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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Вивчення особистості людини, її 

духовного потенціалу, психології творчості, долі мистецтва/літератури та 

митців/письменників в історичному процесі як цілісного початку займає 

беззаперечне місце серед безлічі проблем літературознавства початку XXІ 

століття. Ідея особистості в літературі належить до однієї з актуальних 

проблем, що стосуються концепції світу та талановитих людей, їхньої 

взаємодії. До того ж актуальність дослідження зумовлена недостатньою 

дослідницькою увагою до творчості діаспорної письменниці 

Катерини Штуль (28.11.1919, м. Жмеринка, нині Вінницька область – 

26.10.2009, Париж). 

Катерина Штуль закінчила Варшавську політехніку. Дівоче прізвище – 

Кобилко. Першим чоловіком був оунівець Олег Штуль (1917–1977). 

Подружжя любило подорожувати. З 1948 р. жила в Парижі. Довголітня 

інженерська праця дала їй змогу увійти у французький світ та ознайомитися з 

арабським. Після смерті чоловіка, вона через деякий час була призначена на 

пост закордонного інженера до алжирського міста Анаба. 1988 р. вдруге 

вийшла заміж. Активно співпрацювала з Жіночим товариством імені Олени 

Теліги. Серед творчого надбання згадаємо два томи «На захід від Дніпра», 

книги «Місто Шевченко», «Поворот». Працювала над перекладами С. Ундсет 

«Віґдіс», під час канікул у Норвегії з норвезьким оригіналом допомагав їй д-р 

М. Радейко, оскільки Катерина перекладала з французького перекладу. 

К. Штуль так само працювала над «Діалогом Кармеліток» Ж. Бернаноса і 

«Антіґоною» Ж. Ануй. 

Творчість письменників віддзеркалює явища та події відповідних епох, 

звичаї та спосіб життя народів, націй. Іншими словами, образи видатних 

особистостей дозволяють відтворювати реальну картину соціально-

політично-культурного життя певної епохи, осягати особливості 
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національної самосвідомості, виявляти елементи, що пов’язують покоління в 

часі та просторі. 

Концепція творчої особистості може досліджуватися з філософського, 

психологічного, літературознавчого, морально-етичного боку. Складність 

проблеми зумовлюється її багатоаспектністю. 

Світорозуміння К. Штуль проявляє великий спектр проблем – від 

патріотичних до соціо-культурологічних. Людина як творча особистість 

становить для неї неабияке зацікавлення. Саме тому вагоме місце в творчості 

письменниці посідає своєрідна концепція творчих особистостей, що 

проявляється в змістовій та художньо-образних формах. 

Творчість К. Штуль літературознавці досліджували не надто активно. В 

окремих розвідках наявні лаконічні згадки про наповненість збірок 

письменниці (Ж. Кулик [24]), характеризується тематичне наповнення п’єси 

«Поворот» (Т. Голембовська [8]). Тут варто нагадати рецензії П. Василенка 

[2], К. Горбача [9], Л. Полтави [34] на окремі твори письменниці. 

К. Горбач подає тематичний та проблематичний аналіз збірки «На захід 

від Дніпра» К. Штуль, акцентуючи увагу на приналежність авторки до 

старшої генерації еміграції. Подекуди оцінка значущості творів письменниці 

досить категорична: «характеризує солодкаве, забріхане представлення 

життя, дрібно-міщанська ідеологія, дилетантське володіння мистецькими 

засобами – стилем і мовою» [9, с. 125]. 

Л. Полтава загалом позитивно оцінює збірку К. Штуль «На захід від 

Дніпра» (1971): «збірка пройнята пахощами тонкої французької кухні, 

звучанням п’янких поцілунків, запахами вина і добре перейнятою від 

французьких авторів лаконічністю вислову та тонкою спостережливістю над 

поведінкою людей, навіть таких, що не варті спостережень» [34, с. 5]. 

Питання оприявлення концепції творчої особистості цікавило багатьох 

дослідників, зокрема Н. Санакоєва [42], І. Ярошевич [55]. М. Жулинський 

досліджував концепцію людини загалом. Щоправда, творчу особистість 
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досліджували різні науковці: психологи (В. Гірш [7], Ч. Ломброзо [25]), 

філософи (М. Бердяєв [1], Т. Злотнікова [16]), педагоги (О. Вознюк [3], 

О. Гаврилюк [4]), культурологи (Й. Гейзінга [6], А. Могильний [31], Ю. Рева 

[38]), літературознавці (В. Іванисенко [18, 19], Н. Мацибок-Стародуб [29]).  

Мета дослідження – осмислити і визначити основні параметри 

концепції творчої особистості в художній творчості Катерини Штуль. 

Для вирішення поставленої мети виокремлюються наступні завдання: 

1) розглянути рецепцію творчої особистості як теоретичну проблему; 

2) проаналізувати феномен любові в житті творчої особистості (на 

матеріалі оповідання «Два боги тебе ліпили»); 

3) осмислити особливості творчого процесу в п’єсі «Конкурсні 

страждання»; 

4) дослідити внутрішній світ творчої особистості в художніх творах 

К. Штуль, закцентувавши увагу на постатях Лесі Українки та Олени Теліги.  

Об’єктом дослідження є проза і драматургія К. Штуль в аспекті 

проблеми творчості, предметом дослідження – концепція творчої 

особистості. 

Основні методи дослідження – порівняльно-історичний, творчо-

генетичний, а також методи комплексного, інтертексгуального та 

структурного аналізів. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому зроблено 

спробу системно описати концепцію творчої особистості, її формування та 

способи зображення в художніх творах К. Штуль. 

Структура та обсяг дослідження. Магістерська складається зі 

вступу, трьох розділів із підрозділами, висновків та списку використаних 

джерел, що включає 74 найменувань, поданих на 6 сторінках.  

Обсяг наукової праці – 75 сторінки 
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РОЗДІЛ 1. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ТЕОРЕТИЧНА 

ПРОБЛЕМА 

1.1. Концепція творчої особистості у філософії, психології, 

соціології 

Існує багато визначень поняття особистості. Зупинимося на деяких з 

них. В добу середньовіччя, хоча і не існувало даного терміну, відбувається 

відрив особистості від її конкретного носія – самої людини. Особистість 

розуміється як окрема сутність, індивідуальна субстанція раціонального 

характеру, як синонім нематеріальної душі. Трохи згодом на передній план 

вийшла проблема самосвідомості особистості як ставлення людини до самої 

себе. З цього погляду особистість практично зливалася з «я», тотожність 

особистості вбачалася у її свідомості. 

Упродовж наступного історичного розвитку наукової думки 

уточнювалися та диференціювалися окремі проблеми дослідження 

особистості: її біологічні та соціологічні детермінанти, ступінь свободи чи 

несвободи щодо природи, суспільства і самої себе.  

Поняття про особистість в повсякденні, як воно відображена в 

тлумачних словниках, зводиться до того, що особистість – це сукупність 

індивідуальних рис, що відрізняють дану людину від інших. 

Поняття творчості також складне та неоднозначне. Наприклад, в 

естетичному плані художня творчість трактується як сфера людської 

життєдіяльності, що творить новий світ художніх образів через 

посередництво засобів мистецтва за законами добра, істини, гармонії та 

краси.  

В етиці проблема творчості розуміється як проблема усвідомленого 

морального вибору людини, який спрямований на перетворення старого, 

звичного. 

Філософська наука характеризує творчість через категорії діяльності, 

сутність людини, її потреб та інтересів, трансформації природи та соціуму. 
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У творчості з боку культурології цікавлять результати творення 

культурних цінностей, конкретно-історичні обставини їх створення.  

Поняття «творча особистість» трактується у науці неоднозначно. 

Насамперед, дискусійним є питання, наскільки широко варто розглядати дане 

поняття. Традиційно під творчою особистістю розуміється людина, здатна 

створювати нове. 

Феномен творчої особистості як особливого психологічного типу – 

велика філософська та психологічна проблема. Творчий процес не є 

відгородженою сферою, а, навпаки, складає єдине ціле із життєвим процесом 

творця. Одна з основних особливостей творчої особистості – здатність і 

потреба жити у вигаданих ролях, безперервна самоідентифікація з різними 

персонажами. Така особистість повинна послідовно переходити від дійсності 

до вигадки та від вигадки до дійсності, одночасно перебуваючи в декількох 

формах існування. 

У фізіології, соціології, психіатрії дуже часто під творчою особистістю 

розуміється будь-яка людина, здатна створювати нове. У цьому розумінні 

творчість – обо’язкова складова будь-якої людини. 

У філософії поняття «особистості» та «творчої особистості» з часів 

античності і до тепер (Л. Сенека, Арістотель, Р. Декарт, І. Фіхте, В. Гегель, 

М. Бердяєв, Ж.-П. Сартр тощо) розглядаються з точки зору історико-

культурного підходу, який розуміє людину в контексті історичного процесу. 

В епоху романтизму творча особистість перебувала в епіцентрі 

досліджень. Креативність пов’язувалася з вищими цінностями, сприяла 

утвердженню особистості. Через творчість людина усвідомлювала себе 

посередником між вищим початком (природою), Богом та соціумом. 

О. Шпенглер [50] та А. Тойнбі [45] аналізували феномен творчої 

особистості як один з головних елементів активної меншості суспільства в 

процесах розвитку соціуму. А. Тойнбі вважав, що творча особистість прагне 

перетворювати інших. Необхідність такого прагнення пояснював як 
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внутрішніми, так і зовнішніми причинами. Внутрішня необхідність полягає у 

тотожності Життя та Дії. Ніхто не вважається собою, не висловивши власну 

сутність у дії. 

А. Тойнбі [45] окреслює етапи формування продуктів творчості, 

творчих ідей. Спочатку творча особистість (або меншість) віддаляється від 

повсякденного громадського життя. Потім настає час ізоляції 

(«виношування» ідеї, духовне перетворення). Завершується процес 

поверненням та пропозицією суспільству вибору: або – або. Щойно ідея 

знаходить відгук, тобто творчій особистості вдається подолати соціально 

інертну більшість, починається процес мутації – блискавичного поширення 

нового (культурні норми та цінності). Хоча дуже часто трапляються випадки, 

коли більшість не приймає ідею. 

Г. Гарднер стверджує, що творча особистість – людина, яка регулярно 

вирішує проблеми, розробляє продукти або визначає нові питання в галузі, 

які спочатку вважаються новими, але врешті-решт стають прийнятими в 

певному культурному контексті [12]. 

Ф. Шеллінг вважав творчість – вищою формою людської діяльності. На 

його думку, під час творчого процесу людина зливається з абсолютом. 

«Засобом такої творчості є інтелектуальна інтуїція як безпосереднє 

споглядання розумом дійсності у її найвищих проявах» [31, с. 272]. 

А. Адлер висуває концепцію творчого «Я». На його думку, людина має 

творчу силу, яка забезпечує можливість розпоряджатися своїм життям. Саме 

ця творча сила визначає «мету життя людини, визначає метод досягнення 

даної мети. Вона робить кожну людину вільною, самовизначеною» [48, 

с. 166]. 

К. Роджерс тлумачить творчу особистість як «вільну особистість, а 

вільна особистість – це особистість, здатна бути сама собою, чути своє «я» 

[39]. Аналогічної думки притримується М. Бердяєв, який також наголошує на 

тому, що розвиток творчої особистості ґрунтується на свободі [1, с. 234].  
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Творча особистість в епоху модернізму розумілася як самотня 

бунтівнича натура. 

Творча особистість постмодернізму – особистість, яка почуває себе 

некомфортно у світі, самотня, часто позбавлена духовних орієнтирів. Місія 

творчої особистості в епоху постмодернізму – «культурне освоєння здобутків 

попередніх епох, і на їх основі створювати власне мистецтво, яке по суті буде 

наділене рисами еклектики, повторюваності, варіювання, цитування» [31, 

с. 72]. Часто творча особистість зображає абсурдний світ. Таким чином, 

творча особистість втрачає власне обличчя, використовує маски, не може 

контролювати почуття та пристрасті. Творча особистість може бути як 

суб’єктом, так і об’єктом культури. 

В. Холоденко, навпаки, вважає, що свобода творчої особистості 

відносна: «щоб досягнути свободи дії людині необхідні така регуляція і 

саморегуляція, які б дозволили оптимально пристосуватись до середовища, 

засвоїти продиктовані ним умови, форми, норми, цінності поведінки, 

пошуку, активності. Максимально творчо активна особистість оптимально 

пристосована до середовища» [48, с. 18]. 

Психологи виділяють домінантні риси творчої особистості. Наприклад, 

А. Лук такими вважає «готовність до ризику, імпульсивність, незалежність 

суджень, /…/ почуття гумору, самобутність, пізнавальну скрупульозність, 

неприймання на віру, критичний погляд на такі речі, які вважають 

«священними», сміливість уявлення та мислення» [21, с. 53]. 

Дж. Рензуллі наполягає на думці про те, що здатність до творчості є 

результатом поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що 

перевищують середній рівень, творчого підходу та наполегливості. Інші 

автори включають у творчу обдарованість мотивацію (Д. Б. Богоявленська), 

особливості емоційної сфери психіки (Л. С. Виготський, К. Томас-Ноулз та 

Дж. Евріл та ін.). 
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Частина науковців тлумачать творчу особистість як «надситуативну» 

сутність, яка «постійно виходить за межі актуальної даності» [3, с. 8]. 

Цілком виправдано науковці вважають, що для нормального буття 

творчої особистості неабияке значення має такий її внутрішній регулятивний 

механізм, як самосвідомість, зокрема образи власного «я», самооцінка та 

самоповага, від яких багато в чому залежить рівень її домагань та сподівань, 

а також стиль поведінки. Безсумнівним фактом відчуття гармонії творчої 

особистості є визнання її творчих результатів. 

Виділяючи ознаки творчого акту, майже всі дослідники й самі творці 

підкреслюють його несвідомість, спонтанність, неконтрольованість волею та 

розумом, і навіть зміненість свідомості на момент творчого осяяння. Ці 

ознаки свідчать про особливі відносини свідомості та несвідомого у процесі 

творчості. 

Творча особистість може досліджуватися у соціологічному аспекті, 

спираючись на комплексний підхід, враховуючи як індивідуальні 

особливості людини, так і основні параметри соціальної системи, в яку вона 

включена. З цього боку можуть досліджуватися наступні аспекти: міри 

свободи творчої особистості залежно від оточуючого суспільства; життєві 

орієнтири творчої особистості; взаємодії в соціальних групах; конфліктні 

ситуації тощо.  

Історико-культурологічний аспект дослідження творчої особистості 

передбачає розуміння духовної спрямованості, ціннісні орієнтування, міру 

творчого вияву. Відбувається тлумачення творчої особистості детерміноване 

не лише теперішнім становищем, а й минулим життєвим досвідом, 

характером засвоєння культурних цінностей, в яких акумулюється та 

кодується соціально-культурний досвід людства, його попередня історія. 

Зауважимо, що існує окремий сегмент наукового знання – філософія 

творчості. 
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Творчість народжується з «протиріч всередині суб’єкта» (І. Кант), 

«проблематизації власного світу» (Г. Батищев). Творчість – «боротьба» 

(М. Бердяєв), «бунт» (Ж.-П. Сартр).  

Побутує думка, що формула генія – це поєднання таланту з великими 

душевними стражданнями. 

Доволі дискусійним залишається питання емоційної сфери творчої 

особистості. 

Психологи-гуманісти вважають, що творчі люди характеризуються 

емоційною зрілістю, високою адаптивністю, врівноваженістю, оптимізмом. 

У ХІХ ст. особлива увага науковців звертається на особистість. 

