однак виявляється, що для автора важливий не сам шлях, а той 

простір, за яким він пролягає, тобто не динаміка, а статика стає тут 

основоположною характеристикою: «Змією біжить – в’ється дорога з гори в 

долину, круто повертає то на один бік, то на другий; по сторонах того шляху 

послалися лани чорні, жовті, зелені, упираються краями в шлях…» [Мирний 

1989, с. 262]. 

Опозиція свого / чужого простору знімається за допомогою мотиву 

шляху, який реалізується, по-перше, як шлях пізнання, набуття життєвого / 

психологічного досвіду, а по-друге, як узагальнене уявлення про Долю, 

Фатум. І в тому, і в іншому випадку основним випробуванням на шляху стає 

порогова ситуація – смерть та її художні еквіваленти: смертельна небезпека 

або зустріч зі смертю в тій чи іншій формі (наприклад, утрата близької 

людини), любов як якась ірраціональна сила, стихія, сновидіння, яке експлікує 

ірраціональне з глибин людської психіки. 

Локус дороги пов’язаний із хронотопом зустрічі, а на тематичному рівні 

– з мотивом долі, життєвої дороги (зустріч Христі з Федором).  

У зв’язку із цим більш чітко, ніж це має місце для художнього часу, 

проявляється зв’язок художнього простору з авторською оцінкою персонажів 

теперішнього. Сприйняття персонажем простору й поведінка в ньому служать 

важливим засобом його характеристики, яка дає змогу виявити певні моральні 

та інтелектуальні якості, позначити соціальне становище, душевний стан 

людини. Так, наприклад, у романі «Повія» життєвий шлях головної героїні, 

Христі Притиківни, представлений у вигляді послідовної зміни просторових 

атрибутів, що дає підстави застосувати наступну метонімічну формулу, яка є 

лапідарним відображенням розгорнутої метонімії роману: хата в селі 
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Мар’янівка, наймитування в Загнибіди в місті, перебування в Антона Рубця та 

маєтку Колісника, повернення до рідного села – це пласти простору долі 

української дівчини Христі. Крім того, сприйняття героїнею навколишнього 

простору, зокрема пейзажу, використовується Панасом Мирним і як засіб 

аналізу її внутрішнього стану, і як індикатор відмінностей між суспільними 

прошарками, з якими доводиться стикатися Христі Притиківні. 

 

3.3.4. Межа замкнутого простору 

 

У модифікуванні хронотопних структур Панас Мирний використовує 

такі художні прийоми, як розгорнення, а іноді й стиснення сюжету – злиття 

часів в одне ціле, почуття одного загального часу визначає естетичну 

концепцію Панаса Мирного. У творах письменника фігурують певні образи, 

архетипи, вибудовуються особливі сюжети, що мають можливість проникати 

в простір і час. Просте співіснування речей і явищ у романі нехарактерне. 

Розсуваються межі часу: чим глибше розкриваються вони, тим ширше повнота 

часу в хронотопі роману письменника, унаслідок чого межа, яка відокремлює 

замкнуту реальність історії від міфологічного світу, розмивається.  

Між локально-темпоральними утвореннями існує певна межа, яка сама 

по собі стає предметом художньої рефлексії письменника.  

Кордон, як предметна перешкода, пов’язаний з особливими станами 

суб’єкта й об’єкта, він відокремлює два локуси, різних із точки зору 

характеристики «статичне / динамічне». Хронотопні структури – динамічний 

час «суб’єкта» і перманентна статичність простору «об’єкта». Реалізація цієї 

просторово-часової моделі здійснюється у творі Панаса Мирного.  

Роль кордону традиційно виконують об’єкти простору, які оточують 

суб’єкт. Їм притаманні такі властивості, як нездоланність, візуальна 

проникність і, факультативно, нефіксоване положення в просторі – здатність 

переміщатися на межі двох локусів – простору суб’єкта й простору об’єкта. 
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Важливим елементом руйнування меж простору у творі виступає туман: 

«Смеркалося. Надворі, неначе туман, сірий світ коливався над землею. У хаті 

– чорніше сажі: тільки намерзлі вікна, мов полудою заслані очі, сіріють; і тихо-

тихо, як у могилі. Замовкли дочка й мати. Пора й перестати, бо є кінець 

сльозам, є край лементові: голос хрипне, сльози сохнуть, опускаються в серце, 

на дно душі. Замість їх устають думки, здіймаються гадки – одна другої 

неодрадніша, одна другої нерозважніша. В темряві вони ширяться, яснішають; 

давнє устає перед очима, мов воно тільки що діялося; люди проходять – живі 

люди; чути їх мову – живий голос… їх бідкання, регіт, радощі, сльози» 

[Мирний 1989, с. 152]. Туман є тут символом забуття, тим трансцендентним 

простором, що розчиняє все в собі. Туман є межею між двома світами: 

реальним та ірреальним. 

