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У статті простежуються вектори психологізму в романі Р. Іваничука «Вогненні 
стовпи». Проведено аналіз використаних письменником таких основних прийомів та 
засобів, як внутрішній монолог, психологізований пейзаж, психологічна деталь.  

У науковій праці констатовано, що літературний набуток Р. Іваничука посідає 
помітне місце серед спадщини письменників – творців вітчизняного історичного 
роману. З’ясовано, що різноманітні аспекти набули оцінки у розвідках 
М. Ільницького, С. Жили, С. Підіпригори, В. Чумака та ін. 

У роботі доведено, що роман «Вогненні стовпи» – твір психологічно напружений, 
він покликаний дати читачеві ключ до розуміння життєдайних основ буття у світі.  

Ключові слова: поетика, психологія, внутрішній монолог, ідентичність, 
самопізнання, художня деталь. 

 
Роман Р. Іваничука «Вогненні стовпи» неодноразово ставав об’єктом 

вивчення та інтерпретації. Дослідників цікавила жанрова своєрідність 
твору, філософська, психологічна проблематика, структура, способи 
творення образів. Згадані аспекти набули оцінки у розвідках 
М. Ільницького, С. Жили, С. Підіпригори, В. Чумака та ін. На думку 
В. Чумака, в літературі з’явився «роман аналітико-психологічний, 
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філософський, з підключенням найрізноманітніших жанрово-стилістичних 
рішень – міф, притча, сповідь, легенда, травестія» [6, 15]. 

Проте часопросторовому психологічному аспекту твору не було 
присвячено спеціальної наукової студії.  

З’ясування особливостей психологізму в романі, закономірностей 
використання митцем психологічного інструментарію, доповнення 
науковою інтерпретацією майстерності митця у створенні образів є метою 
статті. Осмислення проблеми психологізму в конкретно-індивідуальній 
площині зумовлює актуальність обраної теми. 

За літературознавчою енциклопедією, психологізм – передавання 
художніми засобами внутрішнього світу персонажа, його думок, 
переживань, зумовлених зовнішніми і внутрішніми чинниками [3, 292]. У 
вітчизняному літературознавчому дискурсі вагомою є праця О.М. Січкар 
«Форми, прийоми та засоби втілення психологізму в українській 
літературі (спроба системного аналізу)» [5], у якій вона, спираючись на 
інші дослідження у цьому питанні, виокремлює три форми втілення 
психологізму: пряма (внутрішня, інтервентна), непряма (зовнішня, 
екстервентна) і сумарно означаюча. При цьому дослідниця наголошує, що 
кожна із форм послуговується своїми засобами і прийомами втілення 
психологізму. Пряма форма, визначає О. Січкар, може реалізуватися за 
допомогою таких прийомів, як внутрішній монолог, внутрішній діалог, 
психологічне авторське зображення: сни, марення, сповідь, «потік 
свідомості» тощо. Непряма форма послуговується такими засобами й 
прийомами: жести, рухи, пози, міміка, інтонація, психологічний портрет, 
психологічний пейзаж, психологічний інтер’єр, екстер’єр, психологічна 
деталь тощо [5, 39]. У своїй розвідці беремо за основу цю схему форм, 
прийомів та засобів втілення психологізму. 

«Вогненні стовпи» – твір психологічно напружений, він покликаний 
дати реципієнту ключ до розуміння філософського осмислення буття. 
Наскрізними у романі є сентенції самого Р. Іваничука: «Все починається 
із власного нерва, немає ж вселюдської нервової системи. І тільки та 
людина, яка здатна глибоко відчувати родинний біль, може піднятися до 
розуміння болю верстви, нації, людства. У цьому сенс моєї філософії, 
набутої з власного досвіду в життєвому русі» [1, 37]. 

