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Вступ. Переосмислення, переоцінка ідеологічних, моральних, релігійних 

установок попередньої історичної доби, пошук «істинних», «універсальних» 

ціннісних орієнтирів у поєднанні з активними спробами оновлення засобів 

художньої виразності й вираження думки зумовило посилення філософського 

струменя у вітчизняній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Філософська проза, 

зокрема й українська, функціонує у силовому полі міфологізму й 

параболічності (М. Ільницький), тому природно залучає до творення смислових 

вимірів жанровий різновид притчі або елементи притчевості. У будь-якому 

випадку, на даному етапі розвитку філософського прозопису притчевість є його 

невід’ємною структуро- й сенсотвірною ознакою. 

Філософська проза та лірика у всій багатовимірності метажанрового 

функціонування стала предметом ґрунтовних досліджень теоретичного й 

практичного характеру, а також дискутивних обговорень у радянській 

літературознавчій науці 1980-х років (Є. Маймін, В. Мусатов, А. Павловський, 

Г. Сердобінцева, Р. Співак, Г. Філіппов, Р. Халілов та ін.). Переважно саме на 

цей теоретичний базис (виняток становить монографія Л. Тарнашинської 

«Художня галактика Валерія Шевчука», орієнтована на широкий європейський 

контекст і здобутки філософії екзистенціалізму) спиралися вітчизняні 

дослідники філософської проблематики в українській літературі в 1980-х i на 

початку 1990-х (А. Гризун, Г. Насмінчук, Л. Новиченко, Е. Соловей). Вибухове 

розширення методологічного й наукового діапазону літературознавства 

першого десятиріччя незалежності принесло значне пожвавлення пошуків у 

цьому напрямку, зокрема з’явилися численні спроби герменевтичного, 

екзистенціалістського, феноменологічного, структуралістського аналізу 

(дослідження Н. Зборовської, П. Іванишина, Ю. Квіта, Ю. Коваліва, 



С. Павличко, Н. Шляхової та ін.), однак спектр питань стосовно взаємодії 

літератури й філософії настільки широкий, що говорити навіть про відносну 

повноту літературознавчо-філософського дискурсу не можна. Звичайно, 

«безплідними є спроби шукати в художніх творах зміст, що виражений 

категоріями філософії, але потрібно і важливо визначити «модус переходу» 

філософської проблематики в художню» [17, 18]. 

Одним із таких «модусів переходу» вважаємо структурно й поетикально 

пластичний, сенсово багатовимірний і відпочатково епістемологічно 

зорієнтований жанровий різновид притчі. Притча має в українській літературі 

давню історію (письмово зафіксована ще у перекладних збірниках часів 

Київської Русі – Четьях мінеях, «Прологах», фігурує у складі «Повісті про 

Варлаама та Йоасафа», де має концептуальне значення – численні притчі 

ілюструють принципи християнської моралі [9, 295]), тому зацікавлення її 

функціональними та стильовими особливостями виявляли, висловивши чимало 

влучних спостережень, О. Потебня, О. Веселовський, І. Срезневський, 

М. Зеров, А. Каспрук, О. Ромодановська, фундаментальні праці належать перу 

І. Франка та О. Колодій (дисертаційні дослідження). Над окремими аспектами 

дослідження притчі та притчевості працюють О. Бульвінська [3], Ю. Веремчук 

[4], Ю. Григорчук [5], С. Жила [8], Ю. Клим’юк [10], Т. Михед [13], 

Л. Тарнашинська [22; 23]. Поліваріативність трактувань (залежно від підходів, 

методів аналізу, ракурсу висвітлення обраного матеріалу), широта притчевої 

проблематики, а також періодична реактуалізація жанру в змінних 

соціокультурних координатах (а відтак і наповнення його новими відтінками 

сенсу) зумовлює наявність майже невичерпного проблемного поля. Питання 

епістемологічних пропозицій сучасної притчі, специфіки її актуального 

функціонування як «сателітного» або внутрішньоструктурного жанрового 

складника філософського роману належить до нерозробленої сфери досліджень 

взаємодії літератури і філософії. 

Актуальність. Настанова на пізнання є іманентною властивістю 

мистецтва, котре завжди прагне сповістити щось «нове» про людину і світ, 



відкрити невіднайдені раніше грані їхньої взаємодії. Зокрема, література «як 

спосіб образного пізнання світу завжди була і залишається джерелом знань про 

людину загалом і специфіку відбиття цього світу в індивідуальній свідомості 

зокрема» [14, 132]. Однак, на думку науковців (Л. Тарнашинської [23], 

А. Гризуна [6]), філософське заґрунтування сучасного літературознавства часто 

поверхове, епізодичне, в цілому недостатнє: «Можемо говорити, що в науковій 

рефлексії, по суті, відсутній філософсько-літературознавчий дискурс. Але ж 

крізь призму «старих» філософських проблем можна вияскравити новітні, які 

постали перед цивілізацією на початку ХХІ ст.» [23, 17]. У контексті 

дослідження культурологічної й світоглядної ваги сучасної української 

літератури, її суспільноформівних (як вплив на системомиследіяльність 

соціуму) потенцій видається доцільним аналітичний розгляд зрослої 

філософічності актуального прозопису, що виявилося зокрема й у зверненні 

такого майстра художнього слова як Галина Тарасюк до жанрового різновиду 

роману-притчі. Окреслення епістемологічної специфіки новочасної притчі й 

притчевості здійснено на прикладі чотирьох романів письменниці: «Любов і 

гріх Марії Магдалини», «Між пеклом і раєм (Сни анахорета)», «Блудниця 

вавилонська», «Храм на болоті», котрим властиве тісне переплетення релігійної 

філософічності та соціальної гостропроблемності, що дозволяє виокремити в 

них особливі підходи до осягнення світу. 

Мета. Наукова розвідка присвячена визначенню модусів репрезентації 

пропозицій і результатів пізнання світу сучасним соціально-філософським 

романом-притчею, містить спробу віднайдення новаторських ракурсів подачі у 

художньому творі епістемологічних вимірів людської екзистенції («відкриття» 

нових або вічних істин). Відповідно до поставленої мети було розв’язано такі 

завдання: систематизувати ознаки філософського твору та характеристики 

жанрового різновиду притчі, встановити наявність/відсутність їх у романах 

Г. Тарасюк; окреслити пізнавальний потенціал розглядуваних романів; 

розкрити особливості художнього дослідження реальності у притчевому творі. 

Використовуючи контекстуальний принцип, розглядаємо кожен окремий роман 



 письменниці у цілісному тематично-аксіологічному полі її прозопису. 

