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Abstract 

The study investigates the peculiarities of the belles-lettres representation of sensation of the world in Vasyl 

Stefanyk’s short stories through the interpretation of the portrayal of a mother. The research deeply focuses on a 

woman as a mother, sufferer, wrongdoer. The article also highlights the author’s expression conception to a po-

tential reader. 

Анотація 

У статті досліджується специфіка художньої моделі світовідчуття в новелістиці В.Стефаника крізь 

призму інтерпретації образу матері. Особлива увага приділяється дослідженню жінки як матері, страдниці, 

злочинниці. А також окреслено концепцію авторського вираження потенційному читачеві-рецепієнту. 
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Українська новелістика кінція ХІХ – початку 

ХХ століття – доволі видатне і до кінця не до-

сліджене явище в сучасному літературознавстві. 

Складається враження, що деякі критики намага-

ються втиснути мистецьку індивідуальність пись-

менників цього часу в Прокрустове ложе власних 

естетичних уподобань, політичних переконань, не-

хтуючи оригінальним світом їхньої творчої уяви. 

Тільки усвідомлення полісмислового характеру 

творчої палітри письменників того часу, зможе, на 

думку О.Черненко, відкрити в них вселюдські пер-

спективи, та їхню універсальну вартість [12, с.8].  

Українське літературознавство досягло чи-

мало успіхів у царині вивчення спадщини В.Стефа-

ника, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, Лесі 

Українки, та слід зазначити, що ряд важливих про-

блем у дослідженні їхнього творчого доробку ще 

чекають на глибокий аналіз. Особливої уваги заслу-

говує психологічний аспект новел В.Стефаника, зо-

крема, образ матері, який є носієм не тільки сим-

волічного, а й психологічного та емоційного зна-

чення. 

М.Костомаров у праці «Слов'янська міфологія. 

Вибрані праці з фольклористики й літературознав-

ства» зазначає, що з визначальними світоглядними 

уявленнями як українців, так і носіїв слов'янської 

культури загалом, тісно пов'язаний концепт мате-

ринства. Мова йде про біологічну функцію жіно-

чого організму, спрямовану на продовження люд-

ського роду, та соціальну функцію жінки-матері, 

яка полягає у вихованні дитини [2, с.221]. 

Тому й не дивно, що мати виконує роль 

визначної ланки у збереженні етносу [3, с.137]. 

Жінка, у новелах В.Стефаника, є не тільки береги-

нею свого роду, захисницею свої дітей, а й страдни-

цею, а в деяких моментах і злочинницею. У числе-

них епічних взірцях письменник творить типи, які 
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орієнтує на загальнолюдські духовні цінності й 

водночас виокремлює вагомі суспільні, моральні та 

естетичні проблеми. Так, у новелі «Лесева фамілія» 

образ жінки нагадує скоріше страдницю, аніж бере-

гиню. Настільки майстерно відображене життя Ле-

синої сім'ї, що проймає болісне експреоністичне 

«вираження», а образ матері уособлює глибину тра-

гічності. Для жінки важливим є проблема не тільки 

нагодувати свої дітей, вберегти від наступів чо-

ловіка-пияка, а й переживання про недобру славу, 

що лягла на їхню долю: «Діти, діти, що мемо ро-

бити? Тото-м вам постелила сегодні на увесь вік! І 

пімрете, та слави не збудетеси! Не годна я цего за 

вас відмолити» [9, с.21]. За церковними канонами, 

діти не мають права підіймати руки на своїх бать-

ків, а тут, привселюдно, за намовлянням матері 

били «бучками» тата. Однак автор зосереджує 

увагу читача не на образах, а на соціальних пробле-

мах, що спровокували драматизм у сім'ї. 

В.Стефаник ніколи не ставив собі за мету апе-

лювати до свідомості читача, викликати в нього 

певні візії, він, як зазначав свого часу І.Франко в 

«Літературно-науковому віснику», показав себе не 

тільки майстром літературної форми і покутського 

діалекту, але надто добрим знавцем «народної му-

жицької душі». Його оповідання можна вважати 

поодинокими малюнками життя, «більш ліричні 

ніж епічні, але лірика Стефаника – то не пуста 

фраза, а дійсний, срібний, проймаючий тон правди-

вого, щирого і глибокого чуття» [10, с. 333].  