Художній світ для роману різний, але він поєднує в собі одні й ті cамі 
стани – це фізичні параметри реального світу і духовні сфери 
внутрішнього світу людини. Саме у притчі «Вогненні стовпи» 
найвиразніше розкриті психологічні колізії: а саме ставлення родини 
Андрусяків до радянського  офіцера Шполи, який ввірвався до них з 
револьвером, втікаючи від бійців УПА. Він просить Василя – брата 
Андрія – принести револьвер. Автор не пропонує читачам простого, 
однозначного вирішення психологічної колізії, а намагається зрозуміти і 
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об’єктивно подати позицію кожної зі сторін досліджуваного конфлікту. 
Перший варіант притчі – Василь вбиває офіцера, на що батько говорить: 
«Що ти наробив, сину? Він – не ворог...» [1, 225]. Інший варіант – Василь 
віддає зброю офіцерові, батько, підсумовуючи зроблене сином, з 
прикрістю зауважує: «Що ж ти наробив, сину, таж він наш запеклий 
ворог!» [1, 246]. Втретє, Василь намагається втекти, щоб не бути 
депортованим, офіцер стріляє йому в спину. Але кінцівка притчі є 
відкритою, поданою автором у всеохопному ракурсі: «На постріли вийшли 
з хати Іван, Марія й офіцер, вони з подивом спостерігали, як два сонця на 
небосхилі готуються до двобою; з царини рушили вперед з автоматами 
напереваги червонорубашники, а з Солтисового белебня густими 
розстріляними сходили партизани; дві ворожі лінії стрімко наближалися до 
Андрусякового обійстя, а на подвір'ї стояли три постаті, освітлені двома 
вогненними стовпами, і один з них міражний, чорнів, ніби на нього падала 
тінь обеліска» [1, 257]. Наратор тримає читача в особливому напруженні, з 
власними думками, співпереживанням до долі Василя. Однак митець 
повертається до даного конфлікту у третій частині триптиха, романі-
реквіємі «Космацький ґердан», в якому пропонується своєрідне 
продовження кінцевого варіанту притчі. М. Ільницький підкреслює, що 
перехрещення різних кутів зору «дає ту стереоскопічну призму, яка власне 
проектує ситуацію у перспективу багатовимірності, де деталь набуває 
прикмет знаку-символу, життєві реалії міфологізуються» [2, 136]. 

Спостерігаємо, що кожен образ, виписаний у творі письменником, так 
чи інакше пов’язаний з душевним переживанням героя, що власне й 
випливає з форми викладу: «У внутрішніх монологах, – як зазначає 
В. Марко, – ми немовби безпосередньо чуємо голос душі персонажа як 
відлуння навколишнього світу, спостерігаємо сам процес народження 
думки й переживання» [4, 67]. Письменник детально описує ті образи або 
дії персонажа, які спричиняють у його душі хвилю емоцій, переживань, 
роздумів.  

Одним із векторів роману є психологічний портрет його персонажів. 
Для розкриття психологічної характеристики, що виявляється в рухах, діях 
персонажів, митець використовує портрет, постійно акцентуючи певні 
риси-деталі. Ось яким запам’ятався Йосафатові його вчитель: «елегантний, 
випрасуваний, з білими манжетами й бордовою краваткою інтелігент – в 
школі, обпалений сонцем й вітром обвіяний хлібороб – на полі, а довгими 
зимовими вечорами – розважливий мудрець» [1, 83]. На наш погляд, 
повнішому виявленню душевних ознак сприяє «відсторонена форма 
портрета», звернення до етнографічних особливостей одягу, символіки 
кольорів: «розщепленого кітеля два яскраві пасочки аж надто 
підкреслювали українство повстанця» [1, 131]; «надломлений чоловік із 
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сивим волоссям й латкою брунатної лисини, з поораним передчасними 
зморшками обличчям і затаєною тривогою в сивих очах» [1, 83]. 

Виразний кінематографізм, тобто обмеження зовнішності дійових осіб 
двома-трьома шкіцами, неодноразово підкреслюють як зовнішні, так і 
внутрішні риси персонажів: мати Марія, дивлячись на Шполу, уявляла 
свого «живого первістка з лютими, не синівськими очима»; в лейтенантові, 
який був подібний до Андрія віком, вона побачила «сині очі, які затінилися 
зніяковілістю й провинністю» [1, 266]: Іван, «звівши важкі очі, ніби-то в 
орбітах у нього сиділи дві свинцеві кульки, що водно норовили, 
опускатися долу» [1, 274]; «карі, молоді очі запалахкотіли вогнем 
ненависті» (Марія до лейтенанта) [1, 279]. Як бачимо, у системі засобів 
видимої мови почуттів при розкритті психологічного стану персонажів 
Р. Іваничук особливу роль відводить живій «мові» очей. Вони надають 
зображеному більш живого, промовистого характеру: «сизий погляд 
Шкрупили уп’явся в Мирона, немов щупальці спрута, проник у душу і 
залишився там, пригаслий назавжди» [1, 229]; «очі ворога… блищали, мов 
скляні, й дивилися з потойбіччя, то були очі не Захарчука, а самої смерті» 
[1, 233].  

У відображенні зовнішності народних оборонців простежується ряд 
спільних рис, на яких зосереджує увагу читача автор:  «Скупа усмішка, з 
якою вони (партизани) привіталися з господинею, злагіднена суворість і 
втома на обличчях спочатку відчужувала їх, людей з іншого світу, від 
Юлії» [1, 186]. Іван Захарчук-Буркут «був високий, плечистий ... обличчя 
надто змучене, ховалося в ритвинах на щоках і зморшках на чолі» [1, 214].  

