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GOTYCKIE REMINISCENCJE W MAŁEJ PROZIE 
MYCHAJŁA KOCIUB YNSKIEGO

ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań — Polska

STRESZCZENIE. Reminiscencje gotycyzmu literackiego, które ponownie dały znać 
o sobie w epoce neoromantyzmu stając się, obok wpływów neobarokowych, częścią składo
wą ukraińskiego modernizmu, pojawiły się również w małej prozie Mychajła Kociubynskiego.

Ów znakomity pisarz sięga w swych utworach do konwencji powieści gotyckiej, buduje 
atmosferę grozy, stawia bohaterów w sytuacji granicznej, by wskazać na narastające proble
my społeczne i jednocześnie pogłębić psychologizm utworów, w pełni zasługując na miano 
mistrza ukraińskiej prozy psychologicznej, twórcy na wskroś nowoczesnego, europejskiego.

GOTHIC REMINISCENCE IN SMALL PROSE 
BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKY

ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ 
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland

ABSTRACT. The reminiscence of literary Gothicism, that reappeared in the time of neo
romanticism becoming, next to neo-Baroque influences, a component of the Ukrainian mod
ernism, also appeared in the small prose by Mykhailo Kotsiubynsky.

This excellent writer applies Gothic novel convention in his works. He constructs the 
atmosphere of honor, puts his characters in a critical situation in order to indicate increasing 
social problems and to intensify the psychologism of his works. He deserves the title of the 
Ukrainian psychological prose master and a fully modem European author.

Коли в 2000 рощ вийшла Антологля украшського жаху, що претендувала 
на роль „найстрашшшо! книги в icTopiï Украши” (Патал1я Заболотна1), 
в яку ввшшли вибраш твори з фольклору, дещо з давньо! лггератури, 

а дал1 32 автори, починаючи вщ зачинателя украшсько! художньо! прози 
rpmopia Квшси-Основ'яненка, а скшчивгпи на сучасному письменнику — 
Андрпо Дашкову, то посеред rieï плеяди творчих знаменитостей, з'явилось та-

1Н. Заболотна, Найстраштша книга в icmopiï Украши, [в:] Антологля украшського 
жаху, упоряд., комент., тслямова В. Пахаренко, передм. Н. Заболотна, Кшв 2000, с. 3.



кож iM'n класика Михайла Коцюбинського з його моторошним оповвданням 
Persona grata. Ця вражаюча розповвдь про тупого злочинця-ката, душу якого 
поступово роз’вдае жах i мучать докори сумлшня, хоча не ввдповщае повшстю 
модел1 готично1- прози в параметрах ïï нашстотшших атрибуив: моторошностц 
тасмничосп, м1стичностц похмуросп зображувансп атмосфери, нервово'1 роз- 
ладнаносп, постшного передчуття близького лиха тощо, безперечно м1стить 
roTH4Hi ввдлуння.

OKpiM названого вище оповщання, М. Коцюбинський написав щонаймен- 
ше кшька твор!в, яю об'еднуе „страшна” поетика, про що згадували видавщ 
Антологп украшського жаху. Це ( 'мix, Bin ide, HeeidoMUü, Подарунокна шенини. 
Пере лис моторошних оповщань М. Коцюбинського можна поповнити за раху- 
нок таких його твор1в, як Дебют, Що записано в книгу життя, Хо, Intermez
zo чи Tim забутих предкгв, у яких поза сумшвом наявш елементи лггературного 
готицизму2. * * * У * * * * * XI