Творчості письменника властиве монумен-

тальне мислення, яке виражається в мініатюрі. За 

допомогою потужності слова автор новели 

«Катруся» майстерно розкриває характер матері, 

роздвоєність її почуттів. З одного боку – жаль за 

дочкою, а з іншого – безпорадність, спровоковану 

реальним відображення дійсності. Слова жінки є 

тому підтвердженням: «Гроші минулиси, других 

заробити не заробиш. Відай, тобі таки нема віходу. 

Ми, Катрусю, геть з усего вийшли. Якби-с вмерла, 

тай би-м стали як серед води. Коби ті Бог хоть до 

осені додержєв» [8, с.51]. Як наслідок, авторське 

бачення подій викликає в читача подвійне сприй-

няття слів матері, тобто письменник застосовує 

прийом синкризи (співставлення різних точок зору 

на предмет зображення). Імпліцитний читач спо-

стерігає взаємовідносини між молодою дівчиною, 

яка вмирає, але має надію на життя, і оточуючими 

людьми, у яких, через постійну нужду, руйнується 

людська душа. Оповідна манера дає читачеві шанс 

«о-мовити ще не-омовлене» (М.Зубрицька). Кон-

фліктна ситуація підсилюється зміщенням ак-

центів: світ соціальний (батько, мати, сусід) і світ 

духовний (образ дочки Катрусі). Ці точки зору ге-

роїв автор звів віч-на-віч і примусив читача ми-

слити поліфонічно. Для батьків смерть дитини – це 

додаткові витрати, а дівчина мислить надіями: « що 

підведуси, що ще весни не стратю. Зараз-таки 

найду собі роботу…» [9, с. 52]. Кінцева фраза но-

вели переходить з площини соціальної у філософ-

ську «аптикар має свою аптику, та вмирає» [9, с.54]. 

Нарація В.Стефаника вражає об'єктивною ма-

нерою оповіді, він пише «безлично голі образки з 

життя мужицького». Авторським оцінкам фак-

тично немає місця, а читач має можливість оцінити 

ситуацію з точки зору власного еститичного, мо-

рального світосприйняття. Так, І.Труш пояснює 

стиль письменника: «Хто бажав би вивчити харак-

тер українського народу, шукати його душі в літе-

ратурі та прозріти душу його у його представників, 

квінтесенцію нашої літературної продукції пізна-

вати з лектури тих письменників, які досконало во-

лоділи мистецькою формою, тому я назвав би три 

прізвища: Шевченко, Франко і Стефаник…Вони 

настільки оригінальні, що читач мусив би дійти до 

переконання, що творча сила в літературі українсь-

кого народу і його душа є зовсім індивідуальні і 

відрізняються від того всього, що дає нам 

Європа»[11,с.167]. Безпрецендентно, новелістика 

В.Стефаника – оригінальне явище в українській 

літературі. В його наративі простежується постійна 

дисгармонія і стереоскопічність, що є результатом 

авторського світовідчуття, яке було набагато склад-

нішим і трагічнішим, аніж це прийнято вважати до 

цього часу. 

Образ жінки-страдниці неабияк виражений у 

новелі «Сама самісінька» (1897р.). Вмирає хвора 

стара жінка. Все її існування обмежується чорною 

подушкою, куснем хліба та збанком води. Ці речові 

атрибути виступають наочними символами для чи-

тача, а образ старої асоціюється з проблемою все-

людської самотності людини. Цей код закладений 

навіть в самій назві твору. Тому образ жінки фоку-

сується в екзестенцію «всетерплячості і всеболючо-

сті». Новела для читача ніби розмикається в часі, 

знаходиться поза його вимірами, тобто у страждан-

нях старої вмістилися всі переживання людини від 

початку і до кінця світу, «всі болі простої, беззахис-

ної істоти, яка тільки існує задля мук, немов у пеклі. 