За іронічним висловлюванням Г. Тарасюк про «епістемологічну мету» 

власної творчості – «…займаюся дурницями – шукаю сенсу людського буття на 

конкретних прикладах існування своїх сучасників» [20, 105] – прочитується 

серйозне, відповідальне ставлення до художнього слова, розуміння його 

катарсисної, аксіологічної, виховної, пізнавальної функцій, намагання правдиво 

відтворити «біографію української душі кінця ХХ – початку ХХІ ст.», 

дослідити «ментальні мутації» сучасника на зламі епох і формацій [20, 120]. Її 

різножанрові прозові твори об’єднані глибоким психологізмом зображення, 

наявністю експериментів зі словом і його виражальними можливостями, 

правдивим, реалістичним (інколи навіть гіперреалістичним чи й 

натуралістичним) відображенням дійсності, збереження в написаному того 

«первинного обличчя сенсу» (А. Дністровий), який небагатьом письменникам 

вдається «схопити». І в той же час, презентація й художнє осягнення 

багатовимірної суспільної реальності й складних трансцендентних феноменів 

не є самоціллю: Г. Тарасюк, як і кожен майстер, впевнена, що «найбільшим 

призначенням пізнання (наукового, творчого, життєвого) є не установка на 

“здобутки”, а пошук оптимальної моделі співучасті зі світом» [7, 10]. 

Говорячи про епістемологію і художню літературу як засіб пізнання, варто 

пам’ятати, що за спільності досліджуваного об’єкта вони суттєво 

відрізняються. Насамперед, за категорійним та методологічним апаратом: 

«Основним методом гносеології є ідеальне розумове відтворення предмета 

вивчення у відповідних категоріальних структурах» [25, 634] – а художня 

література пізнавальну інтенцію реалізує на образному і концептуальному 

рівнях, зокрема, оперує символікою, метафорикою, гротеском та іншими 

металогічними та автологічними типами художнього образу з когнітивними 

властивостями (те, що відрізняє філософський і художній роздум – 

«формозміст»: аналітичності суджень філософії протистоїть синтетичне 

зображення, засноване на тропеїстичних механізмах художнього моделювання 

[2, 60]). Очевидним, відтак, є те, що досліджуваний філософією предмет 



(практика пізнання світу) набуває розкриття через продемонстрований 

письменником комплекс проблем, деталізований на прикладі конкретних 

людських доль, сюжетів, характерів, а масштабні умоглядні узагальнення – 

через відповідну ліризовано-філософську форму роздуму, алегорії, повчання, 

притчі. Такі основні категорії гносеології як суб’єкт, істина, досвід [25, 634–

635] є важливими для творчості, бо довкола них зосереджуються основні 

філософські проблеми буття людини, котрі у мистецтві виражаються у розробці 

«вічних» тем. Отже, маємо підстави розглядати художню літературу як 

своєрідну епістемологічну практику, у якій шлях здобування знання 

«висловлений має бути так, щоб руйнувати інерцію звичного сприйняття» [17, 

65], бо у мистецтві самоцінним є сам процес пізнання. 

Найрізноманітніші вияви філософічності та загальні особливості 

філософічної поетики на прикладі поезії В. Свідзинського, Б.-І. Антонича, 

Л. Первомайського, М. Бажана проаналізовані у книзі Е. Соловей «Поезія 

пізнання» (1991). Систематизувавши наведені дослідницею результати 

спостережень над специфікою філософського метажанру, окреслюємо такі 

тенденції епістемологічних пошуків сучасної української прози: некінцевий, 

неаксіоматичний характер питань і відповідей; ціннісна орієнтація пізнання; 

гуманістична та антропоцентрична спрямованість; розкриття процесу, шляху 

здобування й осягнення істин через приватний досвід як результат своєрідного 

позанаукового пізнання; «розчинення» філософської проблематики у повноті 

багатоаспектного романного наративу; тяжіння до притчевості; ускладненість 

образно-філософського моделювання сучасного світу; вписування у 

загальнокультурний контекст і водночас – зв’язок із фольклорною традицією; 

принцип наскрізної співмірності форми й змісту [17, 5–86]; етичний 

максималізм; певна соціологізація художнього мислення. Е. Соловей також 

називає сутнісні ознаки, за якими можна кваліфікувати той чи той твір як 

філософський: філософічність як домінанта образно-стильової структури твору 

(Ю. Суровцев), як орієнтир змістовно-проблемної спрямованості; параболічне 

розширення часу й простору образів, а всього змісту творів – до глобального і 



вселюдського; ідеалізований герой; емоційно-експресивна сугестивність та 

невисокий ступінь системності художньо втіленого життєрозуміння (на відміну 

від філософії); наявність ідейно-філософського ядра; афористичність; 

притчевість; складний хронотоп; ідейно обумовлена діалогізація; «дальнодіюча 

актуальність»; наявність ключових образів як ідейно-образної сітки твору; 

художній експеримент як подолання суб’єктивності відчуття-переживання, 

вихід до надособового роздуму, відтак – поєднання інтенціональності та 

рефлексійності, аналітичності й інтуїтивних осяянь; посилена ліризація 

оповіді/розповіді; значний шар абстрактних та збірних понять; 

ремінісцентність; «питальність» та сентенційність, що підкреслюють особливу 

зверненість до читача; планетарність, глобальність мислення – і увага до 

особистого досвіду й пам’яті (філософське співвіднесення часткового й 

загального) [17]. Якщо взяти до уваги акцентовані науковцем типові засоби 

виразності (символічні узагальнення, метафоричність, міфологічні образи, 

прирощення змісту через антитезу, масштабні зіставлення, співвіднесення 

минущого з вічним тощо), притаманні філософському метажанру, можемо 

констатувати дотичність, а часто й збіг визначальних рис притчевості та 

філософічності, обумовлений наявністю спільної гносеологічної інтенції. 

Конструюючи у своїй прозі ціннісно-смисловий універсум сучасності, 

Г. Тарасюк прагне як до поглибленого осмислення духовно-моральних, 

історико-культурних, соціальних та інших явищ і процесів в онтологічному 

вимірі, так і до вписування їх у координати різноманітних контекстів. Відтак 

прогнозовано розширюється й епістемологічний горизонт читацької рецепції. 

На переконання письменниці, текст повинен «по-перше, з цікавістю читатися, 

по-друге, викликати реакцію, по-третє, провокувати думку. А для цього 

потрібні три прості речі: знання матеріалу, про який пишеш, пристрасть, з якою 

пишеш, і вдало вибраний жанр» [20, 199]. Тому недаремно свої найзмістовніші 

твори вона загорнула у форму семантично сконденсованого і мовленнєво 

пружного «маленького роману», а філософський аспект реалізувала через 

свідомо обраний жанровий різновид притчі, що вимагає певних зусиль душі й 



думки. Часто у романах виразно реалізована когнітивна мета притчевості – 

максимально інтенсивне проживання-усвідомлення читачем провідної ідеї 

твору, оскільки «жанровий імпульс притчі – орієнтація на активізовану позицію 

реципієнта» [13, 87]: подібно до давніх притч, романи Г. Тарасюк отримали 

форму втілення й художнього вираження, відповідну до пошукової надмети, що 

за суттю потребувалa не номінації, а ґрунтовного, заглибленого розмислу. 

