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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Традиційно Ципріана Каміля Норвіда (1821-

1883) розглядають як поета «темного», незрозумілого, адже його творчість насичена 

метафорикою, інакомовленням, а слова містять у собі подвійні, навіть потрійні 

аксіологічні сенси та ілюструють, насамперед, загальнолюдські етичні сфери життя. 

У Польщі прийнято вважати Ц.-К. Норвіда представником предтечі вчення 

про цінності, що набуло свого наукового оформлення у працях Романа Інгардена. 

Він також змінив жанрову палітру польської літератури, збагатив її новими 

формами висловлювання, які набули широкого розвитку в наступному, ХХ столітті. 

Творчість письменника була пронизана проголошенням «філософських 

правд». Література для поета-мислителя відображала платонівські аксіологеми 

«правди», «добра», «краси», тобто зверталася до філософської традиції недосяжного 

ідеалу. Вслід за Платоном, у XVIII столітті, Баумгартен проголосив множинність 

«вищих цінностей» відомої тріади, яка, перебуваючи в межах «духовного пізнання», 

практично, незмінно домінувала у ХІХ столітті та знайшла своє вираження в працях 

Макса Шелера і Ніколая Гартмана. 

Аксіологія – це вчення про цінності як елементи культури та метафізики. 

Аксіологія є міждисциплінарною частиною знання, виокремилась в самостійний 

науковий напрямок у 1950-тих роках ХХ століття, несе в собі риси естетики й етики 

літературного твору. Звертаючись до автора твору та наявних цінностей у творі, 

передовсім, робиться акцент на емоційну значимість, інтерес до предмета чи явища 

описаного письменником. Цінності, які науково називають аксіологемами, нестійкі 

та невизначені, проте їх розмита характеристика не заперечує наявності аксіології як 

науки, адже в аксіології проявляються специфічні для неї закони та, власне, 

аксіологічний тезаурус: методи, поняття, принципи. Важливим елементом в 

аксіології стали етичні засоби, що вимагають від свого суб’єкта, аби він стояв на 

відповідній висоті моральних вимог. Аналіз цінності доступний лише для того, хто 

сам обізнаний в даній темі. 

Ієрархію цінностей, що орієнтована на возвеличення одних цінностей над 

іншими, називають аксіометрією. Якщо в Біблії апостол Павло свободу і благодать 

ставив вище закону, а любов – вище усіх цінностей, то Ц.-К. Норвід на чолі 

християнських цінностей ставив правду. Феноменологічний метод допомагає 

розкрити сутність ціннісної ієрархії Ц.-К. Норвіда, яка була побудована, як закрита 

система, зі зверненням до однієї «вищої цінності» – правди.  

Ц.-К. Норвід не обмежувався єдиною поезією для розкриття багатогранності 

аксіологічних моделей і популяризації їх серед читачів. Драма, зокрема 

модифікована романтична драма, стала ареною репрезентації аксіологем 

письменника. Дослідники неодноразово підкреслювали, що мова поета в більшості 

творів є драматичною й діалогічною, а повторювана цитата Ц.-К. Норвіда «драма 

життя, що творить правду» засвідчувала глибоку єдність жанру драми 

з аксіологемою платонівської «правди». 

Власну онтологію драми Ц.-К. Норвід виклав у прозових трактатах, серед яких 

найбільш вагомі: «Чорні квіти», «Білі квіти», «Мовчання» та «Лекції про Юліуша 



 
 

Словацького». Письменник зосереджував свою увагу на історіософських та 

християнських цінностях у діахронічному їх зіставленні, реалізовуючи власні 

теоретичні моделі для «живого» втілення їх у драмах. Ідейно-естетична свідомість 

Норвіда на аксіологічному рівні висвітлювалася через основні конфлікти п’єс та 

змалювання головних персонажів, їхніх думок і вчинків. У кожному окремому творі 

ціннісні концепти вдало поєднуються з елементами романтизму, символізму, 

модернізму. Драматургія Ц.-К. Норвіда була неодмінним об’єктом вивчення 

художньо-аксіологічної концепції його творчості та, безперечно, заслуговує 

ґрунтовного прочитання із врахуванням оригінальної театральної теорії «живої» 

драми самого письменника. 