Спочатку це були дослідження акцентуйованих особистостей, тобто 

об’єктами дослідження ставали люди типажу героїв, що робили титанічні 

вчинки, виявляли героїзм як у військовій сфері, у «межових ситуаціях», так і 

у творчості. 

Психологи сходяться на твердженні про те, що емоційні 

характеристики творчої особистості зумовлені низкою біологічних причин. 

Наприклад, у більшості творчих осіб художній тип вищої нервової 

діяльності, який характеризується домінуванням правої півкулі над лівою, 

переважанням першої сигнальної системи над другою, а, отже, приматом 

інтуїції над логікою. 

Передумовою художніх та інтелектуальних здібностей митця є висока 

чутливість нервової системи, яка характерна для меланхолійного 

темпераменту. 

Митець, часто безпосередньо не проявляючи свої почуття, певним 

чином кодує їх в образах свого твору. У даному випадку почуття вимагає не 

лише вільного переживання, а й водночас певного самоконтролю, 

самоспостереження, погляду на себе зі сторони. Митець повинен вирішити у 

собі протиріччя: з одного боку, вільно, безперешкодно, не заблоковано 

переживати почуття, з іншого – вміти сприймати і висловлювати їх у 
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творчості з позиції стороннього спостерігача. Щоб мати уявлення про те чи 

інше явище, творчі люди переживають його у душі і лише потім можуть 

висловити іншим своє розуміння. 

Такі риси творчої особистості як імпульсивність, вразливість, 

непрактичність нерідко ставлять митців у важкі життєві ситуації, сприяючи 

зневірі та розчаруванню. 

Художньому мисленню властиве розмаїття асоціацій, їхні переходи, які 

неможливо передбачити з погляду логіки, часто несподівані поєднання 

віддалених один від одного явищ. 

Варто згадати таку властивість/можливість творчої особистості як 

натхнення. Натхнення – специфічний творчий стан ясності думки, 

інтенсивної роботи, багатства та швидкості асоціацій, глибокого 

проникнення у суть життєвих проблем, загостреного почуття форми, викиду 

накопиченого у підсвідомості життєвого та художнього досвіду, 

безпосереднього включення його до творчості. Стан натхнення часто 

пов’язується з напругою, дискомфортом. Людина прагне звільнитися від 

занепокоєння, що стає можливим лише після більш-менш вдалого вирішення 

внутрішнього конфлікту. Більшість творчих особистостей постійно 

перебуває у подібних станах. 

Після творчого акту у митців нерідко виникає відчуття спустошеності. 

Більшості творчих особистостей притаманна «дитинність» 

світосприйняття. «Дитинність» світосприйняття – комплекс відповідних 

психічних якостей, як-от: уміння живо і безпосередньо реагувати на 

довколишній світ, легко захоплюватися новим, палкість уяви, багатство 

фантазії, неослабна активність почуттів, здатність миттєво приходити в стан 

внутрішньої піднесеності натхнення. Здатність дивуватися також відноситься 

до ознак творчої особистості. 

Частина творчих особистостей відчуває себе самотньо. Науковці, 

провівши дослідження, прийшли до висновку, що почуття самотності 
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сильніше виражене у письменників і поетів, ніж у художників та музикантів. 

Очевидно, це пов’язано з особливостями перебігу творчого процесу в різних 

категоріях творчих людей. Музиканти працюють серед однодумців і тому 

практично не відчувають самотності. Художники, хоч і працюють 

індивідуально, схильні бачити в кожній людині особистість, мають широке 

коло спілкування і дотримуються норм міжособистісних відносин. 

Письменники схильні розглядати все навколишнє, як матеріал для майбутніх 

творів. До того ж особливості письменницької праці (необхідність 

перетворюватися на різних персонажів, жити їхнім життям), 

театралізованість побутової поведінки – все це вимагає високого рівня 

самоконтролю емоцій і не сприяє щирості у взаєминах. 

Багато закордонних досліджень зосереджені на пошуку взаємозв’язків 

між літературними талантами та психічними розладами. Ч. Ломброзо 

проводить паралель між геніальністю та божевіллям. Характеризує геніїв як 

самотніх, холодних, байдужих до сімейних та громадських обов’язків людей 

[див.: 25, с. 134]. Серед них багато наркоманів та пияків: А. Мюссе, Сократ, 

Л. Сенека, Г. Гендель, О. Блок, Е. По. ХХ ст. додало до цього переліку безліч 

геніїв від У. Фолкнера до Дж. Хендрікса і Дж. Моррісона. Відомо, що на 

епілепсію страждали Ф. Петрарка, Мольєр, Г. Флобер, Ф. Достоєвський тощо 

[43]. 

На думку Л. Хьєлл, творча особистість входить в масштабну 

екологічну систему, яка складається з інших індивідів. До того ж дана 

система має певне культурне, політичне та релігійне тло, іншими слова 

зовнішнє середовище. Кожній людині притаманне природнє відчуття 

спільності або соціальний інтерес – прагнення вступати у стосунки 

співробітництва [див.: 49, с. 166]. 

Згідно еврології Б. Райнова, творчість існує всюди, де люди 

встановлюють цінність, розмірковують, діють на противагу автоматизмові. 

Продукт творчості – складання в свідомості нової цілісності з невизначеної 
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матерії. Коли людина презентує щось нове, воно обов’язково буде 

відкинутим. Творча людина приречена на покарання світу. Світ цінує не 

творчу людину, а людину з відповідними навичками, технічно досконалу, бо 

технічна досконалість означає досконалість минулого. Внести в світ щось 

нове означає, що мало хто зможе його оцінити через відсутність критеріїв. 

Варто закцентувати на тому, що в науці наголошується на тому, що 

«творчість стосується лише соціокультурної царини, оскільки в самій 

природі (до втручання в неї людини) хоч і постійно з’являється щось нове, 

небачене раніше, але воно є результатом стихійного розвитку, а не 

усвідомленої діяльності як самодіяльності» [31, с. 268].  

Цікава трифакторна модель творчої особистості Е. Нецка (E. Nęckа) 

[56, с. 98]. На його думку, творчу особистість можна охарактеризувати через 

три групи рис – відкритість, незалежність і наполегливість. Відкритість 

пов’язана з легкістю засвоєння нової інформації, допитливістю, 

пізнавальними, естетичними інтересами, пластичністю і гнучкістю мислення. 

Незалежність стосується нонконформістського ставлення, низької 

сприйнятливості до соціального впливу, керування власними стандартами та 

поставленими цілями, іноді піддання сумніву норм, сповідування 

нетрадиційних поглядів, що також пов’язано з бунтарством. Наполегливість 

творчих людей проявляється в готовності та здатності докладати 

довготривалих зусиль і відкладати задоволення. 

Д. Богоявленська використовує термін «креативна особистість», бо під 

«творчою» розуміється як процес мислення, так і літературна, артистична, 

художня і т. п. діяльність. 

Виділяються 3 умови розвитку творчої особистості: 

1) група умов пов’язана з суб’єктами розвитку та саморозвитку. У 

структурі цієї групи умов виділяються наступні компоненти: вікові 

особливості, сензитивні періоди, вроджені особливості, особистісні 

характеристики; 
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2) група умов розкриває особливості організації творчої діяльності. По-

перше, це спрямованість на творчий розвиток, організацію творчого простору 

(психологічного, морального, естетичного) відповідно до цілей творчого 

розвитку. По-друге, змістовне та технологічне забезпечення (програми, 

методи, засоби, форми, процедури, спрямовані на діагностику та розвиток 

творчості); 

3) відображає соціальну, включаючи сімейну ситуацію, тобто вплив 

оточення на розвиток творчої особистості [див.: 46, с. 6]. 

Філософ І. Ільїн розробив класифікацію творчої особистості, 

виокремивши 2 типи: 

1) митець внутрішнього досвіду, тобто автори, які в творчому процесі 

керуються переважно знанням «чуттєвої реальності»; 

2) митець зовнішнього досвіду, тобто митці (художники, письменники 

тощо), які прагнуть втілити «реальність духу». Звернення митців другого 

типу до духовних підстав людського буття І. Ільїн оцінював як передумову 

синтезу релігійного та естетичного початків у творчості «за законами краси» 

[20]. 

М. Бердяєв інтерпретував творчість як антроподицію, іншими словами 

«людиновиправдання» [31, с. 275], відповідь людини Творцю. Акт творчості 

– прорив за межі буденності, екстаз. Творча особистість була здатна 

витворювати в уяві і за допомогою уяви нову дійсність, таку, якої ще немає, 

але яка може настати внаслідок людської діяльності. Головна умова такого 

перетворення – свобода волевиявлення людини. 

М. Бердяєв наполягав на необхідності виведення мислення за межі 

стійких концепцій та конструкцій для творчої особистості: «...найголовніше 

досягти стану підйому й екстазу, що виводить межі буденності /.../ Моя 

повсякчасна мета не гармонія і порядок, а піднесення та екстаз. Світ – не 

думка, як думають філософи, які присвятили своє життя думці. Світ є 

насамперед і найбільше – пристрасть та діалектика пристрасті» [1, с. 326]. 
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Гілфорд виділив ознаки творчої особистості: 

1) оригінальність, незвичайність думок, пошук власних рішень; 

2) семантична гнучкість, тобто здатність бачити об’єкт під новим кутом 

зору, помічати приховане; 

3) адаптивна гнучкість, тобто здатність видозмінювати сприйняття 

об’єкта, бачити нове, приховане; 

4) семантична спонтанна гнучкість – здатність продукувати ідеї у 

невизначених ситуаціях [див.: 31, с. 289]. 

Таким чином, психологи, соціологи сходилися у тому, що під творчою 

особистістю розуміли неординарну, вільну, наполегливу, самовизначену 

особистість. Окремі вчені говорили про наявність рис божевільності, 

конфліктності, самотності. 

 

1.2. Теоретичне осмислення концепції творчої особистості в 

літературознавстві та культурології 

 

У культурології побутує декілька підходів до вивчення творчої 

особистості. Наприклад, вивчення творчої особистості як системної 

цілісності, як макроструктури (творча особистість – «космос») та 

мікроструктури (творча особистість – «атом світобудови»), у тому числі як 

продукту соціокультурних інтенцій. 

А. Могильний висловлює ідею, що особистість – це «людина як суб’єкт 

суспільних відносин, носій свідомості та системи суспільно значущих 

якостей, детермінованих, визначених та закріплених конкретно-історичними 

умовами життя суспільства» [31, с. 233].  

Нідерландський історик культури Й. Гейзінга архаїчного поета називає 

«vates», «одержимий, натхнений богами, той, хто марить» [6, с. 139]. Він 

володіє надзвичайними знаннями. Культуролог наголошував на тому, що 
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поети в часи давньої Греції виконують суспільну функцію: «звертаються до 

народу як його навчителі» [6, с. 140], «вожді народу». 

Трохи трансформується суть творчої людини в давньоісландській 

літературі. Тут це – «мудрець, що знає історію традиції народу, виступає 

речником на урочистостях» [6, с. 140], знає родоводи героїв та інших відомих 

людей.  

О. Коменда [23] розглядає творчу особистість як універсальну, 

зважаючи на можливість поєднання різних видів діяльності. Творча 

особистість виражається через провідну діяльність, яка має ознаки 

тривалості, охопності, цінності як для митця, так і для його сучасників та 

нащадків. 

Т. Бєлєнікіна вважає, що універсальна творча особистість митця 

«своєрідно моделює характерні риси історично конкретного синтезу» [31, 

с. 234]. 

Проблема творчої особистості – одне з кардинальних питань в 

художній літературі. Відтворення внутрішнього світу реальної особи митця –

завдання складне й відповідальне. 

Як відомо, поняття «концепція особистості» не було поширене в 

радянському літературознавстві першої половини XX ст. Домінантними були 

терміни «образ», «характер», «герой». На початку 60-х років ХХ ст., коли в 

суспільстві починає розвиватися тенденція до поглиблення духовних 

пошуків, спостерігається зростання інтересу до морально-естетичних 

цінностей, в літературознавство входить поняття «концепція особистості». 

Саме в ХХ ст. митці прагнули не просто зобразити реальність, вони 

намагалися створювати її на власний розсуд. Таке відношення творчості та 

дійсності поглибило у ХХ ст. конфлікт творця з навколишнім світом. 

Р. Гвардіні (Romano Guardini) [5, с. 129] зупинявся на питаннях 

видозміни творчої особистості в історії. Так, він вважав, що сучасна 

індустріальна цивілізація не сумісна з ідеєю саморозвитку творчої 
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особистості. Названа цивілізація породжувала особливий, відмінний від 

попередніх, тип людини – «людину маси». 

В розробці концепції особистості немалу роль відіграли дослідження 

М. Бахтіна «Проблеми поетики М. Достоєвського», «Естетика словесної 

творчості». Вчений писав, що людина ніколи не збігається із самою собою, 

що щире життя особистості здійснюється ніби в точці цієї розбіжності. 

Парадокс відмежування «Я» від світу оприявнюється у ставленні Я до світу 

як до об’єкта своєї активності. 

О. Гаврилюк в колективній статті наводить наступне визначення 

творчої особистості: «творча особистість – це високоорганізована, естетично 

вихована людина, яка здатна найбільш ефективно реалізувати весь свій 

творчий потенціал тільки через художню діяльність у сфері одного з видів 

образотворчого, театрального, музичного та інших видів мистецтва» [4, 

с. 52]. 

За словами М. Жулинського «художня концепція людини акумулює в 

собі насамперед соціально-психологічні аспекти способу життя» [14, с. 194]. 

Поза цим вчений наголошував на особливому значенні процесу, 

динамічності особистості: «літературу цікавить процес, і тільки в процесі 

свого становлення і утвердження хаарктер одержує право на читацьке 

сприйняття і визнання, на домислення і передбачення тенденцій свого 

розвитку» [14, с. 195]. 

Творчий процес або творчий спосіб життя становить собою складну 

суму соціальних, історичних, культурних, навіть економічних умов і 

поглядів, без яких не мислиться розуміння і створення нових моральних і 

естетичних цінностей. 

М. Жулинський вважав, що людину якнайкраще пізнавати через її 

діяльність: «Пізнання людини в процесі її життєдіяльності – це аналіз 

характеру і психіки конкретних типів, це заперечення внутрішньої 
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статичності характеру і гарантія, що характер буде зображений в соціально-

історично зумовленому розвитку» [14, с. 200]. 

Літературознавці наполягали на тому, що зображення психологічного 

світу вимагає більш кропіткої роботи письменників: «Вчинок, дія несе в собі 

заряд конкретності, визначеності, це своєрідна мітка, яка закарбовується 

надовго, а ось рефлексійно-почуттєвий вияв характеру потребує цілої 

системи «доказів», які повинен подати письменник читачеві» [14, с. 202–203].  

Цікаво, що Платон відмовляв акторам, поетам у праві на існування в 

ідеальній державі, оскільки їхній індивідуальності, або особистості властиві 

лабільність і нестабільність. Здатність перевтілюватися він вважав 

несумісною з чеснотою. Платон не заперечував восхваляння та оспівування 

таких людей, але вважав за краще відіслати їх до інших держав.  

В історії культури побутувало кілька канонів майстрів/творчих 

особистостей. Їхня класифікація та означення залежали від домінуючих 

характеристик (романтик, пророк, месник, світоч тощо), походження 

(інтелігент, з народу). 

Протягом історії у поетології сформувалося кілька типологій творчої 

особистості, свої поетологічні моделі, в основі яких дві концепції:  

1) антична – поет-співрозмовник Муз ; 

2) біблійна – поет-пророк. 

В свій час вельми популярною була ідея пророчої функції 

геніїв/творчих особистостей, творчі відкриття яких випереджали час. 