У портретуванні негативних образів романного триптиха особливо 
яскраво проступає співвіднесення експліцитного опису та імпліцитного 
наповнення. Автор часто йде від опису зовнішнього вигляду до з’ясування 
психологічної сутності особистості. Потворна зовнішність («трупна 
жовтизна обличчя»; «більматі очі»; «хижі», «безбарвні» очі), акцентує 
моральну ницість персонажів. Образ зрадника Йосипа Кобацького 
розкривається також і за рахунок залучення міфологічної реальності, яка 
допускає перевтілення людини після смерті. Проте на сторінках твору 
трапляється й інший характеротворчий прийом, коли гарна зовнішність 
контрастує з помислами, діяннями людини (Шпола). 

Спостерігаємо в романі велику кількість пейзажних замальовок для 
опису галицької природи, яка сприймається як жива істота, що може 
реагувати на історичні події в унісон або контрастувати з психологічними 
переживаннями людей: «Перемішана чобітьми, копитами й гарматними 
колесами озимина чіплялася розмоклого на березневому талі ґрунту 
побілілими від холоду пучками й оживала поміж протоптами, що повзли з 
орних обочин на грунь і там зливалися в чорну дорогу, котра знесилено 
розпласталась на хребті, немов зґвалтована жінка, й нікому більше не було 
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жодного до неї діла, бо село зі страху зсунулося в глибокі видолини й там 
запалося під землю» [1, 10]. 

Безсумнівним є те, що пейзаж у романі зображає місце і визначає час, 
окреслює настрій та переживання персонажів, як у плані зіставлення, так і 
протиставлення, відтворює історичний та національний колорит: «Біла 
габа (сніг) розкотилася сувоєм від Троєцького лісу через Лису гору аж до 
дебеславської видолини. Світ постав первісно чистим і однотонним, немов 
перед початком творіння…» [1, 202]; «надворі розгорялася пожежа, 
вогненний стовп підпалював крокви під черепицею, розтоплював скло на 
вікнах» [1, 292]. 

Письменник майстерно і художньо переконливо об’єднує два виміри – 
сюжетний та психологічний – в один, який можна визначити, як 
психологічний наратив. Психологічна насиченість твору пов’язана із 
виокремленням у ньому певних екзистенційних категорій: смуток, страх, 
смерть, самотність, туга тощо, серед яких екзистенціал самотності є 
домінуючим. Романний триптих Р. Іваничука «Вогненні стовпи» – 
яскравий приклад того, як митець майстерно, послуговуючись своєрідними 
художніми засобами (портрети-повтори, риси-деталі, символіка, елементи 
кінематографізму, автобіографічність, двійництво, проведення паралелей 
образів підсвідомості з реаліями тощо), кладучи в основу побудови певну 
сукупність дидактично направлених ідей, уводить до подієвої структури 
твору галерею типових образів, які об’ємно виформовують історичну 
ситуацію національно-визвольних змагань 1940–50-х років ХХ століття. 

Отже, у романі Р. Іваничука «Вогненні стовпи» психологізм 
проявляється  у різних формах його художнього втілення і служить 
способом як драматизації тексту, так і засобом характеристики персонажів. 
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ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХЕТИПУ «ЗРАДА» 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИХОТОМІЇ «СВІЙ-ЧУЖИЙ» У П’ЄСІ 

«МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

Тетяна КОРНІЙЧУК (Кам’янець-Подільський) 

У статті розкриваються особливості художньої реалізації архетипу зради у 
п’єсі «Москаль-чарівник» І. Котляревського; проаналізовано язичницькі та 
християнські первні перелюбу, особливе ставлення суспільної моралі до особи 
жіночої статті; вказано на оригінальне авторське потрактування подружньої 
невірності, зреалізоване у наступній формулі: «злочин» – психологічний катарсис – 
сповідь – очищення; розкрито значення реального та ігрового простору у творі для 
актуалізації питання жіночої гріховності. 

Ключові слова: І. Котляревський, архетип, зрада. 
 

Упродовж останніх десятиліть в українському літературознавстві 
з’явилось чимало досліджень, присвячених аналізу архетипних структур у 
художньому творі. Ця тенденція пов’язана насамперед із глобалізаційними 
процесами кінця ХХ – початку ХХІ ст., активним науково-технічним 
прогресом, що призвели до переорієнтації духовно-моральних цінностей, 
нівелювання етнічних сакральних кодів. У зв’язку з цим дослідження 
глибинних детермінант української ментальності як форм збереження 
колективної пам’яті набули особливої актуальності.  

Зрада є одним із базових архетипів української культури, оскільки 
торкається сфери сімейних відносин. Сім’я здавна позиціонувалась як 
джерело соціальних установок та ціннісних орієнтацій. Тому будь-які 
прояви «кризових явищ» у взаємостосунках між подружжям спонукали до 
пошуку деструктивних констант гармонійної моделі шлюбу. 