Дослідник Ю. Клим’юк визначає притчу як «твір з моральною настановою, 

що містить узагальнений життєвий досвід» [10, 28], підкреслює такі її жанрові 

ознаки, як: епістемологічна мета і дидактична роль, фабульність, 

двокомпонентність організації наративу, алегоричність, широка асоціативність, 

філософічність, абстрактність (ідейна заданість) або архетипність героїв (котрі 

часто виступають не як об’єкти художнього спостереження, а як суб’єкти 

етичного вибору [1, 172]), використання міфологічних сюжетів, архаїко-

урочиста манера оповіді, полісемантичність сюжетів та образів [10, 28–31]. 

О. Колодій класифікує притчу як ідейне ядро, що творить «моральний 

імператив завдяки домінуванню морально-етичної проблематики», до вже 

названих ознак долучаючи ситуацію морального експерименту, ускладнений 

хронотоп,  театральність, поєднання космічного з особистісним [11, 12]. У 

чомусь подібне, у чомусь відмінне коло ознак притчі, обумовлених насамперед 

її специфікою «жанру-супутника» щодо романної форми, окреслює Т. Михед, 

наголошуючи на поліморфній функціональності притчевої форми, орієнтації на 

активізовану позицію реципієнта, доцентровості стратегії жанрового мислення, 

явленій у фрагментарності сюжету, лаконізмі й точності словесного виразу, 

суворій у своїй вишуканості простоті композиції, і вирізняє «притчове 

авторитарне слово, імпліцитно безпомильне у власній імперативності та 

монологічності» [13, 87–88]. Останню з названих ознак заперечує Е. Соловей, 

підкреслюючи «демократизм притчі», що виявляється у довірі й рівноправності 

з читачем [17, 260]. Правильніше, однак, було б наголосити на синтезі 

дидактизму й інтенції до самостійного чи скрипторського пошуку. Оскільки 

жанровий різновид притчі не є застиглою художньою формою узагальнення 



дійсності, тобто удосконалюється, видозмінюється, слугує структурно-

складовою одиницею інших жанрів, він активно впливає й на композиційну, 

сюжетну та образну систему сучасного прозопису, виступаючи водночас 

імпульсом і наслідком його інтелектуалізації. 

У романах Г. Тарасюк наявна і притча як окрема жанрова одиниця («Храм 

на болоті»), і притча як жанр-вставка, і притчевість як використання особливої 

поетики притчі, в усіх випадках вона вводиться з метою переконливішого 

вираження основної концепції, проте твір, в який вона інтегрується, зберігає всі 

ознаки свого жанру (у даному випадку – це соціально-філософський роман). 

Можна відзначити такі риси притчі у прозі Г. Тарасюк: 1) композиційні ознаки: 

виразна двоплановість – алегоричний або символічний план і його проекція на 

певні життєві реалії; імпліцитна двокомпонентність; міфологемність сюжету; 

узагальненість образів, що дає можливість їх традиціоналізувати і 

використовувати в інших творах, піддаючи інтерпретації та переосмисленню;  

2) концептуальні ознаки: розвиток сюжету підпорядкований ідеї; розкриття 

складних істин через прості – дидактичний прийом притчі; 3) оповідні ознаки: 

урочиста або філософськи повчальна манера оповіді; алегоричність або тяжіння 

до символу (у 1-й частині, у плані розповіді), конкретність і раціональність 

оформлених ідей (у 2-й частині), проте варто відзначити посилену емоційність 

та експресивність вислову Г. Тарасюк як специфіку оповідної манери, яка 

динамізує мовленнєвий аспект твору; 4) генологічні ознаки: синтезує з жанрами 

проповіді, параболи, новели, роману, часто використовує як жанр-вставку;       

5) риси поетики: широка асоціативність, полісемантичність сюжетів та образів, 

переважно висока тональність оповіді, широта в охопленні проблем, 

архетипічність образів та сюжетів. Слід підкреслити використання 

письменницею у творенні цього жанрового різновиду й невластивих притчі 

елементів: динамічної подієвості, використання обсценної лексики, 

психологізації, відсутності другої формальної частини. Іноді зміст алегоричних 

розповідей значно ширший за наведену наприкінці мораль, тому дидактичне 

пояснення опускається – письменниця залишає читачеві простір для смислової 



співтворчості, самостійного пошуку сенсів. Отже, жанровий різновид роману-

притчі – інтелектуальний, розрахований на активне й небайдуже мислення 

реципієнта. Названа властивість зумовлює й високохудожню сугестивність, й 

семантичну мобільність філософського роману: він «перебуває в 

перманентному становленні й розвитку і, внаслідок такої своєї природи, 

ізоморфний динамічній новочасній дійсності» [15, 5]. У цілому, розглядувані 

романи можна класифікувати як алегоричні притчі-параболи соціально-

філософського, морально-релігійного змісту із світським сюжетним планом. 

Використання стиле- і сенсотворчих засобів притчі притаманне романам 

Г. Тарасюк «Між пеклом і раєм» та «Храм на болоті», що окреслюють 

міфологізовані виміри національної релігії. Внутрішній стрижень змістової 

єдності творів – концепт віри (в людину, Бога, призначення України), котра 

постає як універсальний модус опірності виявам зла у будь-яких його іпостасях. 

Моральний вибір людини екстраполюється на загальнонаціональну сферу, 

окреслює єдино можливий (міфологізований) варіант онтологічного вибору. 

Відсутність морально-дидактичного висновку та однозначної розв’язки в 

експліцитному рівні тексту утримує твори на достатньо високому художньому 

рівні (не декларативно-ідеологічному), і водночас не редукує притчевість, а 

утверджує її у новій філософічній якості: «У сучасних притчах пряме повчання 

відсутнє, воно нівелюється різними художніми прийомами, скажімо, шляхом 

конструювання образів персонажів через психологічну вмотивованість вчинків, 

внутрішній діалог, розгортання двочленної будови твору в повноцінну сюжетну 

структуру; заміни повчальних висловів фігурами художнього синтаксису з 

обов’язковим введенням загальнолюдського контексту, міфологічного часу і 

простору. У таких творах замість дидактизму з’являється філософічність» [12, 446]. 

Головна колізія розглядуваних притчевих романів – добро і зло, пізнання в 

людині божественного і диявольського, національного й знекоріненого, 

відновлення історичної й етногенетичної пам’яті з її «антиентропійною» 

функцією; рівноважливими є пошук причин національного самонищення, 

пошук самовідповідності та «чесної життєвої стежки між пеклом і раєм». 