Приклад багатьох геніальних відкриттів і в науці, і у філософії, і, звичайно ж, 

у мистецтві свідчить про те, що вони були спрямовані швидше на 

перспективу, культурний розвиток, а не на сучасний стан духовно-творчого 

життя. 

Августин роль творчої особистості (митця, так як в той час не було 

поняття особистості) зводив до зображення бога через зображення речей. 

Мистецтво повинно прославляти Бога у всіх видах та жанрах [31, с. 56]. 
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Ю. Лотман стверджував, що масштаб творчої особистості, зумовлений 

не лише ступенем природної обдарованості та зрілістю самосвідомості, але й 

біографією, у контексті якої пов’язані подієвий ряд життєвого шляху та 

характер вчинків [26]. 

Цілком оригінальну ідею творчої особистості запропонувала 

Т. Злотнікова, яка пов’язує її з владою [16, с. 133]. Дослідниця робить спробу 

показати це з кількох сторін: «лідер у культурі», творець як лідер (тобто 

соціокультурна роль) та лідер як еманація творчої особи. Для самореалізації 

творчих особистостей у культурі властивий парадокс: інтроверти найчастіше 

стають лідерами.  

Звернемо увагу, що механізм осмислення філософських, естетичних, 

соціокультурних та психологічних аспектів діяльності творця-лідера, 

зайнятого не лише творенням творів мистецтва, а й координацією 

колективних дій кількох чи багатьох інших творців, – такий механізм ще не 

вироблений. 

Частина науковців пов’язувала творчу особистість з нацією. В їхньому 

розумінні, творча особистість – носій відповідної національної 

самосвідомості, вербалізованої у мовній картині світу, націлена на 

репрезентацію споконвічних сенсів. В результаті текст постає як засіб 

передачі та зберігання культурних цінностей, в адекватних умовах він 

покликаний акумулювати національну пам’ять. 

Сучасні психолінгвісти запевняють, що мовлення – необхідний 

компонент особистості людини. Художня особистість як динамічна система – 

актуальна здатність мовного породження художніх смислів. Художня 

діяльність – своєрідне мовлення (система висловлювань), творче 

використання художньої мови (як факт художньої культури), перетворення 

загальних мовних художніх значень в індивідуальні, емоційно-художні 

смисли, за допомогою яких особистість художньо відображає, осмислює та 

емоційно реагує на неповторну індивідуальну життєву ситуацію, на подію.  
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Шлях наслідування зразків, оригіналів сприяє як виробленню мови 

мистецтва, так і перетворенню чужої мови в свою, чужих художніх смислів в 

свої. Але для якості необхідний ще один процес – емпатія (вживання, 

перевтілення тощо). 

Н. Мозгова, досліджуючи творчі особистості з гендерного боку, 

зупиняється на думці, що для творчості важлива андрогінія. Творчі 

особистості вирізняються тим, що при вирішенні задач користуються обома 

півкулями мозку, тобто володіють холістичним мисленням [32, с. 345]. 

Доволі дискусійним, на наш погляд, є наступне твердження. Проводячи 

зіставлення геніальності та талановитості, ряд вчених відзначають, що 

талановита творчість, пов`язана з традиціями, існуюча в межах наявних 

смислових рамок, з опорою на вже розроблене культурою, властива 

переважно жінкам, які несуть від природи філогенетичну стійкість, 

спрямовані на збереження всього позитивного, що привніс чоловік, тобто 

схильні до збереження традицій. У геніальній творчості, де важливе 

новаторство, більш активний чоловік, який від природи відрізняється 

філогенетичною мінливістю [35, с. 90]. 

Трапляються думки про дитинність як одну з суттєвих ознак творчої 

особистості. При чому дитинність може проявлятися на творчому рівні (гра зі 

словами та смислами, несподівані асоціації, нетривіальність 

світосприйняття), а також на побутовому (безпорадність у господарських 

справах, безкомпромісність у відносинах, необхідність опори). 

В. Іванисенко стверджує, що творча особистість створює особливу 

художню дійсність, освоєну ним, а не отриману в результаті пізнання, 

висловлену у формі логічного поняття [18, с. 96]. Письменник як творча 

особистість досягає художнього враження тим, що говорить від себе 

якнайменше, але збуджує найширше коло думок і уявлень. Письменники, 

створюючи якнайповнішу ілюзію безпосередності, досягають такого ефекту, 
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що умовність художнього зображення психологічно читачем майже не 

береться до уваги. 

В. Іванисенко тлумачить творчу особистість (поетів) як посередника 

між дійсністю та суспільством у справі сприйняття світу: «Можна сказати, 

що людина, естетичні цінності людської душі не існують для інших людей, 

для суспільства, доки вони не пізнані іншими людьми, не розкриті для інших. 

Поетові дано чудовий дар пізнавати, усвідомлювати і передавати засобами 

слова найскладніші, найглибші, найтонші моменти духовної діяльності, 

інтелектуального і емоційного життя людини» [18, с. 94]. 

Серед вагомих ознак творчої особистості той же В. Іванисенко називає 

достатній інтелектуальний рівень, «високу культуру мислення» [18, с. 96]. 

М. Пшенична зосереджує своє зацікавлення на жанрових елементах 

існування творчої особистості в літературі. В дисертації вона детально 

аналізує жанрові ознаки романів про митців, згадуючи, що деякі 

письменники пишуть про шлях становлення митця, інші ж подають образ 

уже сформованої творчої особистості. Літературознавиця вважає, що «образ 

творчої особистості нерозривно пов’язаний зі світовідчуванням епохи та з 

концепціями різних напрямів мистецтва» [37, с. 57–58]. 

Н. Бочкарьова висуває теорію 3-частинної структури образу 

митця/творчої особистості:  

1) буття (біографія, соціум, історичні умови); 

2) душа (внутрішній світ); 

3) дух («вічний сенс життя»).  

При цьому дослідниця наголошує на конфлікті між життям і 

мистецтвом. Даний конфлікт може виражатися внутрішньо (протиріччя між 

людиною і митцем) та зовнішньо (митець – світ, суспільство, влада, родина 

тощо).  

М. Моклиця в монографії «Модернізм як структура: Філософія. 

Психологія. Поетика» вивчає творчу особистість на основі 
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розрізнення психологічних типів відповідно до юнгівської теорії. Дослідниця 

проводить паралель між типами творчої особистості та домінантними 

літературними напрямами у певний історичний проміжок. Наприклад, 

символізм асоціюється з людиною інтуїтивного типу, експресіонізм – 

емоційного, футуризм – сенсорного, сюрреалізм – розумового [33, с. 235]. 

Українська філологиня Н. Мацибок-Стародуб переконана, що «у 

випадку ж із загибеллю творчої особистості з життя передчасно йде не тільки 

сама людина, а й цілий мікрокосм її культурної спадщини» [29, с. 17]. На 

прикладі аналізу творчості О. Дучимінської літературознавця висуває 

гіпотезу про те, що творча особистість під час проведення військових дій 

приречена, адже таку людину очікує або фізична смерть, або морально-

духовна, викликана необхідністю вбивати інших. 

Сучасна криза культури позначається на процесі становлення творчої 

особистості. Творча особистість завжди стоїть перед вибором і має 

можливість, свободу цей вибір здійснити. Все життя творчої людини прагне 

до усвідомлення феномену її безперервності, єдності минулого, сьогодення 

та майбутнього, їх нерозривності та взаємозалежності. Цілісність часу 

лежить в основі творчого акту. 

Конфлікт між творчою індивідуальністю та світом породжує відчуття 

самотності у творчій особистості. Це відчуття, з одного боку, дозволяє 

творити, залишаючись незалежною і вільною, а з іншого боку, прирікає на 

муки нерозуміння, неможливості визнання еквівалентності свого досвіду у 

розумінні інших людей. 

Творча позиція П.Акройда полягає в тому, що він наділяє творчу 

особистість не лише талантом, а й зневагою до традиційних цінностей. 

Таким чином, виділяється кілька підходів до вивчення творчої 

особистості: 1) творча особистість як системна цілісність; 2) творча 

особистість як макроструктура; 3) творча особистість як мікроструктура. 

Серед функцій творчої особистості виділено здатність до лідерства, 
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провідництва, освітянства. Узагальнивши дослідження ознак творчої 

особистості, виокремлено домінуючі ознаки, серед яких присутні діяльність у 

сфері мистецтва, зв’язок з історією, здатність до змін оточуючого, 

конфліктність (зовнішня, внутрішня), універсальність, естетична вихованість, 

динамічність, талановитість, створення художньої дійсності, 

трансформованої з реалій. Серед ознак, які називають частина науковців – 

носій національної свідомості, впливовість, зневага до традиційних 

цінностей. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗОБРАЖЕННЯ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В ЗБІРЦІ 

«НА ЗАХІД ВІД ДНІПРА» (1970) 

2.1. Феномен любові в житті творчої особистості (на матеріалі 

оповідання «Два боги тебе ліпили…») 

 

Для К. Штуль художній світ твору – інструмент вираження її думок та 

світосприймання. 

Творча особистість займає особливе місце в творчості К. Штуль. 

Любов – вагомий чинник життя творчих людей. Феномен любові – складовий 

чинник художньої картини світу К. Штуль. Базується на загальнолюдських та 

загальнокультурних уявленнях. Національно-культурна специфіка 

відображення феномену любові не виражається, зустрічається лише згадка 

про слов’янське походження Віри та Дем’яна. Дем’ян може говорити по-

французьки зі слов’янським акцентом, а Віра у жартівливому діалозі з 

коханим зауважує, що вона і парижанка, і українка [див.: 52, с. 44]. 

В «Словнику української мови» дається таке визначення любові: 

«почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі (кохання); 

стосунки між чоловіком і жінкою, викликані сердечною прихильністю; 

інтимні стосунки з особою іншої статі» [27]. 

Дослідження феномену любові дозволяє впорядкувати уявлення про 

любов, відображає її аксіологічний статус, дає змогу осмислити духовне 

життя людини. Феномен любові належить до базового елементу моральної 

культури. 

У збірці «На захід від Дніпра» (1971) лінія кохання творчих 

особистостей присутня в кількох оповіданнях. Так, в «Зустрічі» двоє 

українців, один з яких з радянського балету, перебуваючи в Каннах, 
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закохуються у французьку українку. «Роман» продовжується в Парижі. Але 

врешті-решт танцівник вирішує повернутися до Радянського Союзу.  

В оповіданні «Два боги тебе ліпили…» К. Штуль читач має можливість 

ознайомитися не стільки з любовним сюжетом, скільки з аналізом 

внутрішнього світу героїв. Чоловік намагається уберегти свою дружину від 

негативної інформації про те, що після автокатастрофи він сліпне. Авторка 

розкриває його переживання з приводу того, що відчуватиме Віра, коли він 

осліпне і залишить її без своєї турботи та захисту, а також – інтуїтивні 

відчуття дружини. А зараз Дем’яном опановують бажання приховати свій 

стан від Віри («Як добре, що Віра випустила мою руку, може не помітила…» 

[52, с. 42]), намагання не розкисати, триматися позитивного настрою («Не 

думати про це! Не піддаватися розпачеві!.. Жити кожною хвилиною… 

Давати й брати… Давати й брати!.. І якнайдовше берегти Віру» [52, с. 42]). 

Але відвідував його й розпач, жах («Він взяв її руку в свою, але тепло її 

долоні не змогло згасити почуття жаху» [52, с. 47]). Про надзвичайну 

емоційну напругу свідчать обірвані та окличні речення. 

К. Штуль при відтворенні переживань персонажів вдається до такого 

прийому як фіксація потоку свідомості. 

Ознаками любові Дем’яна та Віри є ніжність, турботливе ставлення, 

незгасимість почуття. Так, чоловікові і досі подобається робити компліменти 

дружині («Ти стала ще кращою, соковитою, як дозріле рум’яне яблуко» [52, 

с. 42]), залицятися до неї. З особливою деталізацією виписані сцени ранкових 

пробуджень подружжя. 

Взаємної любові було достатньо для щастя героїв. Любов для них – 

ціннісний орієнтир, одна з баз існування. За словами авторки, любов – «дар 

богів, даний тільки вибранцям» [52, с. 47].  

Оповідання «Два боги тебе ліпили…» будується на парному принципі 

розташуванні структурних елементів. По-перше, традиційно любов 

передбачає наявність пари. У названому оповіданні – це скульптор Дем’ян та 
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його дружина Віра. По-друге, можна згадати хронотоп твору: відтворюються 

події теперішнього часу, а також відсилки в минуле, в час коли пара лише 

познайомилася, Париж з перших днів знайомства і Париж в останні 

відвідини. Зустрічається своєрідне віддзеркалення скульптурних творів: 

авторства Дем’яна та скульптури Лувру.  

В оповіданні «Два боги тебе ліпили…» накреслюється розробка 

дискурсу сексуальності любові. Письменниця висвітлює в тексті зародження, 

початок сексуального потягу, насолоди: «Як вона любила дотик його рук на 

своєму тілі, майже нечутний, повний ніжности й тепла. Перший дотик його 

долонь приносив їй почуття затишку безпеки, щойно під дальшими 

пестощами вона усвідомлювала собі існування свого тіла. Чула, як воно 

оживає, наливається теплом та кошлатиться жагою» [52, с. 54]. 

Еротизм – вагома модальність у прозі К. Штуль, пов’язана з 

переживанням існування як тілесної наповненості, розуміння партнера. 

Еротичні мотиви виражені в персонально-тілесній формі. 

 Звертання письменниці до ноток еротизму в оповіданні «Два боги тебе 

ліпили…» наштовхує на відомі сентенції про те, що Любов (Ерос) 

пов’язують в єдине ціле всесвіт. Ерос – творча сила, яка все живе поєднує з 

вічністю. Тому невипадковим є одна з останніх робіт Дем’яна – скульптура 

лежачої оголеної жінки з котом, прототипом якої виступила Віра. Скульптор 

зафіксував жінку в момент, осяяння щастям: «Мрійливо спущені повіки та 

таємничий півусміх Джоконди. Жінка замріяна в своє щастя. Кругла голівка 

схилилась на широкі плечі, які гнучко переходили в тонку талію. Руки двома 

заокругленнями лежали вздовж тіла. Задиркуватими горбиками виглядали 

малі груденята, а живіт соромливо ховався за могутнім овалом бедра» [52, 

с. 51].  

К. Штуль демонструє красу живого людського тіла. При цьому вигляд 

оголеного жіночого тіла не викликає хтивості, гріховних думок, змушує 

лише милуватися красою, говорить про тонке відчуття та розуміння 
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скульптором своєї моделі. Духовне та тілесне нероздільні, цим самим 

виключають дисгармонію у стосунках пари. Оповідання наповнене 

вираженням любові, зовнішня краса (жінки, скульптури, оточуючої 

природи) – тепла. 

Прикметним символом жіночої скульптури авторства Дем’яна є кіт: 

«Притулившись до витягнутих ніг лежачої, сидів кіт з білого вапняка. Мав 

витягнуту шию та перехилену мордочку, ніби хотів пестливо погладитись об 

лежачу. Примружене око надавало котові вдоволення та навіть гордости» 

[52, с. 51]. 

Коти майже повсюдно символізують хитромудрість, здатність до 

перевтілень, ясновидіння, кмітливість, уважність, чуттєву красу. Кіт може 

уособлювати глибинне, інтуїтивне «Я». Мабуть, саме про почуття 

глибинного щастя, тепла Віри свідчить кіт з білого вапняку у скульптурі 

жінки біля басейну. До того ж кіт уособлює відчуття млості, витонченості та 

сили. Розширення і звуження котячої зіниці асоціювалося зі змінами фаз 

Місяця (спадаючий, зростаючий). Це зробило кота також і символом Місяця, 

а жінка/жіноче перегукувалася з місячним початком. 