Опір середовища (термін Д. Лихачова) у романі майже відсутній. Перед 

героїнею Панаса Мирного відкриті кордони простору: Христя долає шлях 

у будь-якому напрямку. Великі відстані, спрямовані як горизонтально, так і 

вертикально, уносять до сюжету масштабність, пафосність.  

У романі Панаса Мирного «Повія» репрезентовані різні види кордонів.  

1) Вікно / скло – мінімальна лінійна прикордонна структура, 

ізолювальний локус суб’єкта від проникнення в його простір двійника. 

В. Топоров зазначає, що вікно –  міфопоетичний символ, що реалізує такі 

семантичні опозиції, як зовнішній / внутрішній, відкритий / закритий, 

безпечний / небезпечний. Вікно – символ тонкого зв’язку героя з зовнішнім 

світом. Позиція «біля вікна» постає «проміжним» простором Панаса Мирного 

– стороннього, незримого спостерігача життя: «Христя зирнула у вікно – від 

палацу купкою прямували до хати щось за люди» [Мирний 1989, с. 477], «У 

очах у Христі потемніло, сонце окрилося за якоюсь хмарою невиданою, 

пташки перестали щебетати, щось неясно замість їх співу зашуміло у її ухах, і 

вона, перегнувшись через вікно, зронила дві гарячих сльозини на приспу» 

[Мирний 1989, с. 480]. 
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2) Дзеркало на межі двох світів – імплікує дзеркально перевернуте 

просторове відображення буття, коли суб’єкт і об’єкт чітко протиставлені одне 

одному у вербальному та семантичному вираженні: «І кожна навперейми 

перед подругою наряджалася якнайкраще, виступала якнайлегше; ведучи з 

ним розмову, замирала якнайдужче; а були й такі, що й бісики перед дзеркалом 

учились пускати…» [Мирний 1989, с. 345], «Досі оскільки раз їй приходилось 

заглядати у дзеркало, і вона того нічого не примічала, а тепер щось любе, 

невимовне любе та втішне обізвалось у її серці…» [Мирний 1989, с. 524]. 

3) Око / зіниця зміщує просторово-часову межу, наближаючи її 

до суб’єкта впритул, що дає можливість отримати картину світу, не 

спотворену додатковими перешкодами: «А вона, зронивши сльози, ще довго 

сиділа, уставивши в землю свої очі» [Мирний 1989, с. 522], «У губернію їхати! 

– ударила думка у голову Христі, і очі її радісно заграли» [Мирний 1989, 

с. 538]. 

4) Природні явища (світло, сніг, вітер, дощ, туман, небо) виступають 

інваріантами емоційних переживань суб’єкта, у чому проявляється наявність 

антропоцентризму як цілісного принципу локально-темпорального 

сприйняття дійсності: «Вода буде – та й убуде; аби мерщій сніг з землі, аби 

швидше сонце та теплі дощі спарили її, зелена рослина покрила чорну 

труду…» [Мирний 1989, с. 206], «Буйний та чудовий ліс! Кругом його і поверх 

його ходить-віється вітер поволі, сонце пригріває зверху, а всередині – завжди 

тихо, завжди тінь зелена та прохолода темна» [95, с. 460]). 

 

3.3.5. Хронотоп оніричних візій героїв роману  

 

Першим із науковців, хто 1895 року назвав сновидіння знаком, кодом, 

шифром прихованих бажань, був З. Фройд, який побачив у снах «королівську 

дорогу в несвідоме» [Фрейд 1998, с. 33], надаючи особливого значення 

вивченню символіки сновидіння, вказуючи при цьому, що «сновидіння 

одягають в маскарадні костюми» [Фрейд 1998, с. 34]. Разом з тим він, 
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використавши при аналізі сну літературний матеріал, уперше поєднав дві 

гуманітарні галузі – психологію та літературознавство, тим самим 

розширивши межі інтерпретації художнього сну. 

Більш детально виструнчив теорію сновидінь у літературі Ю. Лотман, 

який висунув концепцію «текст заради тексту». Дослідник розцінював 

оніричний стан героя в тексті як включення ірреального простру до простору 

реального, як оригінальне семіотичне дзеркало з відображенням символіки 

авторської позиції [Лотман 2000, с. 12–13]. 