Алегоричний план даних романів Г. Тарасюк ґрунтується на запозичених із 

давньохристиянської літератури образах або сюжетах, що, на думку Юрія 

Клим’юка, автоматично визначає їх семантичний стрижень як філософсько-

притчевий [12, 447]. До того ж притчевість у них виникає (окрім роману 

«Блудниця Вавилонська») внаслідок зіставлення (рівноправного 

функціонування у тканині тексту) двох часових рівнів, а також як результат 

специфічної ідеалізації головного героя (Мирон Волинець із «Снів анахорета»). 

Фабула твору «Храм на болоті» спирається на цілу низку притч, що є 

ключовими смисловими блоками, на яких заснована внутрішня єдність – 

образна, змістова, символічна, стильова. Цей роман містить ефект «подвоєної» 

притчі (що створює «ефект посилення “голосу”, “усного слова”». [13, 92]): 

будучи притчею за такими ознаками як двокомпонентність сюжету 

(алегоризована подієва канва та пояснення-розв’язка провідної ідеї твору), 

узагальненість образів, використання дидактичних прийомів, опертя на 

архетипну основу, що творить міфологемність сюжету – роман водночас 

включає в себе іще три завершені притчеві розповіді: про «житіє грішного 

енергетика» (підрозділ «Притча про повержену гординю»), про «стронцієвого 

хлопчика» («Казка про…») і про Козаче болото та побудову на ньому Храму 

(«Легенда»). Ці вставні притчі містять у собі одну із головних моралізаторсько-

повчальних ідей, що в сукупності підсилюють центральну ідею твору – 

спрацьовує принцип компонування «великої» істини через нанизування «істин 

малих». Сюжетний план притчевої розповіді відрізняється від вставних притч 

також і манерою нарації: перша має детективно -містичний тон, послуговується 

традиційним сюжетом світової літератури про запроданство душі Дияволу, має 

певну мовленнєву специфіку оформлення-проговорення (містить обсценну, 

іншомовну, діалектну, вузькопрофесійну та іншу лексику, що дозволяє автору 

продемонструвати становище, характеристики та взаємодію різних соціальних 

прошарків). Вставні притчі мають виразне архаїко-урочисте інструментування, 

що обумовлено як піднятою історико-героїчною проблематикою, так і 

авторською настановою на подання цих «легенд» у надціннісному, 



надважливому контексті пропагованої ідеї (відновлення стертої генетичної 

матриці пам’яті); символічний план і пояснення у них органічно зливаються в 

єдине ціле, водночас маємо більшу експресивність вислову, підкреслену 

лексично, пунктуаційно, навіть графічно (збільшений шрифт, курсив тощо). 

Головна ідея цього роману-притчі – збереження Духу нації, її духовності, її 

віри, охорона України – Небесного Єрусалиму. За принципом «малих істин» 

авторка доповнює ідею такими семантичними обертонами: Бог і Матір Божа 

люблять людину і могутність цієї любові безмежна («Казка про стронцієвого 

хлопчика»); найбільша кара для людини – «єгипетський полон» безпам’ятства, 

а для нації – атрофія національної пам’яті, коли ніхто не пам’ятає «дороги до 

Храму»; найстрашніші гріхи – безвідповідальність і гординя. Історичний 

компонент поєднаний у романі із міфологічним (народні вірування, міфи, 

легенди) та містичними компонентами творення нарації-осмислення, що 

спрямована на з’ясування підставових для національної онтології речей: 

«…звідки вони, якого роду, нащо вони на цій землі і що їм далі робити…» [21, 

57]. Щодо самопізнання, то воно показане як мука й покара за запізнілість його 

здійснення, за порушення самовідповідності. Трактування соціальної 

реальності у романі відбувається виключно крізь призму релігійного бачення – 

це надає новизни темі й сприйняттю-усвідомленню читача. Авторка також 

насичує твір алюзійними біблійними мікропритчaми, що творять загальну 

тональність філософського, дидактично-моралізаторського роману. 

«Роман-гіпотеза» «Між пеклом і раєм» окреслює недезактуалізований 

смисл трагічної роздвоєності посттоталітарної особистості: між минулим і 

теперішнім, між вірою і безвір’ям, «совєтською» і національною ідентичністю, 

страхом і почуттям екзистенційної відповідальності не тільки за себе, а й за 

світ. За визначенням Г. Тарасюк, це «цілком вірогідна версія драматичної 

людської долі, що досліджується не від лукавого, не від пустопорожніх 

припущень, а через глибинне осягання духовних страждань, прозрінь, 

зцілюючих катарсисів і вимріяної гармонії буття» [20, 134]. 

Провідну ідею – усвідомлення процесів державотворення як особистої 



справи кожної людини – уособлює образ преподобного Антонія Печерського, 

який був і засновником українського чернецтва, і духівником київських князів, 

і просвітителем, і мислителем-державником. В цілому, це інтелектуальний 

роман про випробування людської душі сучасністю. «Філософський роздум у 

ньому стає постійним супроводом, який впливає на психологічний стан героя і 

надає йому особливої приваби та сили художності. Історичні екскурси в 

минуле, міркування Мирона Волинця про сенс люського існування мають якраз 

такий рівень абстрагованості, який потрібен для осмислення проблем буття» 

[20, 214], теми життєвого вибору, національних пріоритетів. 

Потужне релігійно інтоноване смислове поле твориться через застосування 

у якості сугестивного прийому стилізацій під канонічні тексти Священого 

Писання – житія, пророцтва, молитви, з властивою їм фразовою структурою, 

лексичним наповненням, ритмомелодикою, емоційним забарвленням. Критики 

відзначають, що «твір сприймається і як політичний роман, і як детектив з 

історичними елементами, і як сучасна притча про місію земну кожного з нас, і 

як театр абсурду до того ж одного актора, і як сповідь пророка без вітчизни… А 

головне, він примушує замислитися над сенсом життя і над сьогочассям» [20, 

170]. Серед прийомів реалізації притчевості слід відзначити смисловий 

темпоральний паралелізм, біблійну ремінісцентність, дублювання структури 

притчі у реалістичному плані сюжету, наявність образів-ідей та образів-

алегорій. Подвійний вимір існування героя у «Снах анахорета» (реальний та 

ірреальний) забезпечується введенням оніричного простору, технікою 

«паралельних потоків мислення» (діалогічного розщеплення свідомості). 

Використання письменницею традиційних структур (зокрема, біблійних 

сюжетів, образів, персонажів), не лише вписує національну літературу в 

ширший контекст, поглиблює семантику образів, а й дозволяє в межах 

художнього твору осмислювати зв’язки ціннісних парадигм віддалених епох, 

шукати між ними кореляції й орієнтири для майбутнього. Також апеляція до 

відомих персонажів, сюжетів тощо створює необхідний авторові контекст 

очікування   читача  (формування   інтерсуб’єктивності),  а  відтак   і  моделює  



 опосередкований вплив на процес сприйняття – осмислення – пізнання. 