В давні часи у Єгипті побутував культ богині Бастет (або Баст), коти 

вважалися священними тваринами, які приносять добро. Бастет, що зазвичай 

зображалася у вигляді левиці або кішки, або жінки з котячою головою, 

вважалася покровителькою Місяця і пов’язувалася із задоволеннями, 

родючістю, захисними силами.  

Поза цим невипадковим є акцентуація на білому кольорі кота. 

Стародавні люди вважали білий колір основою життя. Білий колір у багатьох 

релігіях світу символізував світло, чистоту та досконалість. У християнстві 

білий колір прирівнювали до всього божественного і чистого. Це ніби 

вказувало на те, що з Вірою завжди буде поруч Бог. 

Хоча сама скульптура жінки у сприйнятті Віри була зелено-смаглявою: 

«Здавалося навіть, що тіло є смаглявим, хоч камінь був зеленуватим» [52, 
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с. 51]. Звернувшись безпосередньо до символіки кольору, відзначимо, що 

зелений колір символізує родючість, природу, позначає спокій, вдачу, 

відродження, здоров’я, життєві сили. 

Стилістично тендітні еротичні замальовки зустрічаються в оповіданні 

«Два боги тебе ліпили…» К. Штуль, яка показує еротичні моменти як творче 

та надихаюче явище. Описи К. Штуль картин тілесного кохання сповнені 

традиційними, але яскравими та промовистими співставленнями. Так, 

розпалене коханням тіло жінки порівнюється з воском: «…навіть в 

найбільшій любовній екстазі, коли вона ставала воском в його руках, ця 

нотка гордости не зникала з її обличчя» [52, с. 52].  

Чоловік та жінка в оповіданні – своєрідні гендерні стереотипи, 

традиційні для класичного дискурсу любові образи мужності, бажання 

захищати та жіночності, інтуїтивності. Адже традиційно чоловіче вважалося 

носієм активного творчого початку, жіноче сприймалося як пасивна 

природна сила. 

Віра втілює традиційний слов’янський образ Берегині, але береже вона 

любов і ту, атмосферу, яка твориться цим почуттям: «вона берегла своє 

щастя, цей химерний райський птах, якому не відомо, коли захочеться 

відлетіти… Вона берегла як святість, благословляючи кожну хвилину 

проведену разом» [52, с. 47]. 

В процесі творчості Дем’ян та Віра також поєднані в одне ціле. Віра – 

муза для свого чоловіка. При найгірших прогнозах втрати зору вона 

заспокоює його, що він продовжуватиме творити, вона буде його очима. 

Дем’ян сумно жартує у відповідь: «І тоді будемо підписувати твори твоїм і 

моїм ім’ям: Віра і Дем’ян. Ти перша, бо будеш душею, я – другим, бо буду 

виконавцем» [52, с. 49]. К. Штуль доволі детально та образно показує, що 

кохання утворило своєрідний симбіоз у цій парі. 

Авторка вдається до відкритого фіналу: фінал не знімає проблемну 

ситуацію, зумовлену невідворотністю втрати зору Дем’яном. В то же час 
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прогнозується еволюція любові: від дару до зброї. Пара розуміє, що втрата 

зору Дем’яном неминуча, але сподіваються, що любов допоможе: «безжурні 

п’янкі дні відійшли назавжди, а їм залишилась тяжка боротьба за духову 

рівновагу, в якій єдиною зброєю є тільки їхня любов» [52, с. 56]. 

Оповідь твору лірична, сентиментальна, свідчить про втілення 

романтичного ідеалу самопожертви в ім’я любові. Наприклад, Віра в кав’ярні 

замовляє біле вино, як і Дем’ян, хоча не любить його. Все заради відчуття 

гармонії з коханим: «Вона знала, що в стані цього повного з’єднання вони є 

разом. Це почуття злиття в одну істоту було для неї чимсь єдиним, досі 

незнаним. Вона переставала існувати, стаючи новою істотою, більш 

шляхетною, якоюсь сумішшю його й себе, із спільними відчуттям, 

сприйманням, осудом. І цей стан їй приносив дивну насолоду, незнану досі в 

жодному фізичному чи моральному переживанні. Для неї ці хвилини були 

найбільшим даром неба» [52, с. 45].  

Одна з складових любові в оповіданні «Два боги тебе ліпили…» – це 

почуття вдячності. Для Віри любов дуже важлива, вона створює щастя. 

Одночасно почуття вдячності у героїні сусідить з відчуттям боргу: «Кожного 

раз почуття вдячності наповнювало її вщерть. Він завжди був з нею ніжним, 

радісним, уважним і їй здавалося, що вона перед ним у боргу, бо могла б дати 

зі своєї скарбниці більше» [52, с. 47]. 

К. Штуль схильна до символізації деталей, наприклад, на потенційну 

втрату зору Дем’яном та значимість зору для скульптора неодноразово 

робляться натяки. Згадаємо конкретніше: 

1) випадкова зустріч зі сліпцем у Парижі: «Покидаючи площу, вони 

наткнулися на сліпця, що стояв на сонці, витягнувшись на струнко вздовж 

стовпа галереї. Витягнута рука просила милостині. Дем’ян пристанув і 

припав зором до його обличчя. Спокійне… сумне… але гідне. Очі з 

викоченими білками дивились в простір, нічого не сприймаючи» [52, с. 47]; 
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2) уподобання та замилування очима Віри. При цьому очі є дзеркалом 

душі («Вони в тебе надзвичайні, Віро. Мінливі, як і твоя душа. В нікого я не 

бачив таких очей» [52, с. 45]); 

3) поєднання зорового та тактильного у сприйманні/замилуванні 

коханою людиною. К. Штуль демонструє читачам, що Дем’ян любив свою 

дружину очима: «вдивлявся в її обличчя» [52, с. 52], «впивався кожною 

зміною її обличчя» [52, с. 52]. В той же час любив її торкатися: «доткнувсь 

устами легко її уст, а рука покинула її обличчя та зійшла нижче» [52, с. 54]; 

4) інтуїтивний образ – передчуття: «Під насупленими бровами Дем’ян 

мав міцно заплющені очі та викривлені болем вуста» [52, с. 54].  

Ще одна особливість, властива феномену любові в оповіданні «Два 

боги тебе ліпили…» – це трагічність кохання. Миті любові, за К. Штуль, 

стають вершиною життя. Герої оповідання – Віра та Дем’ян – для яких любов 

стала духовною подією, набувають статусу особистостей в художньому світі. 

Любов в оповіданні «Два боги тебе ліпили…» можна охарактеризувати 

як емоційно-психологічне утворення, що інтегрує у собі результати пізнання 

людини як об’єкта дійсності під час зустрічей та співжиття з нею, всі 

емоційні відгуки на цей об’єкт та форми поведінкових моделей при контакті 

в парі. 

У розвитку відносин між людьми особливе значення має перший 

погляд, перше враження, які перетворюються на глибокі почуття з плином 

часу. Герої оповідання К. Штуль пам’ятають перший поцілунок під дощем: 

«Пригадуєш, моя кохана, коли я вперше цілував твоє обличчя під дощем? 

Злива нас застигла над озером і ми мокли під дірявою стріхою плятана. 

Прибережні віти дощились на зелене плесо прелюдом Шопена, а я 

заціловував кожну краплю, що стікала по твоєму щасливому личку. Нарешті, 

я міг угасити спрагу, яка мене переслідувала – цілувати твоє обличчя, видане 

на поталу дощу» [52, с. 55]. 
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Прикметною ознакою цього епізоду є символічність образів озера та 

дощу. В багатьох віруваннях озеро перегукується з жіночим началом. Озеро є 

символом очищення та зцілення, а також пов’язується з джерелом життя 

взагалі. Відповідно до давньокитайської «Книги перемін», значення триграми 

«Дуй» (водойма, озеро) – це родючість, задоволення. Аналогічний символ 

дощу. Дощ – уособлює божественне благо, очищення, родючість. 

Дощ як засіб, що сприяє медитації, є уподобанням Віри.Сае в дощ вона 

любила приходити до майстерні Дем’яна, сідати на лаву під вікном і 

спостерігати за дощем: «дивилась, як вітер, підносячи екран води, монотонно 

молотить ним об шибки. З дощем на душу лився спокій і їй ставало затишно і 

тепло» [52, с. 48]. Можна помітити, що кількаразове повторення звуків «м», 

«н» підсилює ефект монотонності. До того ж «ом» або «аум» в індуїстській 

та ведійській традиції є сакральним звуком, початкова мантра, «слово сили», 

використовується в техніках медитації.  

З любов’ю пов’язана краса та гармонія. Краса, яка може втілюватися у 

творах мистецтва, наприклад, у скульптурах, є мостом, що поєднує тілесний 

та ідеальний світи. Будучи, як і любов, модусом єдності, її генетичною 

основою, вона невіддільна від буття творчої особистості. 

Варто відзначити функціональну значимість художнього хронотопу з 

його особливим емоційним забарвленням та просторовою означеністю. Час в 

оповіданні «Два бога тебе ліпили…» К. Штуль малоозначений, зауважується 

лише, що між ретроспективними подіями та теперішнім часом минуло 5 

років.  

Поза цим оповідання починається ескізом останнього літнього дня: 

«Над Парижем відпочивав останній літній день. Він розлігся вигідно, 

насичений теплом та радістю виконаного обов’язку. Від його рівномірного 

віддиху нагріте повітря леготіло сріблястою мрякою, через яку будинки й 

дерева дивились на прохожих ніжно казковими образами Гуцуляка» [52, 

с. 41]. Цей візит до Парижу з вказівкою часу є своєрідним intermezzo перед 
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невідворотною потенційністю втрати зору скульптором Дем’яном та 

майбутньою душевною боротьбою героїв за підтримки любові.  

Письменниця розкидає по тексту оповідання «маячки» майбутньої 

загрози для гармонії: останній літній день говорить про майбутній сум осені 

та холод зими; пам’ятник Жанні д’Арк може свідчити про боротьбу, яку 

доведеться пройти Вірі; будинок під №13, в якому ніби-то мешкала 

попередниця Віри, яка спостерігала за дуеллю свого чоловіка. 

К. Штуль протягом всього твору намагається поєднувати негативне з 

позитивним, ніби стверджуючи, що гармонія твориться саме у поєднанні 

двох начал. Так, вищезгаданий пам’ятник Жанні д’Арк зображає в золотому 

забарвленні: «… Жанна д’Арк сиділа виструнчена як стріла на золотому коні, 

що гордо топтав кам’яний п’єдестал. Вона була також вся золота» [52, с. 41–

42]. Золотий вважають кольором здоров’я, оптимізму та життєвих сил. Він 

допомагає розслабитись, символізує взаємне кохання. Золотий обирають 

сильні, незалежні та впевнені в собі люди.  

Особливо ретельно К. Штуль відтворює маршрут прогулянки Віри та 

Дем’яна у Парижі: вулиця Ріволі – площа Пірамід – Тюільрійський сад – 

Лувр – площа Вож з каварнею «Моя Бургонь». Закцентуємо на тому, що 

Париж вважається містом кохання.  

Час розгортається у фізично реальному просторі – Парижі та 

неназваному місці проживанні Віри та Дем’яна. Можна лише припустити, що 

це десь за кордоном. Особливе місце належить мистецтву – скульптурі. 

Впадає в очі алюзія долі та творчості Дем’яна та Майоля. Обидва вони 

займалися скульптурою. Арістід Майоль загинув у результаті автомобільної 

аварії в 1944 р., Дем’ян – втрачає зір після автотрощі. До того ж Майоль 

також мав проблеми з зором. Остання робота А. Майоля – незавершена 

статуя «Гармонія», Дем’ян працював над скульптурою, що створювалася за 

подобою його коханої. В обох у них були слов’янські музи-жінки (у Дем’яна 

– Віра, у А. Майоля – Діна Верні). Хоча є і різниці. Наприклад, Діна Верні 
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була натурницею у Майоля, а Віра соромилася позувати оголеною перед 

своїм чоловіком.  

Дем’яну подобається стиль роботи А. Майоля.К. Штуль подає доволі 

розлогий опис статуй А. Майоля у Луврі. Дозволимо собі його зацитувати як 

приклад гармонії та краси, що твориться з протилежних ознак (тендітність – 

важкість, соромливість – безсоромна оголеність, богині – боксери): «І на 

цьому тлі зелені й геніяльности в камінні Майоль порозкидав своїх жінок. 

/…/ Три тендітні підлітки, заслонивши свою соромливість голими плечима й 

задочками, все ще завзято радились про щось між собою. Поруч них 

напівлежали дві коров’ячі богині, байдуже виставивши свої ґлядіаторські шиї 

та боксерські підборіддя. Ближче до вулиці дві величезні жінки, підкинені 

вгору пристають, впали на кам’яні п’єдестали, як на пухове ложе. Поміж 

порозкиданими членами, тепла інтимність лона хворобливо притягала зір. По 

середині, на круглому травнику, царила жінка-борець. Розкарячивши короткі 

грубі ноги, вона розвісила на широких стегнах своє пузо, на яке спадали 

важкі груди. Широкі плечі, засалені, але мускулясті, закінчені короткими 

грубими руками, рівноважили цю тяжку будову. На короткій шиї мала 

голівка з вульгарними рисами дивилась з наївним визовом на своє коротке 

стегно. /…/ З ними прощалося, висунувшись майже на вулицю дрібненьке 

дівчатко. Одіте в прозору сукеночку, воно тримало на своєму лоні заквітчану 

галузку. Воно й закінчувало ґалерію Майольових жінок. Оточене косами 

личко дивилось ніяково, як ніби просячи у прохожих вибачення за цей показ 

жіночого тіла» [52, с. 43–44]. 

Можемо провести паралель у відносинах між творчими людьми в 

оповіданні «Два боги тебе ліпили...» і парою Катерина та Олег Штуль. 

К. Штуль допомагала чоловікові боротися з раком, підтримувала після 

чергової операції, разом з ним редагувала «Українське слово». 

Таким чином, любов, а ще більше людина в любові притягують 

письменницю К. Штуль як складний та цікавий феномен. Любов творчої 
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особистості перегукується з чуттєвістю, зв’язком з творчістю. З одного боку, 

превалює саможертовна любов, яка перетворює внутрішній світ людини, 

спонукає до творчості, а з другого боку, земна, плотська, чуттєва, пристрасна. 

Письменник обігрує думку про возз’єднання за допомогою любові двох 

початків – чоловічого та жіночого, про кохання як про тілесно-духовну 

єдність.  

 

2.2. Осмислення творчого процесу в одноактній п’єсі «Конкурсні 

страждання» 

 

П’єса «Конкурсні страждання» К. Штуль викликала не лише позитивні, 

а й негативні відгуки, як-от: К. Горбач, яка гостро охарактеризувала 

діяльність Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), що 

проводило конкурс, на якому було відзначено твір: «такі похвальні наміри, як 

виховання літературного доросту, стають фарсою, коли виховникам бракує 

освіти і смаку і коли їх приклад приводить молодих і старших дилетантів до 

самообману, що написавши мізерне оповідання чи нарис, вони вже стали 

творчими людьми і не мусять працювати на кориснішому полі» [17, с. 125]. 