2 Украшська готична проза, що, за влучним висловом Валер1я Шевчука, цшком природна для 
украшського письменства, оскшьки „вона для нього вщбиток нащонально! ментальность’, добре 
вписуеться в европейський i свгговий контексти. Надшена неповторним жанрово-тематичним 
й стальовим колоритом, зокрема, завдяки фольклоровц що неодмшно пов’язаний з украшською 
лггературою, вона залишалась у пол i зору украшських письменниюв вщ почапав по сьогод- 
шшшй день. О крем i аспекти литературного готицизму розроблеш в працях Валср1я Шевчука, 
Юр1я Винничука, 1горя Качуровського, Василя Пахаренка, 1вана Денисюка, 1горя Шмборсько- 
го, Христини Денисюк, Анни Горнятко-Шумилочич. (Див. напр.: В. Шевчук, 3 темных дже- 
рел .життя. Украгнсъка готична новела XX столгття, „ЛВсратурна Украхна”, 1995, № 4, 5, 6; 
I. Л i м б о р ськ и й. 3axiduoeeponeficbKUù готичний роман i украшська лтература, „ВсесвК”, 
1998, nr 5-6, с. 157-162; В. Пахаренко, Украгнський фольклор, [в:] Аитологля укршнського 
жаху, упоряд. В. Пахаренко, Кшв, 2000, с. 5-6; В. Пахаренко, Герцъ si страхом, [w:] Ан
тология украшського жаху, упорядник В. Пахаренко, Кшв 2000, с. 791-797; I. Качуров- 
ський, Тотична лтература та ïï жанри (Роздт i3 книги „Генерика i архтектотка”), „Су- 
часшсть”, 2002, № 5, с. 59-67; I. О. Денисюк, Штературна готика i Франкова проза, [в:] 
Лггпературознавчг та фолъклористичт працг. у 3 т., 4 книгах, Льшв, 2005, т. 2: Фрсткознавчг
дос.тдження, с. 196-197; Ю. Винничук,  У зачаровашм люстрг (Замють передмови), [в:] 
Ilomoü6i4He. Украшська готична проза XX cm., упоряд., вступне слово, б1блюграф. вщомос-
•п Ю. Винничука, Льв1в 2005, с. 3-8; X. Денисюк, Готичний роман: специфта жанру, [в:] 
Гумантарна oceima в техтчних вищих навчальних закладах: зб. наук, праць факультету Гу- 
маштарного шституту Нащонально-ав1ащйнош ушверситету, Кшв 2005, вил. 11, с. 286-293; 
В. Шевчук, У ceimi фантазт украшського народу, [в:] Огняний змт. Украшська тотич
на проза XIX cm., уклав Ю. Винничук, Льв1в, 2006, с. 5-10; А. Горнятко-Шумилович,
У dueoceimi новел Василя Габора („Книга екзотичних cnie та реальных подт ”), [в:] „Слово i час”,
2006, № 11, с. 38-43; A. Horniatko-Szumiłowicz,  „Ognisty smok” Pantelejmona Kulisza, 
[w:] Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. dr hab. Michaiłowi Aleksiejence 
z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin, kol. red.: prof, dr hab. Florij Bacewicz i in., Szczecin 2007, 
s. 458^467; А. Горнятко-Щумилович,  Синтез барокового, ютичного йромантичного на
чал у „riempi3X i Довбущуках” Ieaua Франка, [в:] lean Франко: дух, наука, думка, воля. Marepia- 
ли М1жнародного наукового конгресу, присвяченош 160-р1ччю вщ дня народження 1вана Франка,
JlbßiB 2008, т. 1, с. 241-253; А. Горнятко-Шумилович,  „Чайковсъкий” СвгенаГребшкияк 
химерный роман, [в:] „Науков1 записки Терношльського державного педашпчного ушверситету 
шеш В. Гнатюка”, с épia „Л1тературознавство”: зб1рник. (Видаеться на пошану i з нашди 60-р1ччя 
вщ дня народження докт. фщол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича), Терношль 2009, 
вип. 27, с. 54—58 та ш.).

Окремо тема традищй готицизму в украшськш nirepaiypi, а також питания дед ал i бшь- 
шош защкавлення лпературою жахтв в укршнському сусшльстта комплексно розроблена в стат-
тт нашого авторства: A. Horniatko-Szumiłowicz,  W kręgu opowieści niesamowitych, 
mrocznych tajemnic i fantastyki grozy (o tradycji gotycyzmu w literaturze ukraińskiej), [w:] Materiały
XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowo. Tekst. Czas” pt. Frazeologia słowiańska 
w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeologicznym, pod red. W. Mokijenki, 
T. Szutkowskiego i Harrego Waltera, Szczecin-Greifswald 2012, s. 831-842.
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Михайло Коцюбинський — один i3 фундаторЁв украшського модершзму, що, 
по суп, вв1в в украшську л i тературу iMnpecioui3M, справедливо вважасгься не- 
перевершеним майстром психологёчноё мало! прози ын. XIX — поч. XX ст. Го- 
ловна риса його стилю — глибинний психолопзм. I саме для творения шстро- 
психоло ri много оповщання письменник виюристовуе готичну поетику.

