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ІРИНА ЯКОВЛЕВА Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь» 

Новітні підходи в літературознавстві, що завдячують своєю появою науковим здобут-кам психології, культурології, філософії та ін. антропологічних наук, сприяють переосмис-ленню наявних традиційних установок під кутом зору не врахованих раніше індивідуа-льних параметрів. Так, література кінця  ХІХ ст. з 90-х рр. ХХ ст. опиняється у центрі розгляду гендерних студій. Застосований до творів Бориса Грінченка гендерний підхід багато в чому доповнює традиційне прочитання, змушуючи по-новому їх інтерпретувати. Нижче робимо спробу аналізу структур-ної організації змісту тексту повісті «Сонячний промінь» з позиції гендерної пси-хології, що дає можливість розглянути цей твір Б. Грінченка у психоаналітичній інтерп-ретації та розкрити різні рівні його смислу.  Творчість Б. Грінченка вивчали М. Плева-ко, С. Єфремов, В. Дорошенко та інші сучасни-ки, з 1960-х рр. до його творчості звертають-ся І. Пільгук, А. Погрібний, В. Чорновіл і В. Яременко. За останні 20 років з’явилися численні нові розвідки, зокрема різних аспек-тів вивчення повісті «Сонячний промінь» то-ркалися у своїх роботах О. Вовк, С. Євтушен-ко, Д. Єсипенко та ін. Аналіз здійснено з використанням алго-ритму аналізу художнього твору, запропоно-ваного Н. Зборовською на основі методологі-чних набутків З. Фройда, К.-Г. Юнга, Р. Барта, Ж. Лакана та Е. Нойманна [5]. У статті повість 

«Сонячний промінь» розглядається задля ро-зкриття гендерної психології персонажів у порівняльному аспекті. Загалом можна зауважити, що основними темами оповідань та повістей Грінченка ста-ли сімейна та соціальна проблематика. Пер-сонажами творів часто стають або добре осві-чені люди, або такі, що здобувають освіту. Важливість освіти є наскрізною темою прози Грінченка, що в багатьох творах (таких як «Сонячний промінь», «Серед темної ночі», «Брат на брата», «Непокірний», «На розпут-ті», «Під тихими вербами» та ін.) підкреслю-ється впродовж усього розгортання сюжету і суттєво впливає на зміст. «Сонячний промінь» (1890) – повість Б. Д. Грінченка, структурована за подіями в житті головного героя – Марка, сина чобота-ря, гімназиста та вчителя, який проносить через роки свою мету служіння Україні та просвіті народу. Подієва послідовність у тво-рі розгортається в історію, вихідними елеме-нтами якої є такі основні опозиції: 
– «батько – син»; 
– «мужик – пан»; 
– «багатий – бідний»; 
– «освічений – неосвічений»; 
– «мати – дочка»; 
– «жінка – чоловік»; 
– «людина – суспільство». Історію, що відбулась у повісті, можна узагальнити фразою «просвітництво та куль-тура повністю залежать від натхненних та 
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Встановлено, що в повісті «Сонячний промінь» Б. Грінченка яскраво виражена занепокоєність 
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ІРИНА ЯКОВЛЕВА Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь» цілеспрямованих освічених людей». Основни-ми поштовхами розгортання сюжету, є опис стосунків Марка з батьком, його навчання в гімназії, вчителювання та знайомство із Ка-териною. Вони розкривають особистості ге-роїв повісті та дають змогу розглядати струк-туру твору та стан персонажів з позиції пси-хоаналітичного тлумачення. За структурою історія виписується за до-помогою великої кількості незначних і знач-них подій (вони передані в теперішньому ча-сі), кожна з яких постає важливою для голов-ного персонажа: 1) дорога до панів Городинських для май-бутнього вчителювання через те, що влітку в Марка немає лекцій; 2) спогади про дитинство, батька-чоботаря, який віддавав останні гроші, щоб син навчався в гімназії;  3) знайомство із паном Городинським і його родиною, зокрема зі старшою дочкою подружжя – красунею Катериною; 4) прогулянка Марка сільською вулицею, яка по-новому відкриває для нього народне життя: дівчата співають непристойних для його вуха пісень, парубки вихваляються одне перед одним походеньками до дівчат, як опо-зиція – очікування Марка з приводу того, що народ береже «національний скарб» – мову й культуру; 5) знайомство із Голубовим, який негати-вно оцінює простих людей загалом і постає головним антагоністом Марка в повісті;  6) розмови крамаря Цупченка із мужика-ми, з яких Марко також робить важливі ви-сновки про роль освіти в житті народу;  7) відвідування Марком народної школи та знайомство з учителем; діалог про україн-ську мову, русифікацію населення; 8) зустріч із Катериною під скелею; розу-міння Катериною своїх почуттів до Марка, який є для неї героєм, взірцем моральних цінностей; 9) розмови про видання книжок та ство-рення гуртка з метою об’єднати інтелігенцію в боротьбі за українство; 10) розмова з учителем, з висновком, що саме інтелігенція загалом має взятися за від-родження української освіти, культури та традицій; 