Незважаючи на позірну простоту п’єси «Конкурсні страждання» 

К. Штуль, вона заслуговує на увагу дослідників. Сюжет побудовано на 

процесі творення літературного твору на конкурс. Головна героїня – 

Чистослава Колобок, постійна учасниця літературних конкурсів СФУЖО – 

спочатку збирає матеріал для гуморески методом опитування чоловіків: 

молодого дантиста Богдана Тягнибіди, магістра філософії, працівника 

бібліотеки, батька трьох дітей Петрика, лікаря та діяча Європейського руху 

Дуди, історика Гука, громадського діяча Гриця, маляра-абстракціоніста 

Щіточки. Потім відмовляється від свого задуму і у фіналі займає призове 

місце, так як її родина без її відома відправила-таки твір на конкурс.  
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Можна віднести її до літературної містифікації. Літературною 

містифікацією називають тексти, що приписуються вигаданим авторам, які 

насправді не є авторами тексту. К. Штуль своєю п’єсою «Конкурсні 

страждання» трохи трансформувала зазначений жанр.  

Авторка-містифікаторка створює текст від імені іншої, вигаданої особи 

– Чистослави Колобок. В даному контексті ім’я героїні є алегоричним. 

Проте, одночасно це і реальний псевдонім. В часописі «Наші дні» є 

інформація про VII літературний конкурс СФУЖО Фундації Марусі Бек [11, 

с. 14]. Зазначається, що до другого реченця подали матеріали учасниці під 

псевдонімами Березень, Межа, Міра, Дарія Весела, Опудало, Мати, 1967, 

Голубінка, Мей, Степова, Рибниця, Сокіл, Наталя Курелець, Мучителька від 

фортепіяна, (без псевда), Копито, Чистослава Колобок, Калина. 

Колобок – символ сонця. В той же час і казковий персонаж відомої 

казки, і героїня п’єси проходять певний шлях. Колобок тікає від баби, звірів, 

яких зустрічає, щоб врешті-решт бути з’їденим Лисичкою. Чистослава 

Колобок мандрує чоловічими представниками українського еміграційного 

соціуму, щоб зібрати матеріал для своєї майбутньої гуморески про 

українську жінку. Цікаво, що в обох творах шестеро персонажів, які мають 

контакт з Колобком. У казці це дід, баба, заєць, вовк, ведмідь, лисичка. В 

п’єсі вже були названі чоловіки. У фіналі К. Штуль робить неочікуваний 

поворот, наводячи сцену розмови чоловіків, з якої видно, що чоловіки знали 

про мету її візиту і хотіли ввести в оману. На противагу цьому, Чистослава 

Колобок створила гумореску, в якій висміювала не жінку, а чоловіків. Вона 

втекла від них. 

Алегорія – одна з форм інокомовлення, умовна передача абстрактного 

поняття за допомогою конкретного образу. Кожен персонаж п’єси 

«Конкурсні страждання» К. Штуль презентує комплекс певних якостей. 

Причому в даному контексті можемо говорити про два комплекси якостей: 

перші характеризують самого персонажа, другі – їхнє уявлення про жінку. 
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Отже, розберемо в порядку черговості чоловічі образи, які, по суті, 

виконують також подвійну роль: вони є співавторами запланованої 

гуморески про українську жінку і персонажами твору. 

Тягнибіда вирізняється скептичним ставлення до українських жінок, 

бажанням рекламувати свої послуги дантиста і небажанням одружуватися. 

Скептицизм щодо жінок проявляється в його висловлюваннях, як-от: 

«Українська дівчина є надто серйозна, приголомшуюче вища… З кожного 

огляду надто солідна – навіть щодо ваги…» [52, с. 107]. 

Магістр Петрик вважається турботливим батьком і саме ці якості він 

намагається підкреслити. Його дії, насправді, нівелюють сказані ним слова 

про українську жінку: «верх досконалости; до всіх обов’язків дружини 

підходять сумлінно, з любов’ю… /…/ І немає кращої матері як українка» [52, 

с. 108], адже він нервово реагує на плач дітей, вибігаючи і даючи вказівку 

дружині заспокоїти їх, наче вона не може дати собі ради. 

Серед якостей Дуди виділяються патріархальність, сексизм. Так, він 

погоджується, що жінок треба залучати до Європейського руху, але згодом: 

«Давно, думав, як би то українську жінку включити в Европейський Рух. Це 

необхідно. /…/ тільки ви на це мусите почекати. Ми, чоловіки, вже маємо в 

ньому стабільне становище» [52, с. 109].  

Професор Гуків, на наш погляд, поданий як людина, яка уникає прямих 

відповідей на питання, противник феміністичних настроїв серед жіноцтва, як 

чоловік, який не бажає, щоб в щоденному житті жінки полишали другорядне 

місце: «в нашій історії, жінки мають належне місце, але в щоденному житті 

хочуть його мати надто багато» [52, с. 111].  

Доктор економіки Грицьо прагне бути впливовим у суспільстві, 

займаючи посади голів у різноманітних товариствах. 

Маляр Щіточка працює як абстракціоніст, потребує визнання публіки. 

З його слів видно, що він високо цінує себе як творчу особистість: «Я ж 
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творю як велетень, що стоїть на краєчку землі і дивиться на картину 

всесвіту» [52, с. 113].  

Кожен чоловік презентує певний сегмент: елегантність, увага до 

зовнішності – материнство/батьківство – громадянські обов’язки – науковість 

– мистецтво.  

Містифікація передбачає якесь «дійсне» існування генетично 

псевдореального конкурсного тексту, його «буття» в об’єктивній реальності. 

П’єса «Конкурсні страждання» К. Штуль як вигаданий твір про 

створення гуморески про українську жінку, сприймається як текст наділений 

естетичною цінністю. Це багаторівневий, «розіграний» дискурс. 

Базовою властивістю містифікації є двозначність: читач може 

заплющити очі на містифікацію, а може прийняти її і навіть скористатися 

невизначеністю та роздвоєнням, що лежать в її основі, яка, стверджуючи 

справжнє, залишається відлунням несправжнього. Ми бачимо саме той твір, 

який нібито подано на VІІ-й літературний конкурс СФУЖО. Одночасно саме 

з нього дізнаємося пройдений творчий процес. 

Містифікація порушує рівновагу, що встановилася між реальністю та 

вигадкою, вводить мотив розіграшу, або введення в оману, заплутування. На 

нашу думку, мета даної містифікації – естетичний експеримент. К. Штуль 

конструює фіктивного автора. 

К. Штуль в п’єсі окреслює часові рамки створення конкурсного твору – 

три тижні. Творчий процес включає послідовність думок та дій, що 

призводять до створення оригінальних та осмислених продуктів. К. Штуль в 

одноактній п’єсі «Конкурсні страждання» осмислює творчий процес, 

змальовуючи основні фази в гумористичному ключі.  

Перша фаза (свідома робота) – підготовка, збір матеріалу, що полягає в 

анкетуванні чоловіків щодо вияву комічних/смішних елементів в українській 

жінці. 
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Друга фаза – дозрівання (опрацювання проблеми, теми, ідеї) – 

оминається в п’єсі. Героїня Чистослава Колобок впевнена в тому, що не 

назбирала необхідний матеріал, тому відмовляється від подачі твору на 

конкурс.  

Третя фаза – редагування твору. Дана фаза також не робиться героїнею, 

адже так звану обробку твору здійснюють її діти. Коли Чистослава читала 

зібраний матеріал, діти записали його на магнітофонну стрічку, потім 

передрукували на машинці, а щоб надати твору модерного звучання, з реплік 

інтерв’ю залишили лише відповіді респондентів.  

Можемо ще згадати період, коли Чистослава Колобок вперше дізналася 

про умови конкурсу. Тематика її не зацікавила через солідарність з жінками, 

небажанням висміювати їх: «Подумайте ж самі – я ж також українська жінка, 

це значить, сміятись з себе самої. Ну, можна б посміятись і з інших, це 

значно легше, але що ж тоді буде з жіночою солідарністю?» [52, с. 104]. 

Це так званий можливий період творчого процесу, протягом якого 

завдання виявляється відкладеним у бік через нездатність знайти рішення. В 

цей період не відбувається жодної свідомої роботи над проблемою.  

Відповідно до подачі К. Штуль літературна творчість – це, на перший 

погляд, сумлінна праця, яка має відповідати душевним настроям, якщо 

заглибитися далі, це – презентація світу. Призначення літератури – впливати 

на суспільство, знайомити аудиторію з цікавими проблемами, часто 

поданими з неочікуваного ракурсу.  

По суті, одноактна п’єса «Конкурсні страждання» через посередництво 

творчого процесу авторки розкриває різнобічний образ української жінки в 

еміграційному соціумі. 

Література – одне з джерел життєвої сили, позитивного настрою. П’єса 

К. Штуль – суть української жінки, її сила та характер, натхненниця до 

творчості, про що неодноразово говорить письменниця у творі словами 

чоловічих персонажів: «в історії наша жінка себе виправдала. Де ж стільки 
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героїчних постатей як у нас?» [52, с. 111], «українська жінка вважає себе 

центром всього й хоче, щоб увесь світ крутився навколо неї» [52, с. 111], 

«наша жінка – авторитетна. Знає, чого хоче, і при цьому так уміє владно 

тримати нас у своїх ніжних рученятах» [52, с. 112], «жінка завжди присутня в 

нашій творчості. Вона навіть – співтворча, вона необхідна, вона – наша муза» 

[52, с. 114].  

Як бачимо, літературна творчість існує в полі суспільного життя. 

Життя соціуму – один зі змістів літератури, саме тому, щоб написати 

гумореску про українську жінку Чистослава Колобок вдається до 

інтерв’ювання. 

Письменник творить, в першу чергу, для суспільних потреб: «вам, 

жінкам, припала священна роля весталки – не дати погаснути вогнищу 

української літератури» [52, с. 105]. Весталками у Стародавньому Римі 

називали жриць богині Вести. До їхніх обов’язків входило підтримання 

священного полум’я у храмі та здійснення жертвоприношень. Римляни 

ставилися до них з благоговінням – обряди, що проводилися ними, вважалися 

справою загальнодержавної важливості. Богиня Веста охороняла родинне 

вогнище та жертвенний вогонь. 

Творчий процес, творчість оцінюються авторкою як діяльність на благо 

людей, соціуму в цілому: письменник повинен бути професійним рупором 

суспільних ідеалів, в естетичній формі проголошуючи при цьому не лише 

соціально значимі сутності, а й індивідуальні цінності. Для К. Штуль такий 

підхід до літератури є її внутрішньою потребою. 

К. Штуль, однак, не відмовляється від зображення індивідуальних 

особливостей творчого процесу, наприклад, зазначаючи, словами самої 

героїні, що вона «здібна зробити щось тільки в останню хвилину» [52, с. 104].  

Будь-який художній твір, відповідно до уявлень К. Штуль, повинен 

бути достовірним відображенням реального життя, вбирати та зосереджувати 

в собі найхарактерніше. Твір – кінцевий результат гармонії письменника з 
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собою та навколишнім світом. У випадку п’єси «Конкурсні страждання» 

названа гармонія не досягнута. Але була спроба відтворити/зафіксувати 

процес пошуку індивідуальних смислів. 

Пишучи твір, письменник відстоює перед собою й перед іншими свою 

життєву правду в гармонійному варіанті. В п’єсі «Конкурсні страждання» 

К. Штуль відсутній гармонійний варіант, що візуалізує саме творчий процес, 

а не результат. 

Можна зробити припущення, що тональність п’єси «Конкурсні 

страждання» К. Штуль, сутність головної героїні, зокрема, та українських 

жінок, загалом, проілюстровані символічним зображенням на початку твору 

– скалка, за допомогою якої жінки працюють з хлібними виробами, або вчать 

нерозумних чоловіків. Ця ж гра (гумор – серйозність) проходять «червоною 

ниткою» через весь твір. 

Творча робота ж самої К. Штуль над п’єсою супроводжувалася певним 

емоційним субстратом, що завжди був присутнім в більш чи менш активній 

формі, забарвлював репліки персонажів. Це – гумор.  

Характерною рисою творчого процесу в п’єс «Конкурсні страждання» 

К. Штуль є не стільки орієнтація на виконання поставлених конкурсних 

умов, скільки сам процес. Виникає феномен саморухливої діяльності, тобто 

необізнаність автора, що його варіант твору формується іншою зацікавленою 

стороною – дітьми, які хотіли зробити матері приємний «духовний» 

подарунок до Дня матері. 

Отже, творчий процес осмислюється як діалог автора з художнім 

матеріалом. Відношення між письменницею та художнім матеріалом – ігрова 

взаємодія, необхідна для появи художнього твору. 
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РОЗДІЛ 3 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ КАТЕРИНИ ШТУЛЬ 

3.1.Образ Лесі Українки в оповіданні «Одного пополудня в 

Гелуані» (1971) 

 

Постаті реальних відомих людей привертали увагу багатьох 

письменників та митців, не оминуло це зацікавлення і К. Штуль, яка 

створила оповідання, або нарис, як трактують деякі дослідники, «Одного 

пополудня в Гелуані», зафіксувавши Лесю Українку під час візиту до Єгипту. 

Леся Українка (1871–1913) – людина дивовижної і складної долі. 

Спадкоємиця старовинного волинського роду, морально сильна жінка, 

талановита письменниця, яка проявила себе в різних жанрах художньої 

літератури, перекладачка, збирачка фольклору. Розробляла українську 

тематику, але не уникала античного та європейського світу.  

Постать Лесі Українки викликала зацікавлення багатьох митців та 

письменників. Так, порівняно недавно планувалося проводити зйомки фільму 

байопіку під робочою назвою «Узлісся» про життя Лесі Українки. Сценарій 

написала О. Лавренчук. Це мав бути українсько-грузинський фільм, 

режисеркою виступала Нані Джанелідзе. Головну роль повинна була зіграти 

українська актриса Д. Полуніна. У фільмі зображено один з 

найдраматичніших етапів у долі поетеси – час, який вона провела з Сергієм 

Мержинським наприкінці його життя. Леся Українка самовіддано 

піклувалась про коханого, намагаючись полегшити його останні дні. Саме 

тоді вона написала одну зі своїх найвідоміших поем «Одержима». Хоча цей 

фільм, на жаль, не отримав державного фінансування.  

«Одного пополудня в Гелуані» К. Штуль видавали кілька разів. 

Наприклад, оповідання було вміщено у книзі «Боярині» Лесі Українки, 
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виданою Організацією українок Канади. Видавнича історія драми «Бояриня» 

відзначалася складною долею на теренах Радянського Союзу. Тут її повністю 

замовчували та ігнорували, адже вона «повна погорди до варварської 

культури Московщини, якій Леся Українка протиставить українську 

культуру, культуру краси і вільної людини» [36].  

В оповіданні «Одного пополудня в Гелуані» К. Штуль робить 

замальовку часу, коли Леся Українка писала драму «Бояриня». Відомо, що 

драма була написана протягом трьох днів в Гелуані коло Каїра (Єгипет), де 

Леся Українка лікувалася від сухот.  

Леся Українка в Єгипті була тричі. Перший раз в 1909 р. в містечку 

Гелуан неподалік від Каїра. Приїхала туди разом з чоловіком К. Квіткою, з 

часом залишилася там сама. Зупинялася в готельній віллі «Континенталь». З 

біографії письменниці відомо, що вона підробляла перекладами та 

вчителюванням, зокрема вчила синів ялтинського винороба Сергія Охріменка 

– Миколу та Дмитра.  

Увага К. Штуль цілеспрямовано зосереджена на найбільш вагомих та 

яскравих фактах перебування Лесі Українки в Єгипті на лікуванні. Можна 

виділити кілька інформаційних блоків: 1) біографічного, 2) національного, 

3) творчого характерів. 