Драматургічна творчість Ц.-К. Норвіда представлена кількома десятками 

текстів. Чотири з них – сценічні, наближені до класичного розуміння спектаклю: 

«Актор», «За кулісами», «Клеопатра і Цісар» та «Перстень Великої-Дами». Останній  

твір вважається кульмінацією його драматургії. Несценічні твори або, як їх 

називають, драматичні мініатюри: «Ванда», «Кракус», «Слодич», також на одну дію 

«Ніч тисячна друга» і «Любов-чиста в морській купелі» – відрізняються від першої 

категорії драм обсягом і нагромадженням висвітлених рефлексивних тем. Водночас, 

останні драми письменника перебувають у певній опозиції до романтичної 

традиційної драми. Поет творить світ драми «реалістичними засобами», хоч реалізм, 

у його розумінні, це – християнська аксіологія і наближення до божих ціннісних 

абсолютів.  

Поодинокі драми письменника були об’єктом наукових студій не лише 

польських, але й українських літературознавців, проте його драматургія 

залишається мало вивченою в контексті особливостей аксіологічного драматичного 

мислення й художньо-ціннісних засобів вираження, які творять цілісну структуру 

специфічної драми автора. Окрім того, названі твори досі мало аналізувалися, 

з погляду амбівалентної природи драми (ідейний зміст твору та його драматургічно-

сценічна спрямованість). 

Отже, актуальність дослідження полягає в окресленні особливостей 

драматургії Ц.-К. Норвіда через висвітлення аксіологічного навантаження 

теоретико-прозових творів та аналіз реалізації авторських філософсько-етичних 

доктрин у драмах, які найповніше віддзеркалюють аксіологічно-християнське 

ідеологічне спрямування творчості письменника.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, в межах наукової теми 16БФ044-01 «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог», науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк. Тема дисертації затверджена на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 29 лютого 2016 року). 

Мета дослідження – системно проаналізувати специфіку аксіосфери 

драматургії Ц.-К. Норвіда в історико-мистецькому контексті польського і світового 

літературознавства, висвітлити перспективи дослідження художніх елементів та 

ідейно-тематичного ціннісного наповнення теорії драми письменника. 



 
 

Для реалізації мети передбачено розв’язання таких завдань: 

- окреслити роль художньо-естетичних цінностей у творчому процесі XIX 

століття та їх значення в аксіології драматичного твору; 
- охарактеризувати ціннісне наповнення романтичної драми, її смислові 

метаморфози у творчості Ц.-К. Норвіда; 
- простежити розвиток аксіологем у ліричних творах Ц.-К. Норвіда, особливо 

– в збірці «Vade-mecum»; 
- з’ясувати рецепцію творчості Ц.-К. Норвіда в українських перекладах і 

літературознавстві та охарактеризувати вектори тематичних зіставлень; 
- дати визначення поняття аксіологеми «драма життя» у студіях Ц.-К. 

Норвіда «Лекції про Юліуша Словацького»; 
- з’ясувати функціональні межі цінностей «смерті» та «тиші» у «Чорних 

квітах», «Білих квітах»; 
- означити місце аксіологічної поетики «краси» у драматургії  Ц.-К. Норвіда;   
- охарактеризувати монолог «замовчування» та функцію «мовчання» у 

прозовому додатку до драм «Мовчання»; 
- визначити епістемологічні цінності дидактичного трактату «Прометідіон»; 
- проаналізувати християнський тип апостола-героя у драмі «Зволон»; 
- окреслити вплив християнської аксіології на державотворчі міфи Речі 

Посполитої у ранніх драмах Ц.-К. Норвіда «Кракус» і «Ванда»;   
- розглянути цінність героїзму у диптиху «Тіртей – За кулісами»;  
- проілюструвати теоретичні засади аксіологеми «правда» на основі 

детального розгляду «білої трагедії» «Перстень Великої-Дами». 
- узагальнити у драмах феномен символічної аксіології як вияв авторської 

ідейно-естетичної свідомості. 

Об’єкт дослідження – драматургія Ц.-К. Норвіда («Перстень Великої-Дами», 

«Кракус», «Ванда», «Зволон», «За кулісами», «Тіртей»), полемічні твори «Лекції про 

Юліуша Словацького», «Білі квіти», «Чорні квіти», поема «Прометідіон».  