11) опозиція цілей панів для народної школи (навчити читати «Псалтир») та цілей, якими бачить їх Марко (просвіта простого народу);  12) розмова Голубова і Марка про Кате-рину та почуття обох до неї, конфлікт між Голубовим і Марком; 13) розмова селян після читання, яке ор-ганізував Марко; роздуми Марка про стосун-ки мужиків та панства; 14) нарікання Голубова на Марка пану Городенському, звільнення Марка, його жаль про те, що доводиться залишити Катерину; 15) зустріч героїв під скелею, освідчення у взаємних почуттях і визнання проблеми, якою для Катерини є небажання Марка від-мовитись заради неї від своїх просвітницьких цілей;  16) зустріч із другом, Семеном Лісовсь-ким; Марко дізнається про опубліковану Се-менову книжку і починає далі розумувати над створенням товариства, намагаючись не згадувати Катерину; 17) невіра в позитивні зрушення в суспі-льстві, на що Марко відповідає аргументом про те, що «Є люди, що віддають своє життя на працю...»; 18) детальний опис наступної зустрічі товариства, яка доводить його остаточне фо-рмування;  19) робота вчителем; роздуми про «яснооку» Катерину, які герой заглушує пос-тійною тяжкою інтелектуальною працею;  20) осягнення Катериною власного егоїз-му; внутрішні психологічні зміни, видимі для самої Катерини; 21) рішення Катерини «спокутувати гріх перед рідним краєм» через вчителювання в сільській школі;  22) інспектування класу Марка; скрутне становище товариства, яке видало лише 3 книжки та поступово розформовується; 23) лист Маркові від Катерини, довга не-рвова дорога до села, в якому знаходиться Катеринина школа; 24) зустріч Марка та Катерини, радість, рішення одружитись та згода батьків через хворобу героїні;  25) фрагментарний опис щасливого под-ружнього життя героїв;  
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ІРИНА ЯКОВЛЕВА Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь» 26) читання поезії Шевченка, місячне сяйво замість сонячного, смерть Катерини, її прощання з коханим чоловіком; 27) роздуми Марка в епілозі повісті, у яких він висловлює свою зростаючу приязнь до померлої дружини, необхідність віддавати життя іншим, присвячуючи його «відрод-женню рідного народу». Кожна з описаних подій, які дійсно є чис-ленними, постає каталізатором, що кристалі-зує ідеали та прагнення головного героя та роз’яснює його цілі, через що персонаж із вчителя-Філософа перетворюється на повно-цінного Героя/Борця (за образами-архетипами К. Юнга). З іншого боку, роздво-єння спостерігається в Катерині, яка із обра-зу-архетипу Дитини/Дівчини також перетво-рюється на Героя/Борця, причому обидві час-тини роздвоєння можна упевнено називати позитивними. Важливо додати, що прихід обох персонажів до архетипу Героя/Борця стає позитивним для їх спільного життя, адже у хворобі, спричиненій негативними умовами праці в школі, послаблюється ба-жання Катерини бути самостійною, і вона хоче востаннє побачити Марка, знов доводя-чи, що продовжує його кохати. Саме тут Мар-ко має змогу якнайкраще проявити «маскулінні» функції героя не лише в напря-мку народної просвіти, а й для коханої жінки, через що вони, нарешті, мають змогу одружи-тися і хоч деякий час провести разом, доки Катеринина хвороба не повертається. При цьому разом персонажі вже мають змогу по-діляти ідеали та йти в одному напрямку, адже Катерина остаточно приходить до розу-міння важливості народної освіти (рис. 1), врешті надихаючи свого чоловіка на подаль-шу боротьбу за просвіту народу. Зважаючи на суперечливу внутрішню психологічну ситуацію головних героїв, необ-хідно відзначити їх готовність долати труд-нощі у спілкуванні, праці та способі мислен-ня. А отже врешті обидва головні герої при-ходять вирішують кожен свій конфлікт: 1) для Марка – конфлікт між ідеалами та коханням, які, довго були своєрідним бар’є-ром світобачення персонажа; 2) для Катерини – конфлікт між середови-щем, у якому вона зростала і до якого звикла, і 