Можна прослідкувати авторську обробку доступного біографічного 

матеріалу про перебування Лесі Українки у Єгипті із залученням засобів 

художньої виразності, як-от: епітетів: п’янкий запах, метафор: п’янкий запах 

саду лоскотав горло [53, с. 90].  

Спостерігається ідентифікація Лесі Українки на основі національної 

приналежності, мови, територіальних уподобань, поглядів. 

Образ Лесі Українки в оповіданні «Одного пополудня в Гелуані» 

твориться К. Штуль з різних ракурсів:  

1) зовнішнього, який включає портретні замальовки, особливості, 

пов’язані з хворобою, нотатки поведінки героїні, думки оточуючих; 
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2) внутрішнього, до якого відносимо ймовірне мовлення та мислення 

Лесі Українки.  

Поза цим образ Лесі Українки презентується на відповідному тлі – 

Єгипет та Україна. Ця подвійність підкреслюється ще в епіграфі до 

оповідання. За епіграф К. Штуль взяла рядки з циклу поезій «Весна в Єгипті» 

Лесі Українки: 

Так, се Єгипет… синій намет… 

Так, се Вкраїна… Он і садок… [53, с. 89] 

Епіграф дозволяє актуалізувати позатекстові зв’язки (Україну та 

Єгипет), включає текст в складну систему культурних асоціацій (краєвиди, 

людей), зближує та протиставляє описувані події – Єгипет, де на той момент 

знаходилася Леся Українка, та Україну, куди вона повсякчас линула 

думками.  

Епіграф збуджує інтерес до твору, який цитується, при цьому 

одночасно активізує два тексти – алюзивний і той, на який робиться алюзія. 

Епіграф створює додаткову діалогічність: Єгипет – Україна, натякає на 

подальшу полярність: Україна – Росія, рідний край – закордон. 

Епіграф взято з поезії «Сон». Цікаво, що не наведені в епіграфі рядки 

вірша Лесі Українки також свідчать про полярність простору: Єгипет – 

Україна, небо – земля (сад, хата, луки, дерева, ставок). 

Так, се Єгипет… синій намет   

неба високого міниться сяєвом…  

Ох, та й високе ж! Як вільно, як радісно  

 

Так, се Вкраїна… Он і садок, 

батьківська хата і луки зеленії, 

темнії вільхи, ставочок із ряскою.  

Літературний епіграф в даному контексті дає емоційний заряд, 

натякаючи на ймовірну тугу Лесі Українки за батьківщиною.  
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К. Штуль майстерно зображає дійсність, яка оточувала на той час Лесю 

Українку – пейзаж, оточення, предмети, що наповнювали буденне життя. Для 

прикладу серед предметів побуту назвемо шезлонг («шезльонг»), палиця, на 

яку спиралася Леся Українка під час ходи. 

Пейзаж, на тлі якого оприявнюється постать Лесі Українки, статичний, 

органічно поєднує реалістичну точність та художньо-словесну образність. Як 

композиційний елемент оповідання пейзаж набуває особливих форм вияву. 

Можна сміливо говорити про насиченість пейзажу формотворчими засобами 

образотворчого мистецтва (колористичні, формотворчі співвідношення, 

передні та дальні плани), ольфакторними ознаками, що транслюються у 

вербальній формі. Завдання такого пейзажу – презентувати чіткий візуальний 

образ. Поза цим пейзаж відтворює ще й температурний режим в поєднанні із 

беззвучністю: «в нагрітій квітневій тиші город відпочивав» [53, с. 89].  

Наведений приклад пейзажу є експозиційною частиною оповідання. 

Через його посередництво авторка вводить читачів в єгипетський світ 

курортної вілли. Щоб чіткіше презентувати єгипетську панораму, авторка 

використовує іменники «мімоза», «фіги», «олеандр», «банан», «тамарикс», 

«пальма», «пісок», «пустиня», «Ніл», «Саккара», що є маркерами східної 

культури. Вони увиразнюють місцевий колорит. В комбінації з 

прислівниками («непорушно», «сонно», «ліниво»), прикметником 

(«непорушний», «тягучий»), дієсловами («дрімали», «застигла»), які 

акцентують на нерухомості часу події, створюють відповідне емоційне тло 

твору, яке дисонує з настроєм, відчуттями Лесі Українки: «Непорушно 

дрімали кущі мімоз, розпустивши теплі мініатюрні долоні своїх ніжних 

ажурних листків. Фіґа пристрасно розставила зубчасті пальці, окутавшись 

солодким, тягучим запахом, який п’янив олеандри, що сонно намагались 

тримати важкі китиці набряклого квіту. В непорушному гарячому повітрі 

ліниво розвісив банан блідо-зелені розтріпані полотнища, а мрійник тамарикс 
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ніжно тулив свої пухкі щоки до шорсткого підніжжя пальми, яка витягнула 

свою струнку шию геть поза зелень городу, до прозорої бані неба» [53, с. 89]. 

Українські пейзажні замальовки вмонтовані в оповідь невеликими 

фрагментами спогадів Лесі Українки. Проте в сконцентрованих штрихах, 

деталях відчувається її замилування рідним куточком – Волинню. 

Наприклад: «Жодна краса світу не затре мені моєї України. /…/ … в 

Колодяжному щойно зійшов сніг. Земля парує сильним вогким запахом 

перегнилого листя, а вітер-пустун жене по свіжо вимальованій блакиті неба 

отари білих кудлатих хмар. Перемішує їх, зганяє докупи, то знову розриває 

на кусники та з радісним весняним свистом жене за ще голий, та вже 

бруньками набряклий ліс» [53, с. 90–91]. Настроєвість цього пейзажу 

моделюється за допомогою уособлення. Щоб передати рухливість 

української природи на противагу статиці єгипетської, авторка використовує 

низку дієслів: «жене», «перемішує», «зганяє», «розриває».  

К. Штуль зуміла відчути і передати на сторінках твору атмосферу 

єгипетського світу природи, з любов’ю змалювати статичність полудня та 

розмаїття флори Гелуану. Майстерність письменниці й у тому, що вона 

цілком вписала Лесю Українку в силове поле Єгипту, не позбавивши зв’язку 

з Україною, а навпаки посиливши.  

Пейзаж Гелуану наприкінці твору справляє загрозливе враження: 

«Перелякана мімоза затулила в кулачки ніжні долоні своїх ажурних листків. 

Висока пальма ще вище витягнула струнку шию, щоб краще слідкувати за Ра, 

який старечими руками стягав вітрила зі свого човна, готуючись до останньої 

подорожі дня, до заходу…» [53, с. 95]. Але фінал залишається відкритим.  

Персонажі-відпочивальники вілли «Континенталь» виконують 

типізуючу й одночасно протиставну функцію. Так, на рівні з усіма Леся 

Українка – курортниця, яка лікується. Красуня Ніла пише, як і Леся Українка, 

але при цьому працює не над художнім твором, а змальовує гелаунські 

красоти в листах знайомим та рідним. Українській письменниці важко 
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ходити, а Марвич і гімназист Микола, навпаки, здійснюють піші прогулянки: 

«Марвич, київський промисловець, пішов на довший прохід до японського 

парку, – йому ж треба багато ходити, щоб скинути зайві кілограми ваги. 

Наймолодший гімназист, Микола, подався в дальшу прогульку аж на берег 

Нілу» [53, с. 90].  

Можна говорити про Лесю Українку як художній образ, персонажу 

притаманна легка суперечність, наприклад, героїня перебуває у людському 

колі (навчає дітей, сидить на веранді) й одночасно прагне самотності (не йде 

пити чай, коли її кличуть, відпочиває та розмірковує на самотині).  

К. Штуль показує Лесю Українку як людину, що любить, жаліє дітей як 

українських, так і єгипетських. Можна сказати, що любов до дітей в ній 

перегукується з любов’ю до України, адже, дивлячись на єгиптян, вона 

повсякчас повертається думками до рідної країни, проводить паралель між 

народами: «ми раби, немає гірших в світі, носимо кайдани й спимо під ними 

спокійні» [53, с. 91].  

Леся Українка в зображенні К. Штуль приділяє дуже велику увагу 

ногам дітей та пороху на дорозі: «бідні босі діти, як і в нас, безжурно 

пустують на запорошеній дорозі» [53, с. 91], «бідні вони, босі» [53, с. 91]. 

Такий опис свідчить про незадовільний матеріальний стан простого люду. 

Леся Українка схильна до узагальнень, навіть відзначає домінантні 

риси народів. На її думку, українцям властива співучість, а єгиптянам – 

невиправний оптимізм в поєднанні зі сміхом. Так, говорячи про єгипетських 

дівчат, зауважує, що їхні «вогняні очі так і іскряться, повні радости та сміху» 

[53, с. 91], а українські «з поля повертаються /…/ та як затягнуть «Ой, угорі 

пшениченька, а вдолині овес», а «гей» ще довго бренить у вечірнім повітрі, 

хоч пісня вже давно урвалась» [53, с. 91]. Загальновідомо, що Леся Українка 

записувала народні пісні Волині протягом всього життя. Деякі зразки 

народної творчості вплітала у свої тексти. 
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Жага до свободи постійно супроводжувала Лесю Українку, що ми 

бачимо серед ймовірних її висловлювань: «… ми мусимо скинути з себе 

тавро раба, позбутися психіки невільника, щоб стати вільним, як інші. І не 

може бути для нас жодного компромісу, бо ж і ворог наш його не знає» [53, 

с. 91]. Аби підкреслити освіченість Лесі Українки К. Штуль вдається до 

цитувань в своєму оповіданні. Цитування в даному випадку – дослівне 

відтворення частини певного тексту, що супроводжується покликанням на 

джерело. В оповіданні «Одного пополудня в Гелуані» наводиться цитата 

М. Костомарова: «Москва всегда хотела быть централезованною державою, а 

не федеративною» [53, с. 91–92], щоправда, без наведення джерела. 

Цитата в цьому випадку – художньо-стилістичний код, що свідчить про 

орієнтованість та обізнаність героїні з політичними поглядами сучасників.  

У такому випадку цитати утворюють додатковий структурний елемент 

змісту, осмислення та інтерпретація якого дає змогу глибше зрозуміти 

світогляд та світосприймання Лесі Українки. У свою чергу, такий підтекст 

можна потрактувати як прихований смисл художнього твору, що 

усвідомлено створювався К. Штуль, наділяючи оповідання особливою 

ідейно-художньою енергією. 

Можемо сказати про прийом псевдосамоцитування при змалюванні 

образу Лесі Українки. К. Штуль вплітає в текст свого оповідання окремі 

рядки з драми «Бояриня» Лесі Українки від її імені, наводячи їх як приклад 

кардинальної відмінності між росіянами та українцями, а також вираження 

наступної проблематики – відірваність від рідної країни спричиняє загибель/ 

неможливість розвитку на чужому ґрунті, роль свободи: 

Степане, хіба ж не бачиш? 

Я гину, в’яну, жити так не можу? 

– Се правда, не ростуть квіти 

в темниці… [53, с. 92] 

Поза цим такий прийом ілюструє процес творення. 
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Зауважені цитати мають на меті не лише поінформувати читачів щодо 

тексту «Боярині», а й вплинути на настрій аудиторії, спонукати її до певних 

міркувань, підштовхнути до формування конкретних поглядів. 

До того ж зупинимося на паралельності настрою Лесі Українки та 

Оксани, героїні «Боярині», над якою зараз працює письменниця. Обидві 

жінки опинилися вдалині від рідного краю – України. Леся Українка – в 

Єгипті, Оксана – в Росії. Обидві сумують за рідною домівкою.  

Драма «Бояриня» Лесі Українки на рівні поетики твору є однією зі 

своєрідних ідейно-художніх осей, так званим «інтригоутворюючим» 

чинником. Завдяки цьому твору читачі разом з авторкою проходять через 

непрості терени процесу творчості, що допомагає серцем осягнути Україну, 

пізнати одну з вищих істин та прагнень українців – свободу.  

Художнє мислення Лесі Українки в оповіданні К. Штуль виразно 

позначене українофільством (любов’ю до України). Основою її художніх 

текстів, як, зрештою, і всього життя, є Україна. Саме через призму рідного 

краю реалізувалися у творчості цієї непересічної авторки загальнолюдські 

риси прагнення свободи, волі, образ жінки.  

В оповіданні «Одного пополудня в Гелуані» високими регістрами 

звучить віра в жінку-українку. Оксана з подивом та докором звертається до 

Степана, який пристав на «російський дух»: 

А я дивую, ти з яким лицем 

Збираєшся з’явитись на Вкраїні! 

Сидів у запічку московськім, 

Поки лилася кров, поки змагання 

Велося за життя там, на Вкраїні… [53, с. 94]  

Позатекстово відчувається заклик до активної боротьби. 

Стильову манеру драми «Бояриня» можна охарактеризувати як 

український патріотичний стиль. Вона є зразком неоромантизму. 

Неоромантизм проявляється у вірі у висоту духа української жінки, у 
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ствердженні героїки й потреби волі, у мистецтві переживання трагізму 

людського буття.  

Портрет Лесі Українки подається через призму сприймання двох 

єгипетських хлопчиків – Саїда та Мухамеда. Саїд та Мухамед, майже 

однолітки, працюють на кухні вілли «Континенталь» в Гелуані. Щоправда, 

Саїд більш самостійний, поза працею на кухні мав свою клієнтуру – чистив 

черевики. Ось якою бачать її хлопчаки: «Справді дивна наша пані: у неї таке 

бліде прозоре обличчя та попелясто ясне волосся. А очі блакитні – сумні, 

сумні. Шкода її дуже, бо вона хвора. Вона так важко ходить і рука її завжди в 

рукавичці – також хвора» [53, с. 93].  

Дуалістична концепція світу проявляється в емоціях обох сторін: 

хлопчики жаліють Лесю Українку, вірять, що їхній бог Ра (бог життя) вилікує 

її, а Леся Українка нагримала на пана, який напоїв Саїда та Мухамеда 

алкоголем. 

Відзначимо, що мова Лесі Українки в оповіданні «Одного пополудня в 

Гелуані» К. Штуль не зливається із загальною мовною тканиною тексту, що 

свідчить про вираженість ознак індивідуального образу, характеру. Мова 

Лесі Українки найчастіше виражається у формі монологів. 

Презентація характеру Лесі Українки відбувається через монологи-

роздуми, завдяки яким подається важлива інформація для створення її 

морально-психологічної характеристики. К. Штуль використовує внутрішні 

монологи, контрольовані та спрямовувані свідомістю персонажа. Внутрішні 

монологи точно відтворюють духовний світ Лесі Українки, відображаючи 

безпосередні психічні процеси під час писання художнього твору – драми 

«Бояриня». 

Леся Українка в оповіданні К. Штуль – жива людина, неідеалізована, 

творча особистість, з відкритим серцем, уважна до проблем простого народу, 

співчутлива. Вона була новатором, інтерпретатором свого часу, любила свою 
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країну, її історію та народну творчість, її хвилювали не лише минуле і 

сучасність, вона переймалася майбутнім українського народу. 

 

3.2. Рецепція особистості Олени Теліги у п’єсі «Поворот» (1972) 

 

Постать Олени Теліги в різні часи привертала увагу кількох 

письменників – К. Штуль та І. Роздобудько. Все, що ми знаємо про цю 

дивовижну письменницю і діячку ОУН, міститься в спогадах її сучасників – 

друзів, подруг, побратимів, однодумців. Від неї ж самої для нас залишилось 

близько 40 віршів, кілька публіцистичних статей і одне напівбіографічне 

оповідання. Все, що вона передала друзям до Рівного перед арештом і 

загибеллю, вірші і щоденники, – безслідно зникло. 

Ірен Роздобудько написала сценарій, хотіла зняти фільм «Олена Теліга. 