Пізніше теорію З. Фройда переглянув і доповнив швейцарський психіатр 

К. Юнг. На відміну від попередника, Юнг уважав сновидіння можливістю 

налагодити зв’язок із несвідомим не через вільні асоціації, а завдяки 

конкретним образам. На думку науковця, метод вільних асоціацій є 

недосконалим, оскільки здатний виявити лише індивідуальні асоціації 

сновидіння. Смислове поле сновидіння К. Юнг уважав набагато ширшим 

за вільні асоціації. Дослідник запропонував до площини тлумачення сновидінь 

залучити колективне несвідоме, архетипи, міфи, символи. 

Послідовник К. Юнга Дж. Хіллман, аналізуючи оніричні візії, 

зауважував, що здебільшого «архетипні образи з’являються в акті видіння… 

оскільки архетипний образ виникає в людській свідомості у вигляді фантазії, 

яка забезпечує існування свідомості» [Хиллман 1996, с. 69]. Отож, на його 

думку, будь-який образ уплітається в простір архетипу з розвитком у часовій 

площині. 

Переважно хронологічна послідовність роману, що виникла внаслідок 

зображення ланцюжка вчинків героїні, сприяє динаміці лінійного художнього 

часу. Тим часом у романі «Повія» помічено спроби розширення художнього 

простору й часу шляхом упровадження в тканину твору наративу спогадів і 

сновидінь персонажів. «Зазвичай сон позбавлений лінійності, в ньому 

переплітаються події різних часових площин, різної емоційної тональності; 

часто в неоднозначному, навіть символічному підтексті розкривається суть 

згадуваного, але завжди сон ‒ прожита реальність, яку людина може 
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сприйняти й витлумачити в новому часовому вимірі теперішнє ‒ майбутнє» 

[Матвєєва 2016, с. 283]. 

Сни в романі Панаса Мирного «Повія» виконують декілька функцій. 

Сон як відгук свідомості на події, що відбулися, як реакція на сильне 

психічне потрясіння. У такому сні відтворюються ситуації з реального життя 

персонажа. Читач отримує можливість поринути в глибини підсвідомості 

героя, розкрити справжні мотиви його поведінки, дізнатися про його почуття 

і відчуття. Сюди можна віднести сон Пріськи (перед тим, як віддати єдину 

дочку Христю в найми до Загнибіди). Наприклад: «І сниться їй: кудись вона 

йде, якоюсь зеленою та глибокою долиною; і по сей бік гора, і по той бік – 

друга. Гори покриті темним лісом, а долина – як рута зелена. Сонце світе, 

золотить і гори, і ліси, і долину. Там, на праву руч, на горі, на самому шпилечку 

стоїть, як лялечка, біла церковиця й наче хитається, сяючи золотим хрестом і 

банями. “Що се за місце? Чи не Київ, бува?” – думається їй. І от вона проступає 

до церкви. Висока гора, і схід на неї крутий, змією коло шпилю так і обвився. 

Та невже ж вона не збиреться? Підійде трохи, спочине та й знову підійде. 

Тільки що піднялася височенько, бачить – між деревом щось за звір лежить і 

прикро-прикро дивиться на неї… Очі його, як жар, горять, а сам страшний та 

лютий. Вона так і прикипіла до місця, а звір – ані змельне!... “Господи” – думає 

Пріська. – Де ж мені дітися? Куди сховатися? Тільки що вона хотіла ступити, 

а звір так і кинувся на неї… Се ж вовк! – наче блискавка, мелькнула думка в її 

голові, і разом з думкою її кольнуло і в серце, і в голову, і в ноги... Вона 

жахнулася-кинулась» [Мирний 1989, с. 199]. Її сон виступає передвісником 

біди й прямо впливає на її психологічний стан і, як наслідок, на деяке 

програмування світобачення й кодування майбутнього. Але впливає не тільки 

на одну подію, коли Загнибіда надіслав розписку, а на увесь довгий ланцюг 

трагічних подій твору. Саме із цього сну починаються всі страждання матері 

й особливо доньки. 

Сновидіння виступає композиційним засобом, за допомогою якого 

реалізується антиципаційна функція, тобто передбачення розвитку дій і 
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поведінки персонажів. Панас Мирний від імені героїні надає інформацію, що 

стосується подальших подій. Сновидіння сприймається як стиснута пружина, 

що згодом, із розгортанням подій у романі, випрямляється. 

Ще на один сон ми натрапляємо як вияв образу-символу. Через сон 

головної героїні Христі ми бачимо пряме віддзеркалення подальших подій. 