Вибір драм зумовлений їхнім змістом, зокрема, що репрезентують ґенезу 

розвитку аксіологічних переконань Норвіда та цілісну панораму новаторської теорії 

драми письменника загалом. Вибір теоретико-філософських творів зумовлений 

полемікою Норвіда з романтичною драмою, насамперед, Адама Міцкевича та 

Юліуша Словацького, й широкою актуалізацією християнської аксіології в 

літературі.  

Предмет дослідження – оригінальна художньо-естетична теорія драми 

Ципріана-Каміля Норвіда, аксіологеми: «правда», «краса», «добро», «праця», 

християнська поетика цінностей у драматургії письменника. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять фундаментальні 

праці з історії літератури таких учених, як: А. Компаньон, Е. Касперський, 

Я. Пузиніна, С. Савіцький, К. Свєгоцький, Д. Пнєвський, М. Пєхал. Підґрунтям 

дисертаційного дослідження в історико-літературознавчій, літературно-критичній, а 

також – мистецько-театрознавчій площинах стали драматургічні дослідження таких 

вчених, як: Л. Софронова, З. Шмиблова, Ю. -В. Гомуліцький, І. Славінська, С. 



 
 

Свйонек, Е. Жвірковська, Й. Зах-Блонська, В. Боровий, К. Вика, А. Зьолович, 

А. Ковальчикова, С. Жепчинський, Г. Халкевич-Сояк, Б. Кучера-Хахульська, 

К. Браун, Р. Таборський, М. Яструн, З. Лібера, Е. Феліксяк, Ю. Маслянка та ін. 

З вітчизняної літературознавчої критики теоретико-філологічна основа почерпнута 

з праць: Р. Радишевського, О. Астаф’єва, Ю. Коваліва, І. Юдкіна-Ріпуна, М. Бажана, 

Г. Кочура, М. Брацкої, О. Сухомлинова. 
Методи дослідження. Серед спеціальних літературознавчих методів 

застосовані: порівняльно-історичний (під час дослідження впливу традиції 

романтичної драми на творчість письменника), структурний (при зіставленні 

аксіологічних систем з авторським ціннісним навантаженням), біографічний 

(простежено засадничі принципи світосприйняття драматурга і теоретика драми), 

інтерпретаційний (під час глибокого аналізу драм Ц.-К. Норвіда), а також – 

філологічний метод (був використаний для виявлення художньо-образних, сюжетно-

композиційних, мовностилістичних особливостей тощо), герменевтичний (при 

інтерпретації художніх текстів, як знаково-символічних систем, виокремлення 

ключових символів, які лежать в основі художнього світу аналізованих драматичних 

творів), культурно-історичний (для осмислення суспільно-історичних чинників, які 

багато в чому визначали специфіку художнього світу драматичних творів 

письменника), метод міфологічного аналізу (під час дослідження міфопоетичних 

елементів образо- та сюжетотворення у драмах). 

Аксіологічна методологія базована на структурно-функціональному напрямку 

(Талкотт Парсонс), розглядається в межах соціології культури (Реймонд Вільямс), 

передусім, культурної антропології (Клайд Клакхтон). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше здійснено поглиблене наукове вивчення драматургії Ц.-К. Норвіда 

в аксіологічному вимірі, з урахуванням естетико-художніх мотивів правди 

в оригінальній рецепції вітчизняної критики. Для виявлення загального бачення 

концепцій побудови драми та визначення міри застосування діалектичних роздумів 

Ц.-К. Норвіда вперше для аналізу аксіології драм використана авторська теорія з 

наступних творів: «Лекції про Юліуша Словацького», «Білі квіти», «Чорні квіти», 

«Мовчання», поема «Прометідіон».  Драми «Зволон», «Кракус», «Ванда», «Перстень 

Великої-Дами», «Тіртей», «За кулісами», які аналізуються одразу в трьох аспектах: 

типологічно-концептуальному, історико-логічного запозичення та з урахуванням 

специфіки тлумачення моральних і релігійних цінностей в особистому світогляді 

поета. У дисертації драми Норвіда вперше розглядаються в аксіологічному вимірі. 

Теоретичне значення дисертації поглиблює традицію українських 

дослідників у вивченні творчості Ц.-К. Норвіда й доповнює здобутки польських 

учених у галузі драматургічної спадщини письменника, слугує базою для 

подальшого осмислення впливу аксіологічних концептів драми на рецепцію його 

вибраних драм.   