Неймовірна» в стилі байопіку. Сценарій і створення фільму підтримали такі 

знакові постаті України, як В‘ячеслав Брюховецький, Ада Роговцева, Василь 

Шкляр, товариство імені Олени Теліги і Всесвітня Координаційна Рада 

українців за кордоном, але поки не склалося. 

За словами І. Роздобудько, «все, що відбулося – не «трагічна помилка», 

а наслідки цивільної відваги і цілковитої гармонії між думками і діями. Вона 

прожила своє коротке життя так, як хотіла і так, як писала в своїх віршах – 

яскраво, чесно і послідовно» [41]. 

І. Роздобудько вважає, що «розповідаючи про непересічну особистість, 

треба було вийти за межі вузьконаціональних і політичних інтересів, не 

спекулювати на них, а показати, перш за все, людину, яка «ламала усі межі», 

залишалася собою за будь-яких обставин, вміла повести за собою, була 

харизматичною і послідовною у всіх своїх вчинках» [40]. 

Для аргументів багатогранності постаті Олени Теліги наведемо уривки 

спогадів відомих письменників про неї. Так, Улас Самчук стверджував: «Для 

мене вона була великою несподіванкою і відкриттям. Я був гостро вражений 
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її екзальтованістю, напруженою, невтомно грайливою вдачею» [54, с. 80]. 

Євген Маланюк високо цінував цю неймовірну жінку: «Вона вся була 

якимось протестом проти сірості, безбарвності, нудоти життя… Це була 

людина, яка хотіла радості, і ще раз радості з королівськими значеннями 

цього слова» [54, с. 80]. 

Я. Зорич помічає спадковість творчості Олени Теліги та Лесі Українки: 

«Наче продовжуючи ідейні заповіти Лесі Українки, Олена Теліга кидає і 

проповідує гасло: злучити слово із лезом меча, щоб самотнє не блукало 

мертвим у безвістях, щоб зброя не нівечилася не окрилена поетичним 

словом. А найбільше вона обстоює обов’язок поета й духовного творця 

взагалі: жити так, як каже його слово, йти самому туди, куди кличе своїм 

словом інших. І цим засадам вона залишилась вірною, пішовши й на 

найвищу жертву» [9, с. 10]. 

Так само влучно Я. Зорич характеризує творчість О. Теліги, 

відзначаючи нерозривну єдність поетичного слова та дій: «У її творчості – 

нестримна напруга всіх сил до небосяжних взлетів, до великих прицілів, 

шукання за чимсь величним, готовність до чину, заклики до боротьби: 

Гойдайте ж кличний дзвін! Крешіть вогонь із кремнів!» [17, с. 10]. 

П’єса «Поворот» К. Штуль була надрукована в 1972 р. до відзначення 

30-тих роковин загибелі О. Теліги, передрукована в 1992 р. К. Штуль 

присвятила свій твір О. Ждановичу, учаснику тодішніх київських подій. 

О. Штуль-Жданович (1917–1977) був чоловіком К. Штуль. О. Жданович був 

приятелем Олени й Михайла Теліг. Він же з часом став головою проводу 

ОУН на еміграції. 

П. Василенко означує п’єсу «Поворот» як «політичну трагедію» [2, 

с. 2]. Авторка неодноразово акцентує на свідомому виборі Олени Теліги. 

Незадовго до страти поетеса говорить: «Мріяла вмерти не в ліжку, а як воїн 

на полі бою, залишаючи по собі образ справжнього життя» [54, с. 74]. 

Провідник про О. Телігу говорить: «Вона поетка і жінка, але поетка життя, 



53 

 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/ 093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

чину. У неї нема роздвоєння… Вона суцільна. Вона і її поезія – це одне, 

нерозлучне й нероздільне… Олена належить до воїнів передової лінії… 

Олену ж ми звали сумлінням революції за безпосередність її переживань: 

тобто за те, що всі її вчинки в житті були завжди згідні з кличами її поезії» 

[54, с. 69].  

«Я залишусь на своєму пості до кінця», – стверджує О. Теліга. Поетеса 

висловлюється за рівні права для всіх націй, проти домінування та 

пригноблення слабших: «Великий народ може залишитися великим тільки 

даючи змогу іншим народам існувати, творити, розвиватися» [54, с. 70].  

Героїня словами «ми сильніші духом, бо ми праві… Не забудьте, що 

ми живемо не тільки для себе, але й для поколінь, що прийдуть по нас» [54, 

с. 73] проголошує цінність життя не для себе, а для інших. 

На нашу думку, аналізована п’єса чудово ілюструє психологічну 

теорію вчинку (В. Роменець), сутність якої можна висловити кількома 

словами: життя творчої особистості – вчинок, подія. 

Рефлексія особистості Олени Теліги в п’єсі «Поворот» К. Штуль 

пов’язана з усвідомленням героїнею підґрунтя власних дій, тобто вона чітко 

усвідомлює, чому повернулася до Києва, чому відмовилася «піти у тінь» 

заради спасіння власного життя. Її мислення спрямоване на себе.  

Олена Теліга в інтерпретації К. Штуль постає активною особистістю, 

якій притаманне свідоме регулювання перебігу відповідних психічних 

процесів – спрямованості та зосередженості на досягненні мети. 

Олена Теліга в п’єсі «Поворот» осмислює своє «я», щоб 

пересвідчитися, чи відбулися зміни у власній внутрішній особистісній 

структурі. Вона усвідомлює і визнає все, що віддаляє її від бажаного ідеалу 

особистості.  

Олена Теліга була надзвичайно відповідальною за людей, які їй 

повірили, для яких вона стала орієнтиром: «Як я можу заховати голову в 

пісок, лишивши на поталу тих, що ми їх повитягали й поставили під ту 
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небезпеку, яка загрожує нам? Я їх воскресила, притягнула до праці, в якійсь 

мірі запевнювала, не розконспірувала, як я можу їх залишити? А їх же всіх у 

підпілля не заберете» [54, с. 42].  

Можна говорити про національні та морально-етичні основи 

характеротворення Олени Теліги в п’єсі «Поворот» К. Штуль. Під морально-

етичною основою характеротворення розуміємо систему тих принципів 

моралі, які, визначаючи її думки та дії, спрямовують на творення майбуття. 

Характеротворення тлумачиться як процес впливу цих рис на поведінку 

героїні, на розвиток її поглядів, світоглядних уподобань, зумовлену 

становленням та функціонування як окремих рис, так і цілого характеру. 

У першій дії п’єси «Поворот» перед читачами постає Олена Теліга як 

діячка Спілки письменників України, серед задач якої є аналіз, фільтрування 

вартісних художніх творів, а також як редакторка часопису «Литаври», 

координаторка діяльності з молоддю. 

Доволі показовим є діалог Олени Теліги та Бувшого комсомольця, що 

пише вірші. Бувший комсомолець віддає перевагу будь-якій переможній силі, 

а Олена Теліга, намагаючись не образити його, визнаючи, що він грамотно 

володіє віршем, радить писати лірику. Адже у нього відсутнє рідне підґрунтя, 

він не помічає сили українського народу: «Своя? Де ж ви її бачите? Та ж ми 

без сильної руки ні до чого. Плачуть чорнобриві Галі, танцюють шаровари, 

от і все. Нам треба сліпучого сонця, п’єдесталу…» [54, с. 34]. 

У другій дії зображені події 9-го лютого 1942 р. Це був день засідки 

гестапо і арешту Олени Теліги разом з побратимами. Згадується Бог, який 

перевіряє людей на вартісність: «Він ставить нас на доцільну пробу: пробу 

наших вартостей! Ми живемо, їмо, спимо, кохаємо, творимо, віримо в себе, 

бачимо себе героями! Але які насправді? Сіре, щоденне життя не дає нам 

змоги провірити себе до кінця, бо тільки в обличчі небезпеки можна 

побачити своє справжнє «я». І тут лежить найсолодша таємниця. Єдиний 

мент пізнання!» [54, с. 56]. Олена Теліга свідомо піддає себе перевірці. 
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У третій дії читач бачить героїню у камері на самотині. Через її спогади 

дізнається про те, як Олена познайомилася зі своїм чоловіком, як він вплинув 

на її духовний розвиток. У фіналі – останні хвилини перед стратою. 

Портретних характеристик Олени Теліги у п’єсі «Поворот» мало. Для 

прикладу наведемо елемент опису зовнішності героїні – слова прибиральниці 

Марії Степанівни: «Ви не дитина, а виглядаєте як дитина. Ну, подивіться на 

себе в дзеркало: личко біленьке-біленьке, а ручки, а ніжки, а стан… Таж у 

нас так тільки дівчатка виглядають. Не наша конструкція у вас, хоч і кажете, 

що з наших» [54, с. 27]. Зменшено-пестливі слова «личко», «ручки», «ніжки» 

вказують на ставлення прибиральниці до героїні – материнсько-турботливе. 

Наведені портретні штрихи використовуються авторкою з певною метою: 

підкреслити портретну невідповідність між зовнішністю та внутрішньою 

силою Олени Теліги.  

Марія Степанівна характеризує голос Олени Теліги: «Він (голос – ??) у 

неї м’який, просто зі серця виходить і воркоче… воркоче…» [54, с. 48]. 

Таким чином така портретна деталь як голос є важливим елементом 

портретної характеристики. Вона дає можливість не лише уявити, як 

говорила Олена Теліга, але й заглибитися в її внутрішній світ, глибину душі, 

спрогнозувати ставлення до інших людей. 

В лаконічних описах зовнішності Олени Теліги К. Штуль використовує 

соматизми, вестизми, загальну характеристику героїні іншими персонажами, 

описує почуття та внутрішній стан. Вона не вказує її вік.  

Якщо Марія Степанівна бачить Олену Телігу з материнського боку в 

теперішній час, то Поет, початкуючий співробітник «Литаврів», декларує 

прогностичний образ поетки та громадської діячки: «З вас була б дуже мила, 

всезнаюча, але вирозуміла, з білим волоссям та лукавими очима елегантна 

старша дама» [54, с. 58].  

В описах зовнішності Олени Теліги К. Штуль зосереджується не лише 

на деталізації портрета, а й на враженні від зовнішності. Зовнішність 
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психологічно зумовлена. Перебування в холодному зимовому Києві 

позначилося на вигляді поетки, але гору бере внутрішній стан: «…вона 

завжди елеґантно одягнена, гарно зачесана, усміхнена. Та ж вона за тих 

кілька київських місяців так змарніла, але не піддалася. Очі її ще глибшим 

вогнем завзятости горять» [54, с. 60]. Очі в даному прикладі – виразники 

характеру.  

Щодо структурно-семантичного опису, то образ Олени Теліги є:  

1) дещо ідеалізованим, тобто розглядається на основі спогадів 

сучасників, але авторка переважно відштовхується від ідеального;  

2) динамічним, оскільки хоча і подається нарис певного історичного 

періоду, але наявні посилання на попередні роки – роки становлення, 

формування особистості;  

3) орієнтованим на внутрішній світ, оскільки переважно складається з 

характеристик внутрішнього стану, зовнішні характеристики подано 

спорадично. 

Зовнішність Олени Теліги не свідчила про її фізичну готовність до 

боротьби, але вона була готова психологічно, про що свідчить сформованість 

таких якостей як емоційна стійкість, сміливість, рішучість, 

цілеспрямованість, мужність. Соціальна готовність проявилася у вірності 

однодумцям – українцям загалом, спілчанам зокрема, висока 

дисциплінованість, національно-громадянська активність. Духовна 

готовність виявилася в пошуках та віднайденні життєвого смислу та 

цінностей, самоусвідомленні свого «Я» – фізичного, емоційно-психічного, 

соціального.  

Особистість Олени Теліги в п’єсі «Поворот» змальована К. Штуль не 

просто реалістично й переконливо, а й вдумливо та надзвичайно емоційно. 

Дух українолюбства проявляється сповна та відчутно. Морально-етична та 

національно-суспільна позиції героїні є однозначними. Авторка звертає увагу 
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не лише на спрямованість на внутрішній світ (тобто вияв душі), а й на 

цілеспрямованість дій, вчинків і волі героїні (тобто на дух людини). 

К. Штуль через посередництво образу Олени Теліги акцентує 

важливість питання співіснування, співвідношення національного виховання, 

рис особистості, приналежності до певної нації, віку, любові до України, 

толерантності до інших народів.  

Олена Теліга скептично ставилася до росіян, але негативні відчуття 

прямо не висловлювала. Україна для неї на першому місці, їй подобаються 

люди з аналогічним сприйняттям: «… які ж приємні несподіванки бувають. 

Ось кілька днів тому молодий Рустем приніс свої вірші, справжні поезії, і яка 

чудова мова! Прочитала я і не знала, що думати. От Яро українець з діда-

прадіда, знаний професор, буде вам про «братню» культуру годинами товкти, 

боїться, щоб вона тепер не загинула без опіки. А молодий Рустем, караїм з 

походження, народжений вже за режиму, пише полум’яні вірші, повні 

любови до України. В яку логіку можна це вбрати?» [54, с. 29].  

Олена Теліга була патріотичною особистістю, адже свідомо любила 

Україну, спрямовувала свою діяльність на її користь, прагнула поліпшити 

країну, була віддана своєму народу, готова заради нього принести себе в 

жертву. 

Виховання патріотизму Олени Теліги відбувалося на різних рівнях 

розвитку особистості молодої жінки. На емоційному рівні почуття 

патріотизму виникло в роки навчання, підтримувалися і зміцнювалися 

протягом життя, на інтелектуальному – погляди й переконання юнки 

сформувалися ще в родині, найближчому родинному оточенні, при 

знайомстві з майбутнім чоловіком, за кордоном в еміграції. На діяльнісному 

рівні патріотична свідомість формувалася, зміцнювалася внаслідок 

здійснення вчинків заради добробуту України. 

Олені Телізі в п’єсі «Поворот» притаманні естетичні начала як жінці та 

як митцю. Вона здатна відчувати і переживати естетичне в оточуючій 
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дійсності, навіть найменших побутових дрібницях. Люди, що входили до 

кола спілкування поетеси, знали цю особливість і намагалися сприяти 

покращенню естетичного сприйняття довколишнього світу. Наприклад, 

доволі промовистим, хоча й лаконічним можна вважати епізод із заслоною на 

вікні. Олена Теліга на хвильку відривається від праці з паперами і підіймає 

очі на вікно, за яким видно дві засніжені ялинки, але погляд зупиняється на 

чорній заслоні, яка висить криво. Вона намагається виправити цю ситуацію, в 

чому їй допомагає один зі співробітників – Юрій, коментуючи: «Що, капосна 

заслона знову вам порушує естетику? Давайте поможу вам» [54, с. 28]. Як 

бачимо, Олена Теліга прагне змінювати життя відповідно до своїх 

естетичних уподобань, за «законами краси», пропорційності та гармонії. 

Спрага до елегантності не зникла навіть перед смертю. Чуючи кроки 

вартових за дверима камери, вона шукає капелюшок, дбайливо його одягає, 

приводить до ладу свій зовнішній вигляд: «встає, поправляє одяг на собі, 

одягає пальто, пригладжує руками волосся» [54, с. 74].  

Героїня повністю присвятила себе служінню України. Це позначилося 

на її усвідомленні та віддачі власній родині. Олена не розуміє, як її подруга 

Ірина дає раду трьом дітям. 