Гносеологічні виміри, пропоновані Г. Тарасюк у романі «Між пеклом і 

раєм»: 1. Пізнання сучасного життя – стереоскопічне, в різних аспектах – від 

владних верхів до найглибшого дна – тих «паралельних світів» соціуму, які не 

перетинаються між собою. Основна ідея – подолання прогресуючої 

дегуманізованості суспільства. 2. Пізнання людської душі – і сучасника (його 

величі й дрібнодухості), і узагальненого «вічного Українця», втіленого в 

постаті Антонія Печерського. 3. Пізнання законів і спонук творчості – 

підсвідомої й ірреальної природи натхнення, межової одвертості й 

самоспалення у письмі (творенні), але й – розбудові Самості через творчість; 

переживання процесу творення як «маніакальної муки пекельної» («…доки ж 

йому балансувати на хиткій віртуальній грані між сном і уявою, часто 

плутаючи, де роль героя, а де він сам?!»); розгорнений психологічний показ 

визрівання потреби творчості («Генетичний біль, образа, гнів, невтоленна 

спрага справедливості і справжньої Правди у світі подвійних стандартів – 

почуття, що з малих літ осідали в душі Мирка Волинця палючою рінню, врешті 

переплавилися на гостру, як меч, божевільну потребу творчості. Він носив цю 

потребу в душі, ховаючи від сторонніх, як повстанець сокиру. Знав, що повинен 

розповісти усім ту Правду, але ще не знав як» [19, 75]; опис мистецьких 

депресій та осяянь, творчого горіння («Клекотіти емоціями, щоб гори сумнівів і 

гіпотез переплавити на тоненьку ниточку золотої художньої правди» [19, 136]. 

4. Пізнання-переживання історії як «живої», одухотвореної подієвості і у 

синхронії, і в діахронії (введено як безпосередній шар життя давніх русичів, так 

і його рецепцію на зламі ХХ–ХХІ ст.). Формула пізнання історії за Г. Тарасюк – 

«шукати серцем в пам’яті століть» [19, 19]. 5. Візуалізована презентація 

бачення іншого – як зміна ракурсу бачення світу, як інaкший спосіб пізнання – і 

це стає набутим досвідом читача (наприклад, вражаючі сюрреалістичні видіння 

Мирона). Можемо пізнати ніби зсередини чужі відчуття і почуття любові, 

непогамовної жаги плоті, пекельної спраги помсти, гіркої люті від безнадії, 

болючого співчуття, наглих прозрінь, тихої благодаті, відчуття Божої 



присутності. 6. Показ шляхів пошуку Істини – як Бога, як Слова, як реальності 

світу: через історичну реконструкцію (епізод хрещення у Києві) і через 

внутрішні монологи-роздуми Мирона. Показовим тут є досвід всепрощення: 

«відпустив уже давно з миром усіх начальників, усіх вождів і провідників 

нації.., усіх маньок, відпускав за дніпровою водою, і звільнена від баласту душа 

його птахом летіла до золотих маківок Києво-Печерської Лаври, в останній 

надії, що її там, на небесних лугах, почують» [19, 148]. 7. Гносеологічно-

релігійний аспект – відтворено через життя й напружений духовний пошук 

Антонія Печерського. Г. Тарасюк у цьому романі прагне осмислити і людські 

долі, і долю культури й мистецтва в сучасній Україні, і долю держави й 

державності. Через безпомильну оптику талановитої особистості демонструє 

красу і потворність підрадянського життя, не засуджуючи, не тавруючи, а з 

метою зрозуміти й прийняти як частину рідної історії. І зрештою – обертає 

читача до «обличчя сенсу», до самопізнання, до пошуку чи утвердження 

національної ідентифікації, до вічних істин – через осягнення сутності любові, 

добра, самовідповідності, божественної всюдисутності. 

Отже, панораму особистісного й національного буття у романі «Між 

пеклом і раєм» складають історико-філософський, моральний і психологічний 

зрізи, що дозволяє інтегрувати в єдиний хронотоп індивідуальний, історичний 

та міфологічний час [16, 140]. Хронотоп у романах-притчах Г. Тарасюк має 

ускладнений характер і підвищену змістовність, набуває як особистісних 

(екзистенційний вимір простору і часу), так й універсальних вимірів 

(онтологічна інтерпретація часопросторовості). Це обумовлено тим, що у 

притчі «категорії простору й часу служать засобом глибинного осмислення суті 

людського буття в єдності минулого, теперішнього та майбутнього» [10, 30]. 

Інтерпретація категорії часу і співвідносно-залежних від нього понять 

історичної та родової пам’яті, зв’язку поколінь, плинності й вічності виникає у 

традиційному для української літератури ракурсі: «ставлення до минулого як 

“організуючий” момент морально-філософських засад» [17, 113]. З цим тісно 

пов’язана питома параболічність розглядуваних творів: відриваючи оповідь від 



сучасності, занурюючись у колізії української історії, письменниця не лише 

витворює паралельні часопростори, вона накладає їх, міфологічно 

взаємопроектуючи сенси минулого й теперішнього, а потім, повернувшись до 

конкретики часу незалежної України, алегорично прописує прояснення 

теперішнього й майбутнього отриманими в результаті часопросторових 

зміщень знань і сенсів високого ступеня філософського узагальнення. Відтак 

хронотоп слугує виразним маркером притчевої архітектоніки [5, 150]. 

Один із найпотужніших притчевих творів Г. Тарасюк «Любов і гріх Марії 

Магдалини» – це ускладнений філософський наратив, у якому синтезовано 

елементи різних жанрів: фабульні бібліогеми й цитати з Нового Завіту, 

драматургічні епізоди, реалістичнy повість, авторські притчі, щільно вплетені в 

подієву й смислову канву. Змістова й образна насиченість, жанрова поліфонія, 

багатство стилістичних вирішень, ускладненість хронотопу та розширення його 

за рахунок особистісного часопростору (психіки оповідача), – дають змогу 

класифікувати «Любов…» як соціально-філософський роман-притчу. 

Невипадковим сенсомоделюючим центром усіх розглядуваних творів, 

відображеним навіть у мікротопосі назви, є біблійна ономастика, символіка, 

внутрішньотекстова ремінісцентність, позаяк розквіт притчевого начала і його 

наративоформуюча домінанта беруть початки саме з християнської традиції 

[13, 88]. Притча, зауважує І. Срезневський, співвіднесена з поняттям 

«євангельська притча», «привносила значення корисної повчальності, 

визначене контекстом», тому її відпочаткове функціонування як самоцінної, 

глибоко змістовної жанрової вставки, «жанру-супутника фундаментального 

тексту культури – сакрального епосу» [13, 87] зумовило природну 

інкорпорацію біблійної притчевості до тексту філософського роману. 

