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В статье освещены особенности юмористическо-сатирической стилевой манеры 

В. Дрозда, связь его произведений с нравственными и социальными проблемами времени 

их создания. 
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The article tells about the features of humorous and satirical style of V. Drozd, along 

with connection of his works with moral and social questions of the time.  
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СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ НОЕЛЬ  

У ПОВІСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ «БЕЗ КОРІННЯ»  

 

У статті окреслено теоретичні положення щодо виокремлення складових при 

творенні образу; визначено їх функціональну роль у повісті. Здійснена спроба встановити 

тип образу головної героїні за характером. 
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Повість Наталени Королевої «Без коріння» – автобіографічна. Такого 

роду твори мають певну специфіку й, зокрема, вона криється в особливості 

творення образу героя. Важливою є в цій ситуації доля домислу, що виступає 

обов’язковою складовою художнього тексту.  

Незважаючи на те, що творчий доробок письменниці певним чином 

уже вивчений (відомі праці Л. Биковський, І. Набитович, Т. Попова-

Мозовська, Д. Федака, Р. Федорів Та ін.), специфіці творення образу головної 

героїні (Ноель) було приділено мало уваги.  

Мета статті – виявити особливості при творенні образу та його 

функціональну роль у повісті Наталени Королевої «Без коріння». 

Тож нам необхідно дослідити, що впливає на творення образу головної 

героїні в повісті; простежити вплив ситуацій на розкриття характеру Ноель; 

виділити текстові елементи, які допомогли розкрити специфіку творення 

образу.  

Художній образ включає в себе всі рівні та аспекти теоретичних 

розрізнень: людина, індивід, індивідуальність, особистість, каркас 

особистості [3, с. 38]. У повісті Ноель – людина, яка приїхала до Інституту 

вже сформованою особистістю, із певними світоглядними і моральними 

позиціями, на розвиток яких вплинуло суспільство, у якому вона прожила 

близько 12 років. Її характер і тип поведінки неможливо зрозуміти поза 

видами діяльності, здійснюваної в індивідуальних ситуаціях, які є формою 

вияву типових обставин. Ситуація в художньому творі – це не лише дія й 

стосунки між персонажами. Ситуація як «момент руху» включає в себе 

загальне й окреме, протистояння й зіткнення, колізію і діяльність – 

предметну й духовну (В. Фащенко). Ясна річ, що для художнього осягнення 

людини в конкретно-історичних обставинах митець виділяє індивідуальну 

для неї ситуацію, яка містить у собі своєрідне й загальне. Обрана предметом 

аналізу макроситуація (глобальний конфлікт твору) складається з ланцюга 

мікроситуацій, які більше або менше підпорядковуються загальній колізії.  

Так, у повісті «Без коріння» Наталена Королева вписувала свою 

героїню в різного виду життєві ситуації, через які міг би розкритися її образ. 

Своєрідна чужість оточенню, неможливість самореалізації тяжіє над буднями 

дівчини, до моменту, коли вона потрапляє у сприятливу для розкриття її 

талантів ситуацію. Це, зокрема, момент підготовки до приїзду імператриці. 

Інститутки з цієї нагоди мали здійснити постановку якогось танцю. Звісно, це 

не могло бути чимось примітивним і незугарним. Саме тут Ноель проявила 

себе не тільки як «монастирка», а ще й як гарна танцюристка: «під звуки 

балету з «Кармен», не знаного в інститутських стінах, кинула цілий жмуток 

рухів і постав, що зілюстрували «малагенью», «севільяну», «фламенко», 
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«халео»» [2, с. 93]. У цьому епізоді дівчина проявила себе з досі незнаного 

боку – не соромлячись інших, з легкістю продемонструвала свої танцювальні 

вміння. Тож, лише приїзд імператриці дає змогу розкрити перед загалом 

здібності дівчини, які досі були приховані. Лише унікальна ситуація 

розкриває перед нею можливість бути собою, облишити скутість і 

відмежованість. Але й у цій ситуації вона вирізняється з кола своїх 

однолітків, протиставляється їм – вони не можуть бути такими. 

Для розуміння специфіки розкриття характеру, як компонента обставин 

у художньому творі, ситуації приблизно можна поділити так: 

– за часопросторовими вимірами – довготривалі обставини (автор 

показує, по яких сходинках піднімається іноземка, щоб зрозуміти цю дивну 

для її сприймання культуру: самотність у родині – нерозуміння мови – 

необхідність учитися в закладі, у якому слово освіта звучить надто голосно – 

потреба у вдало обраному майновому статусі майбутнього чоловіка) і 

локальні (Інститут шляхетних дівчат, будинок батька – усе в Києві);  

– за способом зображення – правдоподібні (автор за основу повісті 

взяла пережиті нею події); за впливом на персонажа – випробувальні (з чим 

би не зіткнулася Ноель – усе випробування. Дівчина хоче часто молитися – в 

Інституті до цього ставляться непривітно і не дозволяють (окрім неділі); 

думки про найближче майбутнє: хотіла зайнятися єгиптологією, малярством, 

різьбярством, співом, медициною – за наказом мачухи мусить вийти заміж, а 

вже потім виконувати власні бажання стосовно свого майбутнього). 

Звернувшись до праці М. Храпченка, ми виявили, що художній образ 

іноді зближують або навіть змішують з образом, який є безпосереднім 

віддзеркаленням предметного світу, процесів життя в людській свідомості. 