Так у невеличкому обсязі новели завдяки потоку 

свідомості Стефаник виходить на глибинні екзи-

стенціальні проблеми» [1, с.160].  

Манера викладу думки письменника не може 

не викликати захвату. Майстерність Стефаника є 

«архітвором в мініатюрі», а Г.Вервес вважав новелу 

«Сама самісінька» спорідненою з живописом. На 

його думку, трагічна подія повільного вмирання 

жінки взята тут художником у рамку і відтворена 

засобами, які тільки доступні живописцям. 

Найкраще лейтмотив новели визначений самим ав-

тором: «новелка з муки мужицької». 

Про неминучість, односпрямованість життя 

втілено в образі героїні твору «Нитка». Символічна 

назва новели набуває знакового змісту безкінеч-

ності. Але, «в опівночі очі слабнуть, пальці умліва-

ють, а нитку мусить прясти дальше» [10, с.223]. 

Притаманним українській прозі лейтмотив моло-

дості використаний і Стефаником у ракурсі зник-

нення. Однак героїня переконана, що свою нитку 

життя вона доведе до кінця, бо в помочі має Матір 

Божу. Та, у розв'язці образ Матері відмовляється 

допомагати жінці й кличе її за собою. Так обри-

вається нитка, що веде до неминучості, але не при-

реченості людського життя. Його змінює образ 

жінки-матері, яка знає мету всього свого життя: «не 

можна слабнути, вони на мене чекають, всі оті, що 
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сплять» [10, с.224]. Стефаник не прагне передати 

читачеві причини гнітючих думок головної героїні, 

тільки вказує на її молодий вік та спряцьоване тіло. 

Автор фіксує лише окремі відрізки життя, але при 

цьому моделює уявлення читача про Долю людсь-

кого буття. Такий спосіб викладу дозволяє макси-

мально наблизити читача до зображуваного. Стефа-

ник, за спостереженнями І.Дробот, є визнаним май-

стром об'єктивізації душевних станів, його мета - 

оголити душу й «зацементувати» її найменші, ледь 

зримі порухи, зробити ці образи душевних станів 

дотикальними. 

Про новелістику В.Стефаника написано чи-

мало. Це праці М.Зубрицького, Т.Бикової, І.Дробот, 

Т.Біленко, О.Білявської та інших. Вагоме місце зай-

має і літературна критика, що побачила світ ще за 

життя письменника, зокрема, Леся Українка у 

статті «Малорусские писатели на Буковине» так 

пише про Василя Стефаника, що всі його нариси 

«просякнуті тим животворним духом співчуття ав-

тора до своїх персонажів, який надає неповторний 

колорит художнім творам і якого не може прихо-

вати навіть сама об’єктивна форма …; герої п. Сте-

фаника пасивні або інертні, але вони повні такого 

живого, захоплюючого страждання, перед яким не-

можливо залишатися спокійним» [6, с. 122] . В.Сте-

фаник доволі часто наголошував, що він пише не 

для публіки, бо «кожда його дрібниця граничить з 

божевіллям, і я нікого так не боюся у світі, як са-

мого себе, коли я творю». Якщо в новелі «Нитка» 

спрацьовує в образі жінки інстинкт матері, то в но-

велі «Лан» динаміка нарації полягає в протилеж-

ному: в душі героїні, люблячої матері, під впливом 

жахливих умов життя, знищується найважливіше, 

що є в жінки – відчування материнства. Тоді із сим-

волу берегині жінка перевтілюється у злоччиницю. 

яка не вберегла своє немовля від смерті. «Лан» є 

тією новелою, в якій найповніше простежується 

«камінний стиль» оповіді. Нарація охоплює ледве 

пів сторінки, але, як слушно зауважив І.Франко, ви-

творює маленькі, проте вражаючі драми. Слушно 

закцентувати увагу на те, що в цій новелі змістов-

ним є кожне Слово. Твір починається стислим, але 

барвистим описом панського лану. Оповідь не 

віщує ніякої небезпеки: «Дитина плаче за шелестом 

бадилля. Та й звернулося і впало. Впало ротом до 

корча» [10, с.95]. Однак повтор слова «впало» 

насторожує читача, надає розповіді певної 

експресії, культивує тривожний стан. 