У сучасному лЁтературознавствЁ юнуе думка, що готичш вЁдлуння стали, по- 
руч з необароковими впливами, Ёстотною складовою украЁнського модершзму. 
У такому сенсЁ готичш прийоми сприяли руйнуванню класичного однолёнёйного 
сюжету та суттевому поглибленню психолопзму прози. Так, слуплю писав 
у розвЁдцЁ 3 темных джерел життя. Украшсъка готычна новела X X  столття 
(1995) ВалерЁй Шевчук3 про однаковють художнього мислення деяких 
украЁнських прозаЁюв XX ст., якё, пингучи психолопчний твЁр, використовували 
прийоми лЁтературного готицизму. У Ёхньому числё Ю рш Будяк з його „малень
ким шедевром новели жаху” Петля, Павло Богацький, автор новели Камели, 
Оля Галичанка (Олена Кисшевсъка) i ïï твЁр 3 dnie розпуки, новела ВалерЁя Шев
чука Хованецъ, врештЁ Олександр Жовна i його Вдовугика. До цього перелЁку 
можна зарахувати lcm opm Якимового будинку Володимира Винниченка, Страги- 
ну помилку Опекая Плюща, чи оповЁдання Михайла Могилянського, що дало на- 
зву вищеназванш розвщщ ВалерЁя Шевчука 3 темных джерел жыття.

Дослвдники звертають у вагу на вплив М. Коцюбинсъкого на прозаЁкЁв 20- 
30 pp. XX ст., зокрема I ригорЁя Косинку, ВалерЁана ГПдмогильного чи Юрш 
Яновського. Одним гз перших, хто визнав вплив автора Тшеы забутых пред- 
Kie на письменниюв свого поколёння був Микола Зеров, який назвав прозаЁ- 
ка „шонером новоё лЁтературноЁ школи”4. Поруч з ЁмпресЁонЁстськими стильо- 
вими тенденцЁями в прозЁ М. Коцюбинсъкого, а то й суттевого поглиблення ёё 
психологёчного навантаження, предметом рефлексЁй письменника стають мо- 
тиви жаху й катастрофи, що набирають новоё сили на поч. XX ст. Це безпереч- 
но пов’язано з подёями 1905-1907 рр., на якё якраз випадае пЁднесення творчоЁ 
активностЁ письменника. Д ослёдники5 слушно зазначають, що апокалЁптичним 
мотивам перЁоду 1906-1907 рр. у прозЁ М. Коцюбинсъкого передують моти- 
ви тривоги, страху, передчуття жаху, якё стають початком целого струмеЕЕЮ 
в украЁнськЁй лЁтературЁ (творчЁсть Миколи Зерова, Свгена ПлужЕЕЕЕка, Мико- 
ЛИ ХвИЛЬОВОГО, ЮрЁЯ Яновського). Таким ЧИНОМ, аПОКалЁПТЕЕЧЕЕЁ ВЁЗЁЁ, пов'язаЕЕЁ 
з революцЁйними подёями 1905-1907 рр., е провЁдЕшми для ряду оповЁдаЕЕь 
М. КоЕцобинського з готичною поетикою, насамперед См ix, Bin iôe, HeeidoMim, 
Подарунок на теныны, Persona grata, Intermezzo.

У вказаньЕХ оповЁдашшх М. КоЕцобинського ндявеее знаков! атрибута лЁте- 
ратурного готицизму. Так, сюжета оповЁдань Вт ide, Невюомый, Persona gra
ta, Смлх розгортаються, подЁбно як в готичнёй проз!, в аур! таемЕЕичостё й жаху, 
сповненЁй елементЁв несамовитостЁ й мёстики. У всех чотирьох творах автор 
пЁдбирае для цього ситуацЁю критачЕЕу, кризову для героЁв, що е генератором 
емоцЁйного напруженЕш, душевних сгрусЁв, гранЕЕчнЕЕх реаЕоцй. ПровЁдними 
вЁдчуттями е таемнЕЕЧЁсть, страх, тривога й постЁйне очЁкуваЕЕЕш лиха. В нове-

3В. Шевчук, 3 темных джерел життя. Украгнсъка готична новела XX столття. [в:] 
„Лггературна Украша” 1995, 26 сёчня.