К. Штуль в п’єсі «Поворот» зачіпає аспект взаємовідносин, точніше 

ставлення Олени Теліги до відомих українських поетів, визнаних радянською 

владою: «Щодо орденоносного Тичини, то справді не знаю. Але до 

Рильського чи Сосюри я не маю ніякого жалю. Не всім же дано бути 

героями. Хтось же й не витримує, це людське. Мені здається, що врешті-

решт треба було б усім признати право на слабість і ми б усіх пригорнули до 

себе. А вони б напевно з ентузіазмом включились в працю і в боротьбу, яка 

нас чекає. В них же українське серце залишилося, хоч як калічили їхні душі» 

[54, с. 32].  

К. Штуль в п’єсі «Поворот» показує, що особистість витримує та 

випробовує на собі вагу життєвих обставин, часто трагічних. Авторка наділяє 
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своїх героїв свободою вибору, силою духу померти за власні переконання, за 

Україну. Тим самим нагадуючи читачам про мужність, честь, гордість, про 

той фундамент, на якому збудована історія людства, завдяки якому людина, 

людство існують по сьогодні. Тим самим зачіпається проблематика героя, 

слабких рис людського, української душі та серця.  

Німецький соціальний психолог і психоаналітик Е. Фромм говорив про 

5 екзистенційних потреб особистості [47]. Всі вони яскраво втілюються в 

особистості Олени Теліги у п’єсі «Поворот» К. Штуль: 1) потреба в 

установленні зв’язків; 2) потреба в подоланні перешкод; 3) потреба в 

закоріненні; 4) потреба особистості в ідентичності; 5) потреба у формуванні 

власної системи цінностей [47].  

Олена Теліга змальовується К. Штуль як особистість, яка турботливо та 

чутливо ставилася до молоді взагалі, а до талановитої та патріотично 

налаштованої зокрема. В молоді вона вбачає потенціал розвитку української 

нації. Старше та досвідченіше покоління лише підтримує юнаків та дівчат, в 

жодному разі не нав’язуючи своєї думки: «Ми можемо вам тільки помогти. А 

ваші думки мусять википіти та скристалізуватись у ваших головах і душах» 

[54, с. 38]. 

В нашому розумінні Олена Теліга розкривається як особистість з 

ідейно-патріотичним ставленням до буття, іншими словами з особливим 

цілісним духовно-практичним відношенням до дійсності, що 

характеризується взаємодією особистості та дійсності за законами любові до 

України, служіння рідній країні. 

Окреслимо модель ставлення до буття/дійсності Олени Теліги з п’єси 

«Поворот» К. Штуль. До її складу входять наступні компоненти: 

1) потреба відчути свою причетність і спорідненість з Україною, потяг 

до саможертовної праці на благо України; 

2) потреба виразити себе як поетесу; 
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3) узгодження способу власного життя із думками, вираженими в 

поетичних рядках («Моєю мрією було завжди: щоб слово моєї поезії н 

розходилось з моїми вчинками» [54, с. 42]); 

4) естетичне ставлення до буття як потреба жити в красі та гармонії; 

5) потреба в емоційному сприйнятті дійсності; 

6) почуття захоплення, радості, щастя при відкритті нових талантів; 

7) потреба підтримувати молодь. 

Олена Теліга в юні роки засвоювала національно-культурні цінності 

українського народу, в Києві працювала над збереженням та формуванням 

національної автентичності.  

Символом України для поетки була тополя: «Блакитне небо, ряд білих 

хаток під солом’яними стріхами… й тополі, що гнучко витягнувшись, 

пильнують спокою села. Для мене емблема України не жито, не радісна 

блакить неба, а стрункі тополі…» [54, с. 67].  

В основі емблеми покладена візуальна метафора. Можна припустити, 

що саме з тополею асоціювала себе Олена Теліга. 

Протягом нетривалого життя поетеси відбулася кардинальна зміна 

вартостей – з Півночі на Південь: «Таж Фінляндія в дитинстві, де ми 

проводили кожне літо, була мені ріднішою від Тебе, Україно. Для мене Ти 

була далекою екзотикою Півдня з картини Куїнджі, що висіла в нашій 

петербурзькій їдальні» [54, с. 67]. 

Епізоди перебування Олени Теліги у камері свідчать про елементи 

травматичного стресового розладу, які виникли внаслідок реакції на події 

загрозливо-катастрофічного характеру – арешту гестапівцями. В камері 

поетка перебуває у стані підвищеного нервового напруження, вона сидить і 

чекає на вирок подальшої долі. Майже на її очах забирають на страту її 

однодумців, заарештованих членів Спілки письменників: «Відчиняють 

двері… як кожного разу… ідуть коридором… а потім – звичайний брязкіт 

ключів голосить на смерть» [54, с. 74]. Це спричиняє шоковий стан. 
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Відомо, що першими симптомами посттравматичного розладу є яскраві 

спогади, про що свідчить саме героїня: «Спомини рвуться навалою і 

заливають усе, навіть трагічність положення. Спомини найбільш безглузді, 

ніжні, солодкі, терпкі, гіркі, страшні, жорстокі – воскресають в моїй пам’яті й 

розмотуються фільмовою стрічкою перед очима моєї душі» [54, с. 66]. 

Поруч з громадянською позицією, світоглядними принципами значне 

місце в рецепції особистості Олени Теліги з п’єси «Поворот» К. Штуль 

займає любов (стосунки між чоловіком та жінкою). Саме вони дали поштовх 

на розвиток патріотизму. 

Про момент зустрічі дізнаємося з монологу-спогаду героїні. Опис 

почуттів свідчить про юний вік Олени, а звідси – недосвідченість у стосунках 

з чоловіками. Поза цим читач має змогу дізнатися про імпульсивність, 

вогнистий темперамент, мрійливість героїні, що повністю протилежне 

темпераменту Михайлові.  

Порівняймо: 

емоційний стан Олени: «Весна і мені сімнадцять років… Я не йду, а 

біжу вулицею. П’яним кленовим соком вливається весняне повітря в моє 

тіло. Чую, як багряніють мої щоки, як очі запалюються полум’ям виклику, як 

пружніють ноги під свавільним дотиком вітру. Я молода й переді мною – все! 

Все чудове й незнане. Тільки простягнути долоні й пити, пити…» [54, с. 70]; 

враження від зустрічі з Михайлом: «І раптом на закруті вулиці – твоя 

струнка постать. Зрівноважена без поспіху хода, мужньо різьблене обличчя й 

ясні очі. На мить наші погляди зустрілись, торкнулись, змірялись… і 

розійшлись. Я не посміла оглянутись і понесла твій погляд, як 

дорогоцінність. Погляд ясний і твердий, а одночасно ніжно цікавий, 

позбавлений будь-якої парубоцької нахабности» [54, с. 70]. Як бачимо, в 

описі стану Олени Теліги переважають дієслова, що свідчить про 

стихійність, рвійність, енергійність, емоційність натури героїні. Наприклад, 

дієслово «бігти» має значення «прискорено пересуватися на ногах; рухатись, 
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швидко переставляючи ноги», дієслово «пружніти» – ставати пружним, тобто 

набувати ознак тужавості, міцності, сили. 

Для окреслення образу Михайла авторка частіше використовує 

іменники, які характеризують статичність, впевненість, врівноваженість, 

стабільність та надійність.  

Говорячи про процес формування душі Олени Теліги, К. Штуль зважає 

на традиційний розподіл гендерних ролей між чоловіком та жінкою, коли 

саме чоловік є лідером: «Ти повів мене в життя, взявши в свої владні, 

спокійні долоні мою тріпотливу душу, та щедро розклав на барвному килимі 

нашої любови твої найбільші скарби: принциповість, пошану, довір’я, 

доброту, ніжність, зрозуміння, палке кохання до мене і безмежну любов до 

батьківщини» [54, с. 70–71]. До того ж протягом нетривалого подружнього 

життя Михайло для Олени був опорою: «Ти був моєю найпевнішою скелею, 

об яку бились бурхливі хвилі моїх страждань, поривів, примх. Вони 

ламались, роздрібнювались на краплини й знову зливались, щоб творити 

радісне плесо щастя й спокою. Аж до чергового припливу» [54, с. 71].  

Асоціативне поле образу любові встановлюється через співвідношення 

з іншими дотичними поняттями, через посередництво яких певною мірою 

відображається смисл почуття любові. Найчастіше любов асоціюється із 

теплом, радістю, повнотою, бажанням спілкуватися: «Настали дні радісні й 

п’янкі, виповнені по вінця захопленням і спрагою взаємного пізнання» [54, 

с. 70]. 

Відносно до рецепції особистості Олени Теліги в п’єсі «Поворот» 

К. Штуль звертають увагу на себе концепти «серця» та «душі». Названі 

концепти дають можливість говорити про формування та сформованість 

цілісного образу гармонійної особистості з доволі високим рівнем розвитку. 

На перший погляд, концепти «серця» та «душі» універсальні, адже 

притаманні багатьом особистостям, проте вони набувають яскравих 

індивідуальних рис завдяки виділенню домінантних спрямованостей кожного 
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з названих концептів, як-от: «Серце стискається від болю, але душа рветься 

до праці: відродити, виховати, випестити, влити новий подих» [54, с. 73]. 

Коли мова заходить про український народ К. Штуль, згадує концепт «духу». 

Загалом Олена Теліга в п’єсі «Поворот» К. Штуль декларує концепт 

цілісної творчої особистості. На перший план виступають такі якості, як 

особистісна відповідальність, високий рівень соціальної активності, 

компетентність, патріотична орієнтованість, а також як не парадоксально – 

індивідуальна свобода. Провідник так характеризує поетку: «Вона поетка і 

жінка, але поетка життя, чину. У неї нема роздвоєння, як у багатьох поетів чи 

письменників. Вона суцільна. Вона і її поезія – це одне, нерозлучне й 

нероздільне. Її вірші це найінтимніша біографія і це дар Божий, мало кому 

даний» [68, с. 69]. 

Загалом творча особистість моделюється на основі теорії вчинку, 

розкривається через дію, стиль життя. Ідентифікація творчих особистостей 

відбувається на основі національної приналежності, мови, уподобань. 

Домінують національні,  морально-етичні та естетичні основи 

характеротворення. Характер розкривається через промовисті монологи. В 

рецепції особистості значне місце посідає любов в різних проявах. Поруч з 

малою кількістю портретних характеристик, К. Штуль робить акцент на 

ознаках цілісності, активності, патріотичності, усвідомленості вибор 
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ВИСНОВКИ 

 

Творча особистість – феномен, дослідження кого цікавить багато 

гуманітарних наук – психологію, філософію, філологію, історію, 

культурологію тощо. У кожній з них творча особистість розглядається зі 

специфічного погляду, таким чином поняття творчої особистості 

інтерпретується по-різному. Кількісно творчі особистості можна вважати 

активною меншістю. Серед домінантних рис творчої особистості 

називаються самовизначеність, свобода, самобутність, сміливість уявлення та 

мислення, готовність до ризику, імпульсивність, незалежність думок, почуття 

гумору, інтелектуальні здібності, відкритість, талант, здатність дивуватися, 

«дитинність» світосприйняття, натхнення/осяяння. При бутті творчої 

особистості враховуються час, соціум, ціннісні орієнтації. Частина науковців 

вважають, що творча особистість є носієм і виразником відповідної 

національної самосвідомості, менталітету. 

К. Штуль – самобутня письменниця з власною цікавою концепцією 

творчої особистості, використовує специфічну обстановку еміграції, яка була 

їй добре знайома, на рівні з локусом, в якому опиняються герої, змушені 

виїхати/або повернутися після довгої відсутності, оскільки сама опинилася в 

еміграції. Її творчість насичена життєвим матеріалом, який надало життя у 

діаспорі, історія власної родини та її особистий емоційний досвід.  

Осмислення феномену творчої особистості актуальне для 

літературознавства ХХ ст. Це можна пояснити характерною тенденцією до 

психологізації: письменницьким зацікавленням внутрішнім світом людини 

загалом, до рефлексії персонажів творчої сфери конкретніше. 

В оповіданнях, п’єсах К. Штуль розмірковує про творчу особистість, її 

зв’язок із соціумом. Скульптор, письменниця – ці особливі високо чуттєві 

особистості цікаві К. Штуль своїм внутрішнім світом, емоціями, тонкощами 

відчуттів. 
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К. Штуль збагачує художню антропологію знаннями про творчу 

особистість, її внутрішнє життя, світорозуміння, стосунки з протилежною 

статтю, роль у соціумі. Підхід до творчої людини у К. Штуль однозначний: 

творча особистість – активна, діяльна людина, відкрита як суспільним, так й 

індивідуальним проблемам. 

К. Штуль розкриває своє уявлення про творчу особистість не лише як 

про митця-творця, а й про щоденне буття як пересічної людини, яка живе в 

парі, родині, ступає у відношення з оточуючими, що впливають на неї. На 

думку К. Штуль, без сім’ї, без звичайного людського життя світ творчої 

особистості був би штучним, позбавленим живих фарб. Не може письменник, 

скульптор жити, творити, не стикаючись з реальною дійсністю, живучи поза 

нею. У родині, спілкуванні/співіснуванні, а не лише в собі творча особистість 

знаходить захищеність, силу, підтримку, віру. Для авторки життя та 

творчість єдині. 

Феномен любові творчої особистості в оповіданнях К. Штуль базується 

на загальнолюдських та загальнокультурних уявленнях. Любов є ціннісним 

орієнтиром, база життя, пов’язується з красою та гармонією. Серед ознак 

любові виділяє турботу, незгасимість, почуття вдячності. Авторка робить 

спроби розробки дискурсу сексуальності любові. Любов в оповіданні «Два 

боги тебе ліпили» еволюціонує від дару до зброї.  

Мета п’єси «Конкурсні страждання» – своєрідний естетичний 

експеримент. Письменниця презентує вигаданий твір про роботу над п’єсою, 

що включає базові елементи творчого процесу: осмислення теми, 

прийняття/неприйняття теми, збір інформації, написання, опублікування. 

Причому останні етапи опускаються. Матеріал подається в гумористичному 

стилі з елементами містифікації. Авторка натякає на важливості процесу 

творення, а не результату. Творчість змодельовано як саморухому діяльність. 

Моделюючи художній світ тексту «Одного пополудня в Гелуані» та 

образ української письменниці Лесі Українки у часо-просторових 
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координатах Єгипту 1910 р., К. Штуль не ставить за самоціль пошук 

екзотики, авторка утверджує віру в перемогу найважливіших національно-

духовних засад – свободи, поваги та любові до ближнього на рівні народів. 

Образ Лесі Українки втілює в оповіданні талановиту творчу особистість, 

пов’язану з Україною, гуманністю, людяністю.  

Образ Олени Теліги у п’єсі «Поворот» К. Штуль прекрасно ілюструє 

психологічну теорію вчинку, відповідно з якою життя творчої особистості 

полягає у вчинку, події. Особистість Олени Теліги означено виразними 

рисами свідомого вибору, відсутності роздвоєння, особистісною 

відповідальністю, соціальною активністю, патріотичним налаштуванням, 

естетизацією оточення. Характер героїні базується на національних та 

морально-етичних основах. 

Отже, проблеми творчості та творчої особистості постійно перебували 

в центрі уваги письменниці Катерини Штуль. Неоднозначність рішень, 

пов’язаних із поняттями творчої особистості та творчої діяльності, 

письменниця намагалася розв’язати у низці прозових і драматичних творів, 

зокрема збірці «На захід від Дніпра». 

Оповідання «Одного пополудня в Гелуані» та п’єса «Поворот» стали 

наполегливим осмисленням місця митця у світі, віднаходженням значущості 

його творчої праці та життєвого подвигу не тільки для нього самого, а й для 

української нації. У цьому пошуку велике значення мало звернення К.Штуль 

до постатей Лесі Українки та Олени Теліги. Аналіз цих образів допоміг 

розкрити авторську концепцію письменниці творчої діяльності та 

особистості митця. 
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