Героїня спускається слизькою стежкою вниз до води. К. Юнг уважав образ 

води – життєвим символом, «який міститься в тіні душі... Так, як і ліс, вода є 

дуалістичним знаком – це джерело життя і спосіб магічного очищення, з 

іншого боку, вода пов’язана з уявленням про «небезпечний, чужий» простір» 

[Юнг 1991, с. 140]. Вода належить до простору безсвідомого, який набуває 

ознак архетипу Матері (народження, життєдайність) або асоціюється з 

Пітьмою (загадковістю, загрозою, руйнуванням). Сон Христі спроєктував її 

подальшу долю. Продемонстрував у просторі несвідомих візуальних образів її 

майбутнє, але Христя не зважила ні на образ води, який її попереджа про 

небезпеку, ні на жахливий образ павука з обличчям її спокусника Проценка 

в сні. На це є дві причини – Христя закохана, водночас вона використовує 

панича, щоб стати в один ряд з його вельможними коханками. Її тішить те, що 

він їй так само цілує і її чорні руки. К. Юнг уважав, що «ерос і потяг до влади 

– двійнята, похідні від однієї духовної сили, яка як позитивні і негативні 

електричні заряди проявляє себе в протилежних іпостасях: одна, ерос, – як 

певний patiens, інша, жадання влади – як agens. Еросу також потрібна влада, 

як владі – ерос, одна пристрасть породжує за собою іншу. Людина перебуває 

у владі своїх пристрастей, але в той же час вона намагається опанувати себе» 

[Юнг 1998, c. 481].  

Символічно Проценко виступає в ролі страшного павука: «Страшенний 

чорний павучище спочатку однією волохатою лапою упивається в руку 

Христі, а другою заміряється вхопити; далі він розправляє свої лапи і, наче 

батогами, огортає її... Христя разом з павуком кинулась у воду, виринає і – о, 

диво! Замість павука Проценка бачить перед собою. Білі його руки учепилися 

за її шию, ясними очима заглядає у її очі, випинає свої вуста цілувати…» 
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[Мирний 1989, с. 404]. Бо таким він і був насправді: його суть зображено через 

потворне. Христя опинилася в його лапах в ролі жертви. Сон у цьому разі 

виступає в якості метазнаку і являє собою перехід від більш реального часу 

до знакового продовження.  

Подальші реальні події твору підтверджують ірреальні події сну Христі 

й характеризують Проценка як хижу, підлу та боязливу істоту, сутність якої 

повністю відповідає образу павука в сні. А Христя – наївна жертва, що 

потрапила в його тенета. У такому контексті якнайяскравіше презентується 

протистояння добра й зла, де психологізм набуває високої актуальності. 

У хронотопі сновидіння, тісно зливаючись між собою, і, в той же час 

відділяючись, об’єднуються в єдине ціле різні часові ряди, утрачається 

логічний зв’язок між об’єктами, що його наповнюють, час тісно наближається 

до хаосу, поза-буття. У сновидіннях, як зазначає М. Еліаде, категорії простору 

і часу модифікуються таким чином, що це «деякою мірою нагадує відмову від 

Часу і Простору в міфах» [Элиаде 2019, с. 17]. 

Потрібно ще зазначити щодо прямої психологічної залежності 

персонажів від їхніх снів. Сон символізує рубіжний стан свідомості на кордоні 

зіткнення двох світів – емпіричного (видимого) й розумоосяжного 

(невидимого). Ідея присутності у свідомості двох світів отримує широкий 

розвиток. При цьому мотив сну як спосіб переходу зі світу «необхідності» у 

світ «свободи» перегукується з темою творчого самопізнання. Творче 

натхнення – занурення у сон: художник виходить з іманентного кола дійсності 

об’єктивованого світу, щоб наблизитися до трансцендентного.  

Найхарактерніше це можна простежити в образі Пріськи. Вона постійно 

вбачала у снах найчастіше все погане і зле: це можна довести наступним 

прикладом: «Вона пригадувала всі сни, що їй снилися за той час, коли вона 

почула ту прокляту звістку, – чи на добро вона, чи на лихо?.. Та й сни були, як 

і життя – страшні та неодрадні: все покійні снилися їй, нове лихо верзлося…» 

[Мирний 1989, с. 184]. 
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Крім того, сни фактично вбудовуються в реальність і перебудовують 

просторово-часовий континуум, у якому живуть персонажі. У момент 

сновидіння у звичайному, емпіричному потоці часу виявляється своєрідна 

лагуна, час утрачає незворотність. Просторовий світ снів також не тотожний 

емпіричному, підкреслено умовний і більш відкрито розкриває зв’язки 

з  архетипним, що проступає в глибині сюжету сновидіння і образів.  