4М. Зеров, Укратсъке писъменство, упоряд. М. Сулима, шслям. М. Москаленка, Киёв 
2002, с. 141.

5 Див.: А. М. Менший, Михайло Коцюбинський i розвиток укратськог лтератури 20- 
30-х рр. XX ст., [в:] Електронний ресурс: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gwn/Nvmdu/ 
Fil/201 l_4_7/15.htm (12.06.2013).
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jii Bin ide — це страх еврейського населения малого мютечка перед чорносо- 
тенним погромом („Тут притишеними, таемничими голосами, тривожно ози- 
раючись навкруги, переказували одш другим про якихсь непевних, чужих лю
дей, що з'явились недавно в мютечку, про чорносотенних панюв, яю були б 
ра;ц погромов! < ...> ”6), Невгдомий — страх тюремника перед скорою стратою 
(„Життя лишилось за сими мурами, а тут, серед шрих холодних спи, замкну
лась зо мною смерть. <.. .> В кутку блимае ламика, а над нею нависла cipa i вог- 
ка, ворожа тиша”7), в Persona grata — жах, що поступово овол(щвае катом nic- 
ля усвщомлення ним кип. ко си зaпoдiянoгo зла („Часами на нього нападав страх. 
Усього боявся, все було вороже, все проти нього: закрадалось, чигало i не да
вало спокою”8). Також у нoвeлi С Mix, що вважаеться першим творчим вщгу- 
ком на поди 1905 1907 рр., сугестивно передаеться жах адвоката Чубинсько- 
го перед чороносотенним погромом: „Тепер, коли вони лишились caMi, без лю
дей, в щй темшй xari, оточешй чимсь гр1зним i невщомим, та намагались скри- 
ти в po3MOßi один од одного свел думки i свш неспоюй, тривога зростала, збира- 
лась круг них немов гримлячий газ”9.1 навПь у яовет Intermezzo, в яюй готична 
аура не е повсюдною, осюльки перешптаеться з щшйчним образом сшьського 
лпа, разом i3 настанням ночь героя поглинае жах спогад1в: „Десять чорних им - 
нат, налитих штьмою по caMi вищя. Вони облягають мою юмнату. Я зачиняю 
двepi, наче боюся, що свило лампи витече все кргзь шпари <.. .> А люди йдуть. 
За одним другий i третш i так без кшця. Вороги й друзг близью й сторонтн — 
i Bei кричать у moï вуха криком свою життя або свое! смертт, i Bei лишають на 
дунй мош слщи cboïx шдошов”10.

Д\я вищеаналкзованих TBopiß М. Коцюбинського, як правило, розгортаеть- 
ся в темних, понурих примпценнях. У новел1 С лих „в хатт було темно i якось 
чудно”11. Ворожий настрш напруженого очпсування лиха пщсилюе образ зачи- 
нених в1конниць i тшьки „жовп зайчики cniraa тремтши на CTi нах i на буфет i, 
ßiTep рвав в1коннищ i стукав ними”12.1нишим разом у HOBeni Bin ide нагн1тання 
тривоги зд1йснюеться за допомогою картини о пустот i лого мютечка: „на пло- 
щi зробилось так пусто i тихо, наче весь вереск життя обернувсь раптом у ci- 
рий KaMiHb”13. Для шдсилення настрою жаху в новел1 повторюються слова: жах 
(„старезш мури трем Ti л и з жаху yciMa зморшками спи”, „жах стулив BciM уста”) 
i страшный („кожна хвилина, <.. .> наближала страшну невщом1сть” ; „страшно 
чути сшв”; „стае сумно i страшно, як в судний день”; „маки, таю страшш, чер- 
вош, .... як людська кров”; „хмара страшна i чорна” тощо)14.