зрушеннями для суспільства, яких можна до-сягти просвітою для народу, про що говорить Марко із наміром не насаджувати власну дум-ку, а розширювати світобачення Катерини (див. рис. 2). Слід зазначити, що в повісті відсутній опис процесу навчання як такого: лише соціа-льні умови для кожного випадку (панський дім, школа, гімназія, дім Корнія), що може свідчити про наявність ідеї освіти, але її від-сутність у реальному житті. Навчання дітей та відсутність дітей у сім’ї Марка та Катерини також підкреслює особливу місію подруж-жя – віддавати сили просвіті народу та відро-дженню українських мови, літератури та на-ції в цілому. Також уся символіка повісті, пов’язана із природою, відноситься до теми кохання Мар-ка і Катерини (скеля, сонце, холоди, сонячне світло), символізуючи природність та неви-мушеність їхніх почуттів з одного боку і важ-ливість присутності одне одного в таких умо-вах – з іншого. Сама назва «Сонячний про-мінь» має кілька можливих варіантів прочи-тання: 1) Сонячний промінь – це сам Марко для українського просвітництва; 

Рис. 1 

Рис. 2 

1) 

2) 
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ІРИНА ЯКОВЛЕВА Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь» 2) Сонячний промінь – це Катерина, яка стала «музою» та натхненням; 3) Сонячний промінь – це освіта, яка до-зволяє змінити життя на краще та подиви-тись на світ по-новому; 4) Варто також пов’язати два лейтмотиви в повісті: регулярні згадки про сонячне світ-ло та «Кобзар», який можна також вважати «сонячним променем» для української куль-тури і літератури. Історичний час – це сьогодення автора, час становлення української освіти, актуалізації української мови. Соціальна проблематика яс-краво підсвічується кожною вагомою подією твору і прямо впливає на внутрішньо-психологічний стан головного персонажа. Мо-жемо говорити про те, що Марко – це відобра-ження поглядів Б. Д. Грінченка, його рупор, що висловлює сумніви, надії, принципи автора. Повість описує декілька років життя вчи-теля, під час яких відбувається остаточне до-рослішання і становлення його особистості та внутрішньої психологічної структури, яка прямує від теоретика-Філософа до Героя-Борця, який здатен захищати та виборювати власні цінності. Структурний зміст оповідан-ня закладений в такому резюме: «Марко реа-лізує всі свої ідеалізовані прагнення, підкріп-люючись упевненістю в своїх силах, підтрим-кою найкращого друга, натхненням від коха-ної жінки, яка поділяє його погляди». Внутрішня логіка оповідання свідчить про впевненість автора у майбутньому про-світи для широкого загалу, поширенні украї-нської культури та відновленні українських традицій, повагу до українства та української мови, до школи і вчителя, на якого Б. Д. Грінченко, будучи вчителем і створивши героя-вчителя, покладає великі надії. 

Отже, в повісті «Сонячний промінь» яск-раво виражена занепокоєність автора україн-ською освітою за його історичного часу, акту-альність проблеми просвіти та створені обра-зи-архетипи Героя-Борця відповідно чолові-чої та жіночої статей, втілені Марку та Кате-рині, які кристалізуються із ходом численних подій у творі. Можемо зробити висновок, що з розвит-ком гендерного підходу та психоаналізу в лі-тературознавстві з’явилися можливості нових інтерпретацій творів Б. Грінченка, що відкри-ває перспективи для подальших досліджень. 
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GENDER-TERM PSYCHOLOGY OF BORIS GRINCHENKO'S STORY 

“THE SUNBEAM” (“SONYACHNYY PROMIN'”) 
This article analyses gender-term psychology of Boris Grinchenko's story “The Sunbeam” (“Sonyachnyy 

Promin'”). The gender approach is used to supplement the traditional interpretation of the work by disclos-
ing other levels of its meaning. 

It was established that in the story "The Sunbeam" B. Grinchenko clearly expressed the concern of 
Ukrainian education in his historical time, the relevance of the problem of enlightenment and created im-
ages, archetypes of the Hero-Fighter (male and female), embodied by Mark and Katerina, which crystallize 
with the course of numerous events in the work. 

Key words:  Boris Grinchenko, "The Sunbeam", gender, gender interpretation, gender psychology of 
characters, psychoanalysis, archetypes. 
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ТЕТЯНА ЯРОВЕНКО  Творча спадщина Яра Славутича в іномовних перекладах 

Перекладацький набуток Яра Славутича представлений солідним блоком слов'янської поезії, а також англо-американською ліри-кою, що є одним із об’єктів пропонованого розгляду. Перспективним у дослідженнях поетичного спадку митця, на наш погляд, за-лишається також фаховий аналіз іномовних варіантів його творів. До слов'яномовних пе-рекладів з Яра Славутича належить «Избранное» (1986), «Выбранае» (1989), пе-рек. – М. Сяднов), польською мовою «Оаза» (1989) та іеші. На західноєвропейські мови доробок Яра Славутича перекладався більш активно. Уперше твори поета німецькою з'яв-илися ще 1949 р. у Франкфурті-на-Майні та Лондоні (1957) у двох виданнях упорядкова-ної В. Державиним «Антології української поезії» та збірці Є. Котмаєр «Weinstockder 

Wiedergeburt» (1957). Вперше німецькомовні переклади охарактеризовані О. Парадиським у статті «Славутич по-німецькому». Дві збір-ки поезій вийшли італійською (п-д І. Труші-ні), окремі твори – іспанською (п-д Д. Бучин-ського), португальською (п-д В. Вовк), литов-ською (п-д А. Дульскіс). Франкомовному чи-тачеві поета представив Рене Кюле дю Гар, проте сам автор вважав їх більш наближени-ми до адаптованих поезій [1, 163]. М. І. Манд-рика започаткував рецепцію перекладів Яра Славутича для франко,-англомовного читача («Славутич французькою та англійською мо-вами»). Отож, метою статті є історіографічний екс-курс у перекладацьку майстерню Яра Славути-ча, що визначає своїм завданням короткий огляд особливостей перекладів його поезії на 
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ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ ПОВЕСТИ  
БОРИСА ГРИНЧЕНКО «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ» 

 

В статье проанализирована гендерная психология персонажей повести Бориса Гринченко 
«Солнечный луч». Гендерный подход использован с целью дополнить традиционную интерпрета-
цию рассказа раскрытием других его смысловых уровней. 

Установлено, что в повести «Солнечный луч» Б. Гринченко выражены обеспокоенность автора 
украинским образованием в его историческое время, актуальность проблемы просвещения и соз-
данные образы-архетипы Героя-Борца соответственно мужского и женского пола, воплощенные в 
Марке и Катерине, которые кристаллизируются по ходу многочисленных событий произведения. 

Ключевые  слова :  Борис Гринченко, «Солнечный луч», гендер, гендерная интерпретация, ген-
дерная психология персонажей, психоанализ, архетипы. Стаття надійшла до редколегії 12.10.2017   УДК 821.161.2:82.09+94(477.64) 
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ТВОРЧА СПАДЩИНА ЯРА СЛАВУТИЧА 
В ІНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

 
До сторіччя від дня народження Поета 

 
Автор здійснює короткий історіографічний огляд перекладів поезії Яра Славутича на російську, 

білоруську та інші мови світу з характеристикою особливостей зарубіжних перекладацьких прак-
тик на основі літературно-критичних відгуків М. Ковалюка, Т. Назаренко, В. Сварога, П. Скунця, 
Д. Хріненка та інших. 

Ключові  слова :  алегорія, алітерація, афористичність, гіперболізація, інтерпретація, кон-
цепт, метафора, перифраз, стилістичні засоби. 