Таким чином, архетип сну в романі Панаса Мирного «Повія» виконує 

функцію додаткового ареалу, який поглиблює текст, що надає тексту більшого 

внутрішнього розгортання. У романному хронотопі письменника вибудована 

особлива форма часу, де часовий чинник відіграє організувальну роль 

відповідно до специфічного простору, характерного для сновидінь, виникає 

особливий органічний хронотоп.  

 

3.3.6 Внутрішній хронотоп героїнь роману 

 

Панас Мирний удало описує внутрішній хронотоп своїх героїнь. Так, 

Пріська після зустрічі з Грицьком замислюється над своїм життям: «…тяжка, 

пекуча туга облягла її серце, важкі думки обсіли голову. Її довге життя 

розстилалося перед нею… Де її радощі, де ті веселощі? День у день робота, 

день у день праця, – ні згуляти, ні спочити. А нужда яка була, така й є, з самого 

малку як причепилася – та й досі… Що було доброго в серці, що було живого 

в душі – як той шашіль, вона проточила: і краса була – не знать коли зносилася; 

і сила була – не знать, де ділася; які надії були – і тих немає; зосталася одна – 

дочку пристроїти, та тоді хоч і вмерти… Без жалю, без туги, скоріше радіючи, 

кинула б вона сей світ: такий він їй гіркий та обридлий, темний та 

непривітний…» [Мирний 1989, с. 157]. 

На прикладі головної героїні роману Христі можна простежити, як 

головним планом соціально-психологічного роману «Повія» є розкриття 

внутрішніх суперечливих рухів людської душі, а саме переходів від одного 
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душевного стану до іншого. Наприклад: «– О, мій батечку, мій таточку! – 

нестямно скрикнула вона, і вся її постать затремтіла. 

У Грицька морозом сипнуло від того Христиного крику. 

Ой, лелечко!.. Ой, мамочко! – кричала Христя, підходячи до матері. – 

Що нам тепер біним робити?.. 

Вона дивилася на матір своїми заплаканими очима, а мати на неї – 

сухими, як огонь, палаючими» [Мирний 1989, с. 151]. 

Так відреагувала Христя на звістку про батькову смерть. А через дуже 

короткий проміжок часу душевний стан різко змінюється: «А Христя 

ненарошне прикладає вогню до печеного, – роздивляючись, вона докладає 

матері: 

І платок новий купили батько, і чоботи… та які ж маленькі та гарні! 

Кому ж то се? А це – сіль. Ще і в клункові щось є.  

Вона вийняла щось завернене в папір і почала розгортати. Очі її 

розгорілися, коли вона нагляділа три довгих шовкових стьожки, сережки 

невеличкі, з хрестиками на привісках. Це вже для неї куплено, їй!.. 

Дивіться, мамо, що батько мені купили, – показує вона матері» [Мирний 

1989, с. 157]. 

Наступна ситуація є відображенням попередньої, знову ж таки 

в контексті швидкої зміни одного душевного стану іншим, коли Христя, 

надівши нові чоботи, які батько для неї купив, хвалилася перед матір’ю, а 

Пріська, не зрозумівши доньчиної радості, звеліла зняти чоботи й продати. 

«Як недавнечко ще раділо її серце, коли вона придівала їх; коли вони, мов 

влиті, обхопили її ногу: і невеличкі – а хоч би де придавали!.. Нехай тепер 

Горпина зі своїми одступиться, хоч її і на заказ шиті», – думала вона, гадаючи, 

як усі здивуються, коли вона на свято узує їх, як усі будуть заздрити їй!.. А от 

мати прийшла і коли, вона навела її очі на них, веліла скинути, – продавати 

думка… Жаль гострими пазурами угородився їй у серце, веселі думки 

помутнілися; досада і сльози потемрили їх» [Мирний 1989, с. 164].  
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Коротко узагальнюючи, можна стверджувати, що в зображенні 

найтонших виявів внутрішнього світу героїв Панас Мирний у романі досягає 

вершин реалізму. 

 

Висновки до третього розділу 

Розглянувши художню структуру часо-просторової площини роману 

Панаса Мирного «Повія», можемо стверджувати, що змістовність, закладена у 

формах хронотопу, виявляє себе як можливість простору й часу надавати 

оновлену інформацію, глибше розкриває авторську художню концепцію, яку 

неможливо пізнати іншим шляхом.  