Новела НевЮолиш побудована у фopмi потоку cвiдoмocтi засудженого на 
страту. М. Коцюбинський вдаеться до прийому замкнення простору. Дiя вщбу- 
ваеться в маленьюй тюремшй KaMepi, даючи автору поле для „ м i крое ко ni ч ною” 
дocлiджeння душ1 героя. №чна пора „серед cipHx холодних етш”, у „холодно
му льоху”15 пщсилюе в1дчуття неминучосД страти. Атмосфера жаху поступово

6М. Коцюбинський,  Вт где, [в:] його ж, Твори в 3 т., Кшв 1979, т. 2: Опомдання (1901- 
1909), с. 185.

7М. Коцюбинський,  Невгдомий, [в:] його ж, Твори в 3 т... op. cit. с. 194.
8М. Коцюбинський , Persona grata, [в:] його ж, Onoeidaiuiu, Кшв 1953, с. 221-222.
9М. Коцюбинський,  Сшх, [в:] його ж, Onoeidcmnn..., op. cit., с. 206.
10М. Коцюбинський.  Intermezzo, [в:] його ж, OnoeidciHHH..., op. cit., с. 246-248.
11 М. Коцюбинський,  Сшх, [в:] його ж, Onoeidaum..., op. cit., с. 201.
12 Там само.
13М. Коцюбинський,  Вт ide, [в:] його ж, Твори в 3 т.... op. cit., с. 186.
14 Там само, с. 185, 187, 188, 192, 196.
15М. Коцюбинський,  Невгдомий, [в:] його ж, Твори в 3 т....op.cit.,c. 194.
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нагштаеться завдяки постшному повторюванш з вор от i в i3 концептами смерть 
i спорщненими з ним: „серед cipnx холодних cii к замкнулась зо мною смерть”; 

„як раитом линув потш житя у сю домовину...” ; „.npiora icTOTH, що вмерли на 
He6i. [macmieiji стгу А.Г. -Ш /  спадали на землю, на гичний спочинок, у  тихий
цвинтар”; „ранок бший, !млистий, немов могильний саран” тощо16. Особливу 
роль Buirpae нескшченна тиша: „cipa i вогка ворожа тиша”, „гробова тиша”17.

Д1я вказаних TBOpiß М. Коцюбинсъкого, як правило, вщбуваеться вночг Так, 
наприклад у HOBe.ni Вт где щлу Hin „в xaTi старого шохата Абрума при си ти  
лойових cßinoK i шла нарада”18. В етю;п HeeidoMim це остання Hin перед стра
тою. Тому й тюремнику здаеться, що смерть дивиться на його тшь „з чорних 
кутив”19. Коли це день a CKopiin всього свНанок — землю пронизуе кри- 
жаний холод, слрий туман, що шдсшпое настрш тривоги, приреченостц безна- 
ди. „Був надзвичайно холодний ранок, коли я пршхав”20, — згадував Невщомий 
з однойменно1 новели. Прохолодне вологе врашшне повггря тшьки по:лрно 
Biuxye настання дня. В новелах М. Коцюбинсъкого — це час страти, заповщь 
смерт1, не життя. У цьому переконався кат Лазар з новели Persona grata („По- 
л м  звернули в поле. Стало ясшше i жита вже сишли, холодга та шжт < ...>  Да
леко на oopiï чоршв л i сок, а в долиш гад л i сом слався туман, густий i бший, як 
вата. <.. .> Лазар ще здалеку побачив стовп”21), але й десятшптнш Доря з но
вели Подарунок на именины. Хлопець, несвщомий, що ще „дивитись, як будуть 
BiraaTb”22, з радютю стежив за врашшшм краевидом, що прокидаеться до життя: 

„Починало вже дшти. < ...>  Земля будилась”23. I тшьки газнппе Доря побачив, 
що в „густих передран i шн ix Пнях виразно бшпоть стовпи”24. Тут неодмгнно хо- 
четься згадати слова 1вана Денисюка, який, досл1джуючи елементи лператур- 
ного готицизму у Франковiń проз1, п1дкреслював, що в украшсьрбй лп ературшй 
готищ зам1сгь iHTep'epy понурих зампв i шдземель е здебшьшого екстер’ер — 
розишна природа, „якась несамовито i фантастично гарна”25.