Практичне значення роботи визначається тим, що матеріали дисертації 

можуть лягти в основу читання лекцій з історії світової літератури XIX століття та 

історії польської літератури XIX століття, проведення спецкурсів, практичних 



 
 

занять, присвячених вивченню творчості польських письменників періоду 

романтизму і Норвіда зокрема.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

працею, в якій викладено авторське розуміння окремих категорій аксіологічного 

функціонування драми в літературознавчій теорії, а також – функціонування 

авторської ідейно-естетичної свідомості драматичного мислення у програмних 

прозових творах та показових драмах Ц.-К. Норвіда. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри полоністики 

Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях: «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського» (Київ-Житомир, 

12-15 жовтня 2012 р.); Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція 

«Religijność Czesława Miłosza» (Релігійність Чеслава Мілоша), (23-24 жовтня 2014, 

Гданський університет, філологічний факультет); Міжнародна інтердисциплінарна 

наукова конференція з нагоди 15-річчя кафедри полоністики «Традиція —

 сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія» (21-24 вересня 2015 року, 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка); Міжнародна інтердисциплінарна 

наукова конференція «Іван Франко і польська культура» (3-15 жовтня 2016 року, 

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка); Міжнародна науково-практична 

конференція до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (10 березня 2016 року, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка); 

Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція «Emigracjanie podległościowa 

ukraińska i polska w wieku XX:Tradycje – Osobowości – Idee – Retoryka» (Інститут 

філології КНУ імені Тараса Шевченка, травень 2018 року.). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати викладені в таких 

публікаціях автора: ключові положення й результати дослідження висвітлено в 

сімох основних публікаціях (із них: чотири [1, 2, 3, 4,] – у наукових фахових 

виданнях України, одна [5] – у закордонному збірнику і дві [6, 7] в інших виданнях). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновку та списку використаних джерел, викладених на 202 сторінках, 

з яких: 187 сторінки – основного тексту і 15 – бібліографії. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність і наукову 

новизну, визначено мету, завдання, теоретико-методологічну основу дослідження, 

об’єкт і предмет дисертаційної роботи, її практичне значення. 

У першому розділі «Естетика аксіологічних пошуків Ц.-К. Норвіда» 

здійснюється загальний аналіз лірики Ц.-К. Норвіда, встановлюється її зв'язок із 

романтичною аксіологією та історико-концептуальною традицією жанру драми. 

Особлива увага зосереджена на висвітленні українськими вченими особливостей 

драматургії Ц.-К. Норвіда. У розділі, передовсім, йдеться про смислове значення 

аксіологеми «правда» і способи її сценічно-драматичного вираження.  



 
 

У підрозділі 1.1. «Смислові метаморфози романтичної аксіології Норвіда» 

проаналізовано схожість та відмінність світової ідейно-композиційної спадщини 

жанру драми з етико-філософськими поглядами письменника на драматургію.  

У жодній світовій літературі романтична драма не була настільки успішною 

на сцені, як, власне, на колишніх землях Речі Посполитої. Літературознавець Аліна 

Ковальчикова стверджує, що польські драматурги у XIX столітті – це еліта з 

вираженими «європейськими» цінностями, а польська романтична драма, своїми 

сміливими новаторськими та художньо-естетичними ідеями, перевищувала 

здобутки Байрона та Гюго. У тогочасних драмах кристалізувалася національна 

свідомість, виражена завдяки формі синкретичної драми. Жанр зберігав великий 

гносеологічний вплив на читача й глядача, передусім, завдяки символіко-

романтичному змісту, у якому закладено взірець державотворчої ідентичності. 

Відомо, що польська драма ХІХ століття у розділеній країні – це єдино можливий, 

окрім костелу, оплот польської мови. Драма ставала речником національних 

цінностей і протектором традиції, а також – національним «sanktuarium», до того ж, 

тема пошуку істинних ідеалів, саме – аксіологеми правди, була центральною у 

творчості Адама Міцкевича, Юліуша Словацького та Зигмунта Красінського.  

Аксіологію умовно можна поділити на дві платформи (Олександр Івін 

«Аксіологія»): 

1) Протагора: цінності, підпорядковані людині («людина є мірою всіх речей: 

для існуючих — що вони існують, неіснуючих — що вони не існують»); 

2