Паралельно використовує автор прийом гра-

дації, метафоруючи образ сонця, яке «радо би цілу 

міць свою на єї лице покласти», щоб вона прокину-

лася. Імпліцитний читач ніби стає частиною дієге-

зису, співучасником подій, що розгортаються на тлі 

лану. Автор змусив читача співпереживати і .воче-

видь, страждати. «як жорстоко, могутньо і страшно 

змальовано втому і трагедію матері! Скульптура 

цього образу камінного сну, з якого не збудить ма-

тері навіть крик конаючої дитини, інстинкт мате-

ринства, можна б виконати з чавуну або брили 

неотесаного каменю» [1, с.120], - зазначає І.Дени-

сюк. Весь жаль, вся світова скорбота за маленькою 

дитиною, що помирає, відривчасто вписані в слові 

«синіє», - яке постає образом всевладної смерті. По-

ряд зі смертю тихо спить мати: «покалічені», «по-

рані», «посічені» ноги, прив'язана чорним волоссям 

до чорної землі, як камінь. Ця словесна монумен-

тальність цілком може служити прологом до слів 

самої матері, що прокинулась «спить, добре, що 

спить». Така розв'язка, скоріше є закономірною, 

аніж трагічною. Тяжка праця на чужому лані при-

тупила, цілком викорінила з серця найсильнішу в 

світі емоцію – інстинкт матері, її настороженість за 

життя своєї дитини. Найтрагічніше те, що мати не 

здогадується про смерть динити. Колапс такої ро-

зв'язки дозволяє читачеві асоціативно продовжити 

новелу. Уява читача суголосна з апеляцією до 

внутрішнього стану матері: незрівняний біль 

втрати найдорожчої у світі людини – дитини, по-

чуття власної провини, відчуття безпорадності пе-

ред неминучим і безповоротним. 

Варто погодитися з думкою М.Зубрицької, що 

всі без винятку дослідники творчості В.Стефаника 

підкреслюють глибинність його трагічного світо-

гляду, у ньому стикаємося з різними формами руй-

нування людської плоті й духу. 

Образ матері є, без перебільшення, централь-

ним у творчості В.Стефаника, і це, скоріше, не 

випадковість. Смерть матері мала відбиток на його 

письменницькій діяльності, тому образ ма-

тері/дітей є до болю правдивим. Життя нерідко спо-

творює людину, штовхає її на страшні вчинки. Ска-

жімо, епізод з новели «Шкільник», де хлопчик 

«змудра вповідає» своє життя: «як маму прикидали 

глинов, то хто мене має годувати та об-

перати?...Б'ют мене, добре б'ют, але я – терплю. Як 

нема мами, то мус терпіти…» [10, с.224].  

Особливо хвилююче змальований образ матері 

в новелі «Кленові листки». Молода мати помирає з 

думкою про дітей. Залишає їм поради, смутний по-

гляд великих, блискучих очей, увесь жаль серця і 

тихі слова про кленові листочки: «У слабкім, урив-

частім голосі виливалася єї душа і потихоньки спа-

дала межи діти і цілювала їх по головах». В цих сло-

вах – весь Стефаник-новеліст, що вражає проявами 

«краси світової» - людяних, високих, ніжних почут-

тів у нелюдських умовах. 

Крізь призму образу Стефаникової матері вик-

ривається становище покривджених, зламаних 

життєвими проблемами індивідів. Усе це сим-

волізує смерть, яка є наскрізною у творчості митця. 

Але, поза всяким сумнівом, образ матері є одним із 

чільних концептів у системі складників психологіч-

ного дискурсу новел В.Стефаника, що підключає 

читача до активного сприйняття зображуваного, 

апелюючи до його емоційного досвіду, до мисли-

тельної і чуттєвої пам'яті. 
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