В аналізованому романі привертає особливу увагу характеротвірна 

функція хронотопу, яка є формою розкриття внутрішнього світу героїв, 

засобом співвіднесення їх із реальним світом та прийомом забезпечення 

увиразнення художніх образів. 

Новий час диктує нові думки щодо тлумачення того, якими інтенціями 

керувався Панас Мирний, створюючи складний романний світ, відкритий для 

майбутнього. Розгляд просторово-часової організації в романі Панаса 

Мирного «Повія» є особливо важливим у зв’язку з індивідуальним творчим 

методом письменника. З огляду на це вивчення категорій художнього часу й 

простору у творчості Панаса Мирного не втрачає своєї актуальності. 

Просторово-часова концепція, закладена в романі, здатна стати ключем 

до розкриття картини світу письменника, дати уявлення про його 

світовідчуття.  

Панас Мирний, подолавши просторово-часову закритість, одним з 

перших відтворив в українській літературі хронотоп великого світу. 

У концепції письменника зароджується зовсім новий в українській літературі 

тип художнього хронотопу, межі якого достатньо розгорнуті й у якому є 

в наявності міфологічний час, який проєктує всю структуру роману та порядок 

в її організації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У процесі дослідження ми дійшли висновків, що романи Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» є спеціальними 

об’єктами для вивчення хронотопу з багатим матеріалом для спостереження й 

теоретичних узагальнень.  

Історико-методологічна основа нашого дослідження є яскравим 

свідченням поступового становлення й розвитку різних концепцій часу й 

простору в українському літературознавстві на засадах рецепції положень 

філософських, психологічних, культурологічних і загальноестетичних учень.  

Початок теоретичного вивчення художнього часу і простору було 

покладено працями Аристотеля, авторитет якого в галузі естетики зберігався 

протягом багатьох століть. Низка його основних положень залишається 

актуальною й сьогодні. Принципово нові ідеї про природу, семантичні й 

художні функції цих феноменів були висловлені мислителями ХVІІІ – ХІХ ст. 

Проте лише у ХХ столітті почалося цілеспрямоване дослідження художнього 

простору й часу як елементів поетики літературного твору на конкретному 

текстовому матеріалі. Багато уваги розробленню проблеми літературного часу 

приділяли «формалісти» В. Шкловський, Б. Томашевський та інші. Посилення 

інтересу до цих проблем знайшло відображення в пізніших роботах 

М. Бахтіна, Д. Лихачова, Ю. Лотмана, М. Гея та інших. 

Саме в 70-ті роки завдяки роботам вищезгаданих вчених утвердився 

підхід до вивчення художнього часу й простору, властивий літературознавчій 

парадигмі ХХ століття: простір і час визначаються, «виходячи із відносин між 

усіма компонентами, усіма категоріями художнього світу» [Бахтин 1975а, 

с. 27], і водночас «кожен компонент художнього світу знаходить просторово-

часовий статус» [Бахтин 1975а, с. 29]. 

Вивчення змісту понять і наукових визначень часу й простору в теорії та 

філософії літератури сформувало стійкі переконання, що час і простір є не 

лише структурними елементами композиції літературного твору, а й 
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передусім способом вираження сенсів художніх образів, засобом відтворення 

внутрішнього світу героїв, а також варіантами індивідуально-авторських 

концепцій і світоглядних позицій.  

Систематизовані й проаналізовані в дисертації сучасні концепції часу й 

простору спрямовані на підкреслення матеріалізації ретроспективного 

наповнення просторового минулого й сучасного, тобто на злиття хронотопних 

характеристик у реальних історичних подіях майже двохсотлітнього періоду 

та їхнього художнього відображення в текстах романів Панаса Мирного.  

Авторська модель часу, яку ми реконструювали шляхом зіставлення 

різних часових моделей життєвих доль персонажів роману «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?», доповненого цілісним аналізом твору, що враховує результати 

аналізу літературно-історичного контексту, є переважно моделлю, 

орієнтованою на майбутнє. Однак для Панаса Мирного майбутнє постає не 

у вигляді єдиного рішення, а у вигляді проблеми, що допускає, можливо, 

безліч рішень, а можливо, і їхню повну відсутність. Світосприйняття Мирним 

майбутнього є трагічним. Воно спонукає письменника до активного 

дослідження як історичного минулого, так і його художньої копії. 

Характеристика часової моделі роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» доповнюється можливістю дуже високої оцінки одиниці 

поточного часу, де одна хвилина може за своєю цінністю дорівнювати цілому 

життю. 

Основним критерієм в розрізненні моделей часу персонажів роману є 

спрямованість та емоційна забарвленість ціннісної орієнтації персонажа 

на сьогодення, минуле або майбутнє. Крім того, існують й інші відмінності, 

зокрема уявлення про структуру часу, про цінності поточного часу тощо. 

Роман Панаса Мирного «Повія» є певним підсумком творчих пошуків 

художника в зображенні народного характеру. Письменник свідомо обирає 

переломні моменти в житті українського селянства, коли, на його думку, 

найбільш повно проявляються базові, нерідко суперечливі риси національного 

характеру. При цьому головним для автора стає пошук і зображення народної 
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точки зору на події та героїв. Ці ідеї зумовлюють цілісність художнього світу 

роману, який вибудовується навколо звичайної української дівчини з її 

буденними турботами і вічними прагненнями до гармонії з навколишнім 

світом. Час і простір у романі – фактор, що формує життєві цілі героїв, які 

визначають їхні характери, душевні нахили, світогляд.  

Провівши огляд найбільш значущих підходів до вивчення художнього 

простору й художнього часу в літературному тексті у вітчизняній 

літературознавчій науці, ми виявили переваги й недоліки цих підходів, що 

дало змогу визначити теоретико-методологічні принципи дослідження 

художнього часу й простору у творі художньої літератури й виявити найбільш 

актуальні аспекти аналізу властивостей художнього часу й простору романів 

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія».  

1) Художнє усвідомлення часу Панасом Мирним-романістом, перебуває 

ніби на перетині двох протилежних хвиль. З одного боку, це постійний інтерес 

до сучасності, до її логіки, внутрішнього змісту, неповторності; з іншого, 

ідейним центром романів Панаса Мирного завжди виявляються проблеми 

співвідношення тимчасового й вічного.  

2) Синтез конкретно-історичного несе в собі «актуалізовану» часову 

семантику метафізичних «вічних» тем і образів у романістиці Панаса 

Мирного, робить можливим складні взаємопереходи через хитку межу, що 

розділяє повсякденне існування людини й трагічну сутність світобудови. 

Найбільш яскраве вираження це знайшло в романі «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?», де виникає сюжетотвірна «натурфілософська» тема, яка є показником 

структури філософського метажанру. 

3) Панас Мирний-романіст спирається на вершинні моменти дії, свідомо 

уникаючи зображення безперервного плину часу, невловимих переходів 

героїв з одного душевного стану в інший. Події розвиваються наче 

«пульсуючи», подієві моменти стоять близько один до одного, вони пов’язані 

між собою не тільки сюжетом, але й авторською ліричною інтонацією.  
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4) Об’єктом художнього дослідження Панаса Мирного були типи людей 

минулого й культура минулого як чинник формування відповідних типів. 

Відтворення історичного минулого не зводиться у романах до передачі 

колориту часу як декоративного тла для розвитку сюжету. Письменник 

«входить» до сучасності на правах активного учасника подій.  

5) Велике значення в романах Панаса Мирного має чергування 

фабульних і позафабульних елементів. Позафабульні елементи служать 

розкриттю характеру історичного часу, його соціальної сутності, є одним 

з основних засобів розширення епічного початку романів Панаса Мирного, а 

також їх хронотопного діапазону. 

6) Прикметною рисою Панаса Мирного є яскраво виражений ліричний 

початок. Суб’єктивність лірики виходить з її заглибленості в «мить», у 

переживання будь-якого явища минулого або майбутнього як актуального 

моменту сьогодення, іншими словами, лірика говорить про минуле й 

майбутнє. Панас Мирний-романіст має виняткову здатність «вписати» в 

«стрічку» часу мить, що вічно рухається. 

7) За допомогою пейзажних картин створюється особливий 

антропологізований простір природи, який виконує роль ліричної паралелі 

до внутрішнього простору героїв, відповідає їхнім настроям і переживанням. 

Своєрідність авторського пейзажу полягає насамперед у тому, що описовий 

початок не тільки не приглушує, але й підсилює ліризм. Ліричне звучання 

епічного матеріалу здійснюється за допомогою сполучення конкретно-

історичного й загальнолюдського начала, авторських відступів, перетину тем, 

мотивів роману, ритмічної організації просторово-часового континууму. Дві 

стихії обдарування – живописно-пластична та філософсько-аналітична – 

протягом усього творчого шляху письменника все більш збагачували одна 

одну й сформували той самобутній стиль Панаса Мирного, який наповнює 

пейзажні образи предметною конкретністю й водночас глибиною думки. 

8) У структурі письменницького простору значну роль відіграють окремі 

предметні образи. При цьому будь-яка деталь – природна, побутова – не існує 



 

 

190 

 

ізольовано, а є частиною цілого. Художній світ Панаса Мирного не мозаїчний. 

Він не розпадається на частини. Естетичне ціле створює враження об’ємності 

й різноманіття навколишнього простору та неповторності кожного явища, 

пов’язаного із загальною картиною світу. Так народжується полісемантичний 

підтекст, у якому одна реальність виявляє себе через іншу. Абстрактно-

метафізичний план має конкретне художнє вираження, філософські роздуми 

насичуються емоційним началом, що робить подібну палітру романів 

виключно насиченою та різноманітною. 

9) Важливу роль у романах Панаса Мирного відіграє простір, який 

умовно можна назвати «простором закоханих». Уже в античній літературі 

природний ландшафт традиційно пов’язаний з темою кохання. «Простір 

закоханих» значною мірою організовує архітектоніку романів письменника. 

Художня палітра Панаса Мирного, яка поєднує природу й кохання в одне 

нерозривне ціле, – вагомий внесок митця в скарбницю класичних традицій 

української й світової культури. 

10) Людина, за Панасом Мирним, завжди є носієм певного типу 

культури. А культура також нерозривно пов’язана з категоріями простору й 

часу, які суттєво впливають на всі її форми. Культурно-історична 

асоціативність письменницького мислення дає можливість сполучати 

сучасність із минулим, здійснюючи зв’язок часів і просторів, що з усією 

очевидністю показує своєрідність підходу Панаса Мирного до проблеми 

зображення простору й часу та визначає його місце в українській літературній 

традиції. 

11) Просторово-часову організацію художнього світу романів Панаса 

Мирного окреслюють такі характерні ознаки: розгорнення, а іноді й стиснення 

сюжету; переривчастість тимчасового ланцюга «минуле-сьогодення-

майбутнє» та переривання потоку в художньому тексті; відкритість будь-яких 

просторових координат; наявність «особистого» часу героя, внутрішнього «Я» 

– простору (сновидіння, пам’ять, спогади тощо); несумісність часу 

(порушення тимчасових зв’язків, нелогічні поєднання різних типів часу) і 
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різнорівневість (ієрархічність) простору: верхній, середній, нижній світи; 

плинність простору; застосування таких прийомів, як ретардація і 

прискорення; використання так званої «історичної інверсії» (М. Бахтін) та 

альтернації в просторовій перспективі романів, у моделюванні складної 

структури хронотопу.  

Ускладнення просторово-часової картини в романах Панаса Мирного є, 

з одного боку, потужним засобом динамізації сюжету й поглиблення 

психологізму, а з іншого, – формою вираження глобальної універсальності 

змісту. 

12) Використання Панасом Мирним методів монологічної побудови 

змісту романів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» варто 

інтерпретувати як особливий художній засіб авторського творення 

внутрішнього простору героїв творів, що структурує авторський 

концептуальний світогляд та його вплив на жанрово-стильовий аспект 

поетики творів. 

13) Архетипне поле романів Панаса Мирного є складним утворенням, у 

якому синтезуються індивідуальний авторський, універсальний культурно-

історичний і ментальні комплекси. Архетипи в романах письменника 

виконують роль своєрідних кодів в інтерпретації художнього тексту, де 

арехтипна матриця є засобом передачі ціннісних орієнтацій між окремими 

об’єктами просторово-часового поля романів. 

14) Вивчення хронотопного комплексу романів Панаса Мирного 

відкриває перспективи для дослідження жанрово-стильового аспекту 

творчості, еволюції художнього методу письменника, виявляє роль 

письменника в розвитку національного літературного процесу. 

Саме художнє відтворення Панасом Мирним у своїх романах якісно 

нового хронотопу, вибудованого в єдину систему, і визначило еволюцію 

авторського стилю, що вказує на жанрово-стильової модифікації всього 

українського роману. Феномен хронотопу, утілений письменником, посів 

визначальне місце в зародженні нової якості романного мислення, 



 

 

192 

 

поглибленні типізації образів і у формуванні індивідуального, власного 

(ментального) первня української літератури. 

15) Простір і час у романах Панаса Мирного – це те, що ілюструє життєві 

цілі героїв, визначає їхні характери, душевні нахили, світогляд. Просторово-

часовий континуум у романістиці Панаса Мирного відіграє важливу роль як 

форма вираження морального начала людської особистості, тому художнє 

значення просторово-часових образів у романах письменника й проблему 

взаємодії прекрасного й морального в його естетиці творчості варто 

розглядати лише в їхньому тісному зв’язку. 
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