В арсенал! найбшын характерних рекв1зиттв готично! поетики в мал1й про- 
3i М. Коцюбинсъкого велику роль вщпрае окрема портретна деталь — oni та 
ïx вираз. У новел1 Bim ide будуть це „сотки наляканих очей”26, загрожених чор- 
носотенним погромом евре1в, i насамперед — „невидюнц oni” старо!’ Естерки, 
що втратила в погром! в Оде ci двох сишв. В етюд1 HeeidoMim смерть блимае на 
стратенця „кривавим оком”27. У новел! С Mix у битого чорносотенцями студента 
oni „TaKi велии, червош, божевшьш”28; страх перед реальним чорносотенним 
погромом мотивував те, що пан Чубинський дивився на наймичку Варвару „ве
ликими очима, наляканими, гострими i незвичайно видющими”29.

16 Там само, с. 194, 194-195, 197, 2003.
17 Там само, с. 194, 200.
18М. Коцюбинський,  Вт ide, [в:] його ж, Твори в тръох томах..., op. cit. с. 186.
19М. Коцюбинський,  HeeidoMUfi, [в:] його ж. Твори в тръох томах..., op. cit.. с. 194.
20 Там само, с. 195.
21 М. Коцюбинський,  Persona grata, [в:] його ж, Onoeidaum..., op. cit. с. 217.
22М. Коцюбинський , Подарунок на шенини, \ в: | його ж, Onoeidauu’A..., op. cit, с. 275.
23 Там само, с. 278-279.
24 Там само, с. 280.
25 I. Денисюк, Лтературна готика i Франкова проза, [в:] того ж: Лтературозна&-п та 

фолъклористичт npatfi в 3 т., 4 кн., Льв1в 2005, т. 2: Франкознавчг досНдже/шя. с. 197.
26М. Коцюбинський,  Вт ide, [в:] його ж, Твори в 3 т...., op. cit, с. 190.
27М. Коцюбинський,  HeeidoMUfi, [в:] його ж. Твори в 3 т..... op.cit,с.201
28 М. Коцюбинський,  С Ai ix, [в:] його ж, Опоелдаппяop. cit., с. 205.
29 Там само, с. 209.
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В оповвданш Persona grata людсью oni вщграють особливу роль. У самого 

героя „в очах було щось скрите i щось запечатане”30. Згодом, коли став „казен
ною людиною” i призначений був для виконання смертно! кари, „кожний з „кль 
енйв”, стр1чаючись з Лазарем в останню годину, лишав йому дещо на спомин: 
погляд, якийсь особливий i незвичайний”31. Поступово тупий кат починае бачи- 
ти yßi CHi 04i нов олених ним стратенщв. ïxHi oni „верталися, лазили по обличчц 
по шш, грудях i, злегка лоскочучи, верили д1рки углиб”32. Тут oni стають збуд- 
ником думки, 1М1гульсом внутршшьо1 боротьби ката.

У вищеназваних творах можна помйити елементи т. зв. „готично! макабри”, 
моторошш сцени й ешзоди. Так, наир., у новел! Persona grata н аявт  Лазаре- 
Bi спомини про знущання над котом („обдертий, заморений ют знов несподь 
вано виплив, бився на мотузку, корчив хв1ст, лапи i витрнцав велию кривав! 
очг”33), i, зокрема, жахлив1 подробищ страти приречених („Часом вдавалось — 
i робота виходила чисто. 1шуц зашморг зсувався з шш i крутив голову вбж. Пун 
б i лий клунок скакав, корчився i довго не Mir вмерти. Щоб поюнчити муки, Ла- 
зар чшлявся за ноги, витягував йло, аж щось хрустшо — i був юнець”34). У но- 
вeлi Intermezzo втомлений герой йкае з мюта, щоб вiдпoчити пoмiж пшеничних 
лашв, але й там знаходять його моторошш спогади про yöiemix: „От я ïx вже 
бачу. Ба, ба! Як вас багато... Це ви, що з вас витекла кров в маленьку д!рку вщ 
солдатсько! кульки, а це ви... cyxi препарата: вас завивали у б ш  мш ки, гойда- 
ли на мотузках в повйрц а потому складали в погано прикрий ями, звщки вас 
вигр1бали собаки...”35). 1нколи це уявш жахливосй, що е лихим передчуттям 
близько! трагедп, як-оту нoвeлi Bin ide („Може, там бшка, може, там кров... Вш 
шчого не знав, може, там piжyть, грабують...”36).

Традищйний iroflijr на repoÏB позитивних i негативних, що набирае в кла- 
сичному готичному ромаш форми подпу на перес.шдувач1в та ïxm жертви, т1ль- 
ки частково вiдoбpaжeний у малш npo3i М. Коцюбинського. По суй. лише кат 
Лазар з новели Persona grata — послать однозначно негативна. Герой — це до 
певши Mipn приклад „готичного нег1дника‘‘ — людини жорстокоц злочинноц 
схильно!' до тиранЙ, HeHaBHCTi, спроможшм тортурувати, кал inn™, пересл1ду- 
вати, запод1ювати смерть, що вiдoбpaжeнe як в його зовшшньому вигля;п („об- 
личчя, скривлене raißOM, два BOB4i ока, п ш  широк i груди, покрий волоссям, 
i кулаки”37), так i звгрячш поведшцг Водночас гид впливом романтично!' антро- 
пологй' 3Mi нюеться сам характер зла: i3 зoвнiшньoгo перетворюеться на вну- 
TpiiriHC. Його джерелом стае людська природа, iï двоюйсть. Людина уев i дом- 
люе велич свое! злочинно ей й терпить муки сумлпшя38. Так, Лазар, фiзичнo 
й ncHxi4HO надломлений, ßiдчуваючи nocTiftiii докори совюй, морально npo3pi- 
вае: бо все ж вш, за словами повшено! ним ju вчини з руеявим волоссям, „кра- 
щий за тих, що зBeni л и вбивали, бо не сокира рубае, а той, хто ïï держить.. ,”39.
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30М. Коцюбинський , Persona grata, \ в: | його ж, ОпоеАдання..., op. eit, с. 213.
31 Там само, с. 220.
32 Там само, с. 222.
33 Там само, с. 213.
34 Там само, с. 219-220.
35М. Коцюбинський,  Intermezzo, | в: [ його ж, Опснидаппя..., op. eit, с. 247.
36 М. Коцюбинський, Bin где, [в:] його ж, Твори в 3 т....op. cit, с. 191.
37М. Коцюбинський,  Persona grała, [в:] його ж, Onoeidemm..., op. cit, с. 226.
38 Див.: Powieść gotycka, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 

1997, s. 315.
39M. Коцюбинський,  Persona grała, \ в: | його ж, Опошдання..., op, cit., с. 224.



Прикметно, що М. Коцюбинський, по суп, у  Bcix названих творах обри- 
вае розповщь на швсловг шдсилюючи настрш таемничосп й всепоглинаючого 
страху. У новелах См ix чи Bin ide письменник — тонкий психолог, не дае безпо- 
середньо! картини погром1в, але зосереджуе увагу на емощйних переживаниях 
repoÏB. В обох випадках градашя почуття жаху отримуе свш апогей у заключ- 
них акордах тексту: — А-а-а... — котилось ближче щось дике i чулосъ в нъому 
i брязкт скла, i окремi крики, noeui розпуки та жаху, i mynim шг велико! юрми. 
<...> Остит eimep мчав Jicoemiхмари и сам вттав з Mierna. — А-а-а...а-а-а...40 
(Смix); Процесчя все наближаласъ. Коли ж uapeiumi и обв 'ияв дух людсъко! маси 
i обхопили страшш для нег голоси, елта Естерка стала, тдняларуки, немое ба- 
жала спинити лаву, i закричала <.. >. I  вона трясла кулаками i кричала слова
ми, що лишались глибоко в грудях. Слъози, що спаивали з невидющих очей, за- 
повняли старий чорний рот п  двома пеньками жовтих зуб te. А повз неï тупа- 
ли тисячi шг, дихали тисячi грудей, рев ши баси i танцювали, як божевтъш, 
дзвони. Велит, середш й маленью...41 (Bin ide). Надзвичайно вражаклп заключи! 
фрази впритул шдводять до гранично! межч страху, гешально ввдображаючи на
стрш repoÏB, яш чекають погрому, а то й неминучо! смертт

Симптоматичне й закшчення новели Persona grata: Тепер уже Лазар думав 
про нъого. Xmo ein? Який? I  де шукати? Йому уявлялосъ, що ein такий, наче 
смотритель „морда” <...>. Лазар тдходитъ близъко до нъого, до самоï пики 
i каже: ти зло? <.. > TJorniM ein би його noeicue. Не так, як других, Hi, без за
пинала. <...> Bin знае, як це зробити: його навчили. I  перший раз, теля утоми 
i знеохоти, теля огиди до свое!роботи уперше почув ein смак душегубства. По- 
чув ненависть в cepifi i розюш муки42. Розповщь обриваеться раптово, залишаю- 
чи вщчуття недомовленосп. Замють подалыио! розробки теми, письменник за- 
лишае читана 3i евщомютю близько! ввдплати Лазаря-ката кривднику, вудповь 
дальному за зашдаяне зло, — йому i вам  погиблим в1д канвсько! руки.

Свого часу Михайло Коцюбинський захоплювався готичною поетикою 
nepnionoBicri його сучасника 1вана Франка, питттучи, що в Петршх i Довбущу- 
ках (1875) „повно всякого страхйтя, розбшниюв, заклятих скарб1в, привид1в, 
душегубства i оживаючих мерщв”43. Особливо cri стилю Франко во! noßieri, про 
яю натякнув автор Ттей забутих предюв, позначились i на поетищ його про- 
зи, зокрема на низщ новел та оповщань пер1оду 1906-1907 рр.. Однак, на bî tmî- 
ну в1д Петрив i Довбущукгв, влучно визначених I. Денисюком як „роман готич- 
ний par exellence”44, в мал1й npo3i М. Коцюбинсъкого наявш лише елементи ль 
тературного готицизму, чи радше Готичт в1длуння як складова модертстських 
нововведень. Оск1льки у I. Франка готичт атри бут спрацювали на розгортан- 
ня сюжету роману „вольтерскот1вського” типу, за учтвський характер якого, до 
речь доржали молодому I. Франку45, у М. Коцюбинсъкого ж елементи готич- 
но! поетики вжит1 з шитою метою. Утворюючи готичну напружену атмосфе

р ы . Коцюбинський,  Слт/х, |в: I його ж, Onoeidcmm..., op. eit, с. 210.
41М. Коцюбинський, BiH ide, [в:]йогож, Твори в тръох томах..., op. eit, с. 192.
42М. Коцюбинський,  Persona grata, [в:] його ж, Onoeidcmm..., op. eit, с. 228.
43 Цит. за: С . В . Щу р ат, Рання твортстъ 1вана Франка, Кшв 1956, с. 172.
441. Денисюк, ЛШературна готика i Франкова проза, op. eit, с. 191.
45 Див., наир.: С. В. Щурат, Рання творчктъ 1вана Франка, op. eit, с. 145; С. В. Щурат, 

Повгстъ 1вана Франка „Tlempiï i Довбущуки” [в:] lean Франко. Cmammi i xiamepiaan, Зб1рник 
пятий, Льв1в 1956, с. 211; I. О. Денисюк, Вторична белетристика Ieana Франка, [в:] .Ште- 
pamypo3Hae4i та фолъклористичт пращ у 3 т., 4 кн, Льв1в 2005, т. 2: Франкочнаелп досл1джен- 
ня, с. 24 та ш.
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py та поступово нагттаю чи ïï. автор шби вказуе на передчуття катастрофа що 
наближаеться. Водночас, прискшливо приглядаючись до поведшки repoÏB, по- 
ставлених у межов1 ситуацп, ïx плинно! щдсвщомосй та cni домоет i, що стае 
реальшетю за справою до краю загострених морально-етичних переживань, 
каштально поглиблюе психолопзм твор1в, заявляючи про себе як про письмен- 
ника европейського масштабу, за словами згадуваного I. Франка, „наскр1зь су- 
часного чоловша”46.

380 А. Горнятко-Ш умилович

461. Денисюк, Розвиток укртнськог малог прозы XIX -  поч. XX cm., Л bei в 1999, с. 164.