Проте, якщо в його первинному, загальногносеологічному розумінні – це 

копія навколишнього світу людини, то художній образ – результат складного 

перетворення життєвих вражень і спостережень. Людська особистість 

формується, зростає, а то й розпадається внаслідок взаємодії із середовищем, 

участі в різноманітних процесах адаптації і подолання перешкод. 

Зважаючи на зазначене вище, можемо зробити висновок, що образ 

Ноель як художнє явище формувався саме так, за загальними законами. 

Головна героїня водночас уособлює в собі особливі та цілком звичайні риси. 

Типовість цього персонажа проявляється в тому, що вона має цілком реальні 

й звичайні для свого віку прагнення, їй притаманна мрійливість, але на заваді 

реалізації мрій постає виховання й освіта, що із запізненням намагаються 

дати їй батьки, виховання й освіта, традиційні для українських реалій кінця 

ХІХ – початку ХХ століть і незрозуміла своєю схоластичністю й 

консервативністю для європейця цього ж часу. 
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Освіта багатих панночок часто починалася й закінчувалася Інститутом 

шляхетних дівчат. Власне, метою виховання була підготовка до майбутнього 

шлюбу та виїздів у «вищий світ». Ноель – представниця емансипованого 

жіноцтва, що намагається боротися за свої права й не бажає обмежувати 

життя лише сім’єю та господарством. Саме такі світоглядні й життєві позиції 

були вироблені в дівчини впродовж дванадцяти років виховання в Європі. 

Отже, створюється ефект ножиць – світогляд героїні й світобачення 

суспільства, у яке вона потрапляє, знаходяться в різних площинах. Це стає 

причиною того, що дівчина одразу опиняється в дисгармонійному для неї 

середовищі. Це, у свою чергу, призводить до певної опозиційності й до 

відвертого несприйняття дівчини середовищем і середовища дівчиною. 

На основі текстового матеріалу ми виділили позиції, які допомогли 

розкрити специфіку творення образу:  

1) формування образу Ноель відбувається під впливом проблеми 

віросповідання. Дівчина, вихована в монастирі, тому не може існувати без 

молитви, сповіді, за що інститутки вважають її фанатичкою та за слушної 

нагоди ладні «зіпсувати» їй життя;  

2) формування образу дівчини-іноземки, що на бажання батьків 

приїхала на навчання в Інститут благородних дівчат. Тут вона стикається з 

освітою, в основі якої – зазубрювання. Тож інтелектуально розвиненим 

людям важко сприймати такий стан речей і пристосовуватися до нього;  

3) доповнює все вищесказане проблема реалізації національної 

самоідентифікації головної героїні (та власне і самої Наталени Королевої). 

Юна інститутка не була етнічної українкою, однак почувала сильний потяг 

до краю, у якому народилася.  

Поруч із сказаним вище ще маємо з’ясувати, чи образ Ноель за 

характером є драматичним, а чи трагічним. І відповідь тут буде однозначна – 

трагічним. Надто багато в житті однієї дівчини переживань, непорозумінь, 

пов’язаних як із найближчим оточенням (родина), так і з соціальним зокрема 

(Інститут). І результати протидії – трагічні. Ніжне створіння не може 

протистояти консервативності традицій. Згадати хоча б, що почуття відчуження 

дівчини переплітається із мотивами самотності: «В цілому світі, що в ньому 

опинилася, вона – все чужа…Ну, нехай буде й так, без «своїх», без близьких, 

а навіть, може, і без «ближніх»…» [2, с. 129]. 

Таким чином, Наталена Королева докладно описує життя Ноель з 

моменту її приїзду до Києва, зокрема непросте життя й навчання в стінах 

Інституту шляхетних дівчат і аж до «логічного» (на той час) вибору 

майбутнього чоловіка. Інститут не залишився поза увагою письменниці: він 

змальований як в’язниця, де всі мешканці пожирають одне одного. І звісно ж 



Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) 
Випуск 7’2017 

220 

це все не могло не відбитися на Ноель, але під впливом цих факторів вона не 

зламалася. У цьому простежується індивідуальність героїні. Так, їй нелегко 

було йти проти течії, відстоювати свої погляди (на релігію, освіту тощо), але 

своїм прикладом вона довела, що вихована у вільнолюбній Європі людина не 

схилить голови перед режимом, статутом, безглуздістю. При формуванні 

образу героїні авторка значну увагу приділила як змалюванню середовища, 

яке є контрастом до чистої дівочої душі, так і ситуаціям, що розкривали 

особливості характеру персонажа. 
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В статье обозначены теоретические положения относительно выделения 

составляющих при создании образа; определена их функциональная роль в повести. 

Осуществлена попытка установить тип образа главной героини. 

Ключевые слова: художественный образ, характер, ситуация, специфика 

создания образа. 

 

The article outlines the theoretical principles regarding the allocation of the components 

for creating an image; determined by their functional role in the story. Attempting to set the 

image type of the main heroine character. 
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ПРОБЛЕМИ BИХОВАННЯ В ДРАМАТУРГІЇ ОСТАПА ВИШНІ 

 

Головну увагу в статті звернено на дослідження антипедагогічних аспектів 

домашнього виховання та особливості їх художньої реалізації в комедії Остапа Вишні 

«В’ячеслав». Окрім того простежується соціально-політичний характер другого плану 

п’єси, викривальний зміст якого таврує всю соціалістичну систему тієї доби. 