Увага до змалювання психологічних станів, взагалі будь-які прийоми 

психологізації твору, на думку дослідників, деструкують притчевий наратив, 

привносячи у нього невластиву класичному жанру вмотивованість учинку і 

причиново-наслідковий зв’язок. Однак психологізм є однією з основних 

структуротворчих властивостей філософського роману, у якому «автор бере на 



себе роль суб’єкта пізнання і концептуалізації сучасної йому дійсності» [12, 

489] і тому твір стає носієм ціннісних орієнтацій, тобто фактично жанр роману 

перебирає на себе аксіологічну, дидактичну й гносеологічну функції притчі, не 

руйнуючи притчевість – адсорбуючи її. Поглиблена психологізація досягається 

і завдяки загальній наративній стратегії розглядуваних романів (оповідь від 

першої особи з періодичним «ковзанням» оптики на інших суб’єктів 

висловлювання), і завдяки увазі до психологічної деталі та найтонших 

душевних порухів індивіда, а подекуди – й використання прийому потоку 

свідомості, що дає «можливість зазирнути в одну з найбільших таємниць 

людської психіки» [24, 131] – процесу мислення як сприйняття й обробки 

(суб’єктивної вибірковості й перетворень) мозком інформації, що надходить із 

зовнішнього світу. Запити смислів формуються у градаційні каскади питань, 

відтак текст роману постає як ненастанний філософський пошук – 

застановлення над «вічними» питаннями і сучасними трансформаційними 

соціальними процесами, що постають тут нерозчленовано (ефект єдності й 

взаємообумовленості неперехідного й плинного досягнуто контрастивною або/і 

доповнювальною контамінацією планів зображення): «Чого було в ньому 

[натовпі] більше: спонтанності істеричного ідолопоклонства чи свідомої 

людської поваги до таланту, до особистості, яка все-таки зуміла прожити це 

собаче життя по-людськи? Акт богошукання чи факт самоствердження? 

Масовий психоз чи прояв духовності? Що робиться з цими людьми, ще вчора 

байдужими, сонними? Що з нами діється? І раптом гул, тупіт – все це 

подаленіло, ніби хто відгорнув од мене рукою людський потік, і я почула 

м’який довірливий голос: “Ісус же сказав їм: не буває пророка без почестей, 

хіба що у вітчизні своїй і в родині, і в господі своїй”» [18, 128]. Модерністські 

стилістичні прийоми, зокрема художній монтаж й кінематографічні «напливи», 

акцентують увагу реципієнта на домінантних (щодо зовнішніх, причиново 

зумовлених) внутрішніх емоційно-смислових зв’язках, котрі формують сюжет 

роману – маємо виразно суб’єктивізований тип відтворення сприйняття, коли 

автор, моделюючи найтонші порухи психіки людини, дає читачеві можливість 



«прожити» інший спосіб відчуття світу, відтак його знання про світ 

розширюється за рахунок символічного привласнення чужого досвіду. 

Роман багатоплановий (оскільки притча як одна з форм вираження 

християнського символізму розрахована на багатозначність сприйняття), тому 

поряд із темами любові, святості, осмислення «вічно жіночого» неконфліктно з 

художньої точки зору виглядає гостра аналітика історії й сучасності. Фабула 

притчевих вставок у романі символічна двовимірно: це історія смерті і 

воскресіння Ісуса Христа, а також це історія знищення митця суспільством з 

наступним посмертним його возвеличенням. Ця ж думка про властиве 

українцям (хоча – чи лише тільки їм?) запізніле визнання й пристрасть до 

«канонізації мертвих» у реалістичному плані оповіді висловлена номінативно: 

«…на нашому національному терені люблять покійників, […] ми раді поховати 

у святу землю кожного, кому Бог вділив таланту, аби мати над ким ридати і 

махати прапорами національного відродження» [18, 137]. 

Невід’ємною властивістю притчі є її схильність до афористичного, 

«філософськи-публіцистичного» вислову-повчання. Романне мислення 

Г. Тарасюк теж виявляє значне тяжіння до лаконічної концептуальної форми, 

котра вживається у кількох основних різновидах: підсумок-афоризм, що 

вивершує сенс притчевої вставки («Тепер вони, закинувши на спини голови, 

дивилися в небо. Вони мали на що дивитися: там був Він…» [18, 129]); як 

блискітки давніх істин, вкраплені в роздуми героїні («Ілюзії в кожного свої, а у 

всіх разом – звичайне людське життя…» [18, 160], «Жаль, що живих пророків 

ніхто не чує» [18, 164]); розгорнутий афоризм з поступовим прирощенням 

змісту («Життя має здатність не закінчуватися тоді, коли того дуже хочеш. 

Кінець настає тоді, коли найменше його ждеш. Так життя мстить за нашу 

невдячність, за дрімуче, варварське невміння прожити його по-людськи» [18, 

162]); афоризми-відповіді у прямій дидактично-аксіологічній функції («Але 

зрада… хіба це шлях до порятунку?» [18, 167], «Про справедливість і 

торжество істини ти говориш. Але ж ця кара і ця благодать недоступна 

хробакам: надто зависоке їм небо, щоб уздріти його з купи гною» [18, 164]). 



Аспекти пізнання прописані у романі поліракурсно, із застосуванням 

різнорідної образності та художніх прийомів. Зупинимося на тих із них, що 

містять своєрідні або новаторські епістемологічно-художні підходи: 1. Пошук і 

знаходження істини реалізовано не тільки в афористиці, а й через містизовані 

багатозначні вислови, що є відповідями на гострі онтологічні питання. 

Використано герменевтичну фігуру змістовного мовчання: «Це так торжествує 

справедливість?! Це так воздається?! Та відповіддю мені був лиш рвійний повів 

та тихий шелест, ніби від помаху крил» [18, 128]; « “Боже, – спитав Він, – невже 

це буде повторюватися доти, доки житиме під небом Твоїм Твій народ?” І не 

було Йому відповіді і це було Йому відповіддю» [18, 170]. 2. Наскрізні 

міфологеми Голгофи й воскресіння не лише реактуалізують, а в контексті 

двопланової текстової сучасності (кінець «хрущовської відлиги» – 

«перебудова» у переддень Незалежності) ніби наново відкривають «вічний 

сюжет» життя непересічної індивідуальності як драми нерозуміння й 

проходження хресного шляху. 3. Неописове передання переживання тілесного 

кохання осягається читачем завдяки особливій ритмізації й тавтологічності 

фразової єдності, увиразненої коментарем – психологічною речовинно-

колористичною метафорою: « “Ліліт, Ліліт, Ліліт… ти одна, Ліліт, ти єдина, ти 

як вода, мінлива, щораз інша, в тобі тисяча жінок, Ліліт… ти кожного разу 

інша… як ти вмієш любити… тільки ти… тільки ти так вмієш любити”. Його 

цілунки і слова, круглі, сліпучі, мов золоті монети, сипались і сипались на мене. 

Я була тоді вся золота від щастя і любові» [18, 142]. 4. Пізнання національної 

історії як істини (що залишається актуальним дотепер) для душі українця через 

майже фізичний біль прозріння: «…та святая святих, те сокровенне, від чого 

нас відлучали роками, переконували, що то не варте уваги, що минуле зіткане 

лише із мазепинщини і бандерівщини, що наші предки вміли бути тільки 

рабами, прислужниками, або зрадниками… І раптом – могутні Мольфарові 

гуцули з довгобразими темними ликами…» [18, 144]. 5. Осягнення природного 

й праведного життя як істинного, алегоричний показ шляху до цієї простої 

істини конденсовано вміщено в прикінцеву притчу: «Вони довго, дуже довго 



йшли, з’їли всю їжу і випили всю воду, і тепер, отупілі від голоду й спраги, 

вклякли на колінах і нічого не розуміли, бо замість того, щоб орати і сіяти, 

копати криниці і розчищати джерела, вони пішли в пустелю шукати дороги до 

істини. “Вертайте на ріки і поля свої, в оселі і обителі – там істина” – сказав 

Він, але вони не розуміли алегорій і розлютились: “Він сміється над нами!”. Так 

сказали передні. “Розіп’ясти його!” – закричали задні» [18, 170]. Універсальна 

колізія приступності квазіістин й неосягненності справжніх, окреслених 

переважно запитаннями, а не остаточними відповідями – ще й метафора 

новітньої підрадянської історії українства, й прикра констатація «замкненого 

кола» історії, з якого нація не може вийти і в силу об’єктивних обставин, і через 

риси власної ментальності. Традиційні філософські й культурологічні питання, 

такі як сутність творчості, талант як богообраність і прокляття, гріх – 

покарання – каяття, опозиція духовної сліпоти й видющості, аксіологія 

запізнілого прозріння, амбівалентне осягнення національного характеру, 

проблема самовідповідності й теренного закорінення ідентичності – становлять 

епістемологічний потенціал роману «Любов і гріх Марії Магдалини». 

Серед засобів філософічного сенсотворення можна назвати важливий від 

макрорівня композиції до мікрорівня мінімальних текстових одиниць прийом 

контрасту, підхоплюючі й увиразнювальні повтори, парадоксальність мислення 

й висловлення думки, адресну «соціальну» іронію й самоіронічність, 

інверсійний синтаксис, інтонацію роздуму, символічні, але водночас по-

людському щемливі образи. Іноді прояснення сенсу відбувається за допомогою 

«доточування» до основного плину розповіді притчевого елементу (наприклад, 

у вигляді цитати), що перетворює попередній реалістичний фрагмент в 

алегоричний. Поглибленню філософського аспекту сприяють і віршовані 

вставки, що вивершують афористичну образність роману-притчі своєю 

експресією й змістовністю («Хто ми такі? Якого батька діти? // Яка на світ нас 

мати привела? // І по яких живемо заповітах // в безверхій хаті, без кола й 

двора?» [18, 166]), а також прийом семантичного перевертання – введений 

євангельський сюжет не стільки розширює сприйняття «реалістичного» плану, 



 скільки сам зазнає суттєвого перекодування й доповнення. 

Якщо, використавши прийом «зняття», прибрати сюжет і лексично-

образне наповнення діалогів, загострити увагу на фабулі й основних концептах 

твору «Блудниця Вавилонська», побачимо, що в його основу покладено 

архетип Долі-Шляху (сюжет, у свою чергу, реалізує його через міфологему 

подорожі), а ідейним стрижнем роману є напружені пошуки Самості, 

самовідповідності у безжальній до справжнього таланту сучасності (тут також 

знаходиться точка перетину із іншими названими романами – наріжна для 

комплексу притч Г. Тарасюк морально-дидактична ідея відповідальності митця 

– письменника, художника, кінорежисера – за свій талант перед собою, 

суспільством і перед Богом). Відтак цей роман теж набуває рис притчевості: 

«…нерідко притча не є «річчю в собі», а немовби «захована» автором у 

звичайній подієвій розповіді, і рецепція її залежить від здатності побачити 

прихований зміст за зовнішнім перебігом, здавалося б, звичайних житейських 

колізій» [22, 105], жанровизначальними у цьому випадку є «внутрішні якості» 

(Е. Бентлі) твору. Транслюючи події крізь призму травмованої, деформованої 

свідомості, але такої, що виразно містить також елементи («уламки» й ознаки) 

колективного підсвідомого, авторка моделює провідний концепт гріха, 

переосмислюючи його християнське значення й актуалізуючи улюблений образ 

«святих грішників»: так, життя головної героїні Марсалії неправедне, але у 

контексті загальноісторичної ситуації в державі – воно закономірне і навіть 

«нормальне», відтак стає очевидною «вивихнутість», перевернутість морально-

духовного життя цілого суспільства, обманутого і брутально 

«використовуваного» владною верхівкою. 

Для розуміння й інтерпретації смислів та ідей як з погляду прочитання 

епістемологічного аспекту художнього твору, так і з погляду самого 

художнього творення, були застосовані, а потім аналітично вичленувані, по-

перше, загальні методи пізнання: емпіричні – спостереження (реалізоване через 

опис, роздум) та експеримент (художня гіпотеза і художній експеримент); 

теоретичні (аналіз, синтез, моделювання, аксіоматизація); по-друге, 



спеціалізовані наукові: філософські методи (аналітичний, герменевтичний, 

феноменологічний) і методи художньої літератури (порівняння, проекція, 

конденсація, метафоричне перенесення, символізація, алегорія, міфологізація). 

Останні із названих методів, власне, й творять епістемологічний вимір 

прозопису Г. Тарасюк, це ті «інструменти» пояснення світу, що залежно від 

рівня майстерності письменника дозволяють у більшому чи меншому ступені 

«реконструювати» реальність (за наявності відповідної інтенції). Художні 

форми мислення цінні для епістемології своєю феноменологічністю, тим, що 

«не відриваються від речей», «адже вони лише тоді роблять щось для пізнання, 

коли кружляють навколо самих речей» (К. Ясперс) [26, 101]. 

У романі-притчі «Храм на болоті» письменниця використовує також 

релігійний метод пізнання – осяяння, та метафізичні – молитовний екстаз, 

видіння, пророчі сни: «…правдивую Богородицю Тебе величаємо… – шепотів в 

екстазі настоятель, сміючись і ридаючи. І якась неземна, не пережита ще 

невимовна радість сходила на здивованого, розгубленого нічного гостя» [21, 

74]. Звичайно, ці методи вже давно асимільовані художньою літературою, але 

варто наголосити саме на поверненні Г. Тарасюк їм первісного значення-

застосування. Переконливі психологічні описи релігійних переживань і 

почуттів головного героя дають читачеві можливість стати співучасником 

отримання ним непересічного духовного досвіду, а відтак і сам реципієнт 

отримує певне знання – наближення до трансцендентного, самопізнання, 

розуміння простих, але необхідних людині істин. 

Висновки. Отже, головна ознака, що дозволяє ідентифікувати ці романи, з 

одного боку, як притчеві твори, а з другого – як соціально-філософські, – це 

реалізація подібної когнітивної мети: утвердження провідної думки морально-

етичного характеру (відповідальності митця перед соціумом, Богом і собою за 

свій талант, необхідності державотворення, відновлення культурних і духовних 

традицій тощо) та гносеологічної самоцінності пошуків поліваріативних, 

неостаточних відповідей на «вічні» питання. Це дозволяє розглядати 

притчевість як системну якість інтелектуальних романів Г. Тарасюк. 



Визначено модуси репрезентації пропозицій і результатів пізнання світу: 

різні рівні психологізму, філософські паралелі, вписування оповіді в історичний 

та культурний контекст, словесно-смислове згущення, герменевтична фігура 

змістовного мовчання, текстуальні зчеплення й переплетення алегоричного й 

реалістичного вимірів, об’єктивація змісту завдяки традиційним образам, 

метафорична та ремінісцентна образність тощо. В цілому, епістемологічні 

можливості притчі знаходяться у площині природного формування 

інтерсуб’єктивності за допомогою не стільки повноти зображення (на що вона 

не претендує) чи вичерпності розв’язання поставлених питань (що неможливо), 

скільки завдяки безпосередності вислову й «проникливості інтонацій» [1, 172]. 

Автор не вдовольняється констатаціями, а прагне вийти на нові щаблі 

життєпізнання, пропонуючи своєрідні погляди на перспективи розвитку 

людства, релігійно-філософські шукання, відчуття й поновлення «тонких 

зв’язків» людини зі світом у нуклеарну добу. Особливістю притчі в 

інтерпретації Г. Тарасюк є гостра соціальна спрямованість (це породжує 

епістемологічну новизну); біблійні притчі актуалізуються у координатах 

української національної міфології, фактично «українізуються», що спричиняє 

обернений ефект – суто українське універсалізується (художня версія 

діалектики пізнання співвідношення часткового національного – загального 

всесвітнього); притчі у розглянутих романах творять метаструктуру – духовно-

інтелектуальний каркас твору, універсалізують та міфологізують наратив. 

Романи Г. Тарасюк посутньо сприяють розвитку змістового й 

поетикального вимірів як жанрового різновиду притчі, так і соціально-

філософської прози, завдяки поглибленому осягненню кореневих питань 

національного й загальноонтологічного характеру. 

 

Література: 

1. Аверинцев С. Софія-Логос : Словник. / С. Аверинцев. – К. : ДУХ І 

ЛІТЕРА, 2007. – 650 с. 



2. Білоус П.В. Психологія літературної творчості: навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2014. – 216 с. 

3. Бульвінська О. «Ти бачиш, хід віків – то наче притча…» Жанр 

філософської притчі в творчості Ричарда Баха і Пауло Коельо // Зарубіжна 

література в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 7–10. 

4. Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя…» // Всесвітня література 

та культура. – 2003. – № 10. – С. 48–52. 

5. Григорчук Ю. Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк «Каравела»: їх 

авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці 

молодих учених. Випуск 19. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України, 2014. – С. 148–153. 

6. Гризун А. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної 

української поезії). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 135 с. 

7. Дністровий А. Письмо з околиці: статті, есеї. – К.: Грані-Т, 2010. – 240 с. 

8. Жила С. Вивчення роману-притчі «Вогненні стовпи» Р. Іваничука в 

школі // Українська література в загальноосвіт. школі. – 2006. – № 7. – С. 15–18. 

9. Історія української літератури: У 12 т. / [Гол. редкол. В. Дончик; за ред. 

Л. Скупейка, М. Жулинського, І. Дзюби та ін.]. – К.: Наукова думка, 2014. – 

Т. 1. Давня література (Х – перша половина ХVІ ст.). – К., 2014. – 840 с. 

10. Клим’юк Ю. Про естетичну природу притчі // Слово і Час. – 1993. – 

№ 5. – С. 28–31. 

11. Колодій О. Притча і притчевість в українській прозі 70–80-х років ХХ 

ст.: Автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.06 / Ін-т літератури ім. 

Т.Г. Шевченка НАН України. – К., 2000. – 18 с. 

12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [За ред.: 

А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварича, Б. Іванюка, П. Рихла]. – Чернівці: Золоті 

литаври, 2001. – 636 с. – (Буковинський центр гуманітарних досліджень). 

13. Михед Т. Притча як принцип організації романтичного наративу // 

Літературна компаративістика. Вип.1. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 86–97. 



14. Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах 

Ю. Косача «Ноктюрн b-moll» та І. Костецького «Тобі належить цілий світ» // 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 19. – К.: Інститут 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – С. 132–137. 

15. Наливайко Д. Про драматизацію структури роману ХІХ ст. // Питання 

літературознавства. – 1993. – № 1. – С. 5–23. 

16. Підопригора С. Художня модифікація жанрової структури притчі в 

повісті «Вогненні стовпи» Романа Іваничука // Літературознавчі обрії. Випуск 

15. – К.: Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. – 240 с. 

17. Соловей Е. Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. 

– К: Дніпро, 1991. – 271 с.  

18. Тарасюк Г. Любов і гріх Марії Магдалини: маленькі романи, новели, 

поезія. – Чернівці: Чернівецька обл. друкарня, 1995. – 384 с. 

19. Тарасюк Г. Між пеклом і раєм (Сни анахорета): pоман-гіпотеза. – 

Чернівці: Місто, 2006. – 186 с. 

20. Тарасюк Г. Трепанація: Літературознавчі праці, рецензії, відгуки, 

інтерв’ю. – Бровари: Вид-во ПП «МН ТРК “Відродження”», 2006. – 320 с. 

21. Тарасюк Г. Храм на болоті: новочасна притча. – Бровари: Вид-во ПП 

«МН ТРК “Відродження”», 2007. – 222 с. 

22. Тарнашинська Л. «Паралельна дійсність» у координатах притчі: Вільям 

Ґолдінґ та Валерій Шевчук // Всесвіт. – 1999. – № 2. – С. 105–110. 

23. Тарнашинська Л. Б. Презумпція доцільності: Абрис сучасної 

літературознавчої концептології. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. – 534 с. 

24. Фащенко В. У глибинах людського буття: Літературознавчі студії. – 

Одеса: Маяк, 2005. – 640 с. 

25. Філософський енциклопедичний словник / [гол. редкол. В.І. Шинкарук; 

наук. ред.: Л.В. Озадовська, Н.П. Поліщук]. – К.: Абрис, 2002. – 742 с. 

26. Ясперс К. Техніки мислення // Філософська думка. – 2005. – № 2. – 

С. 95–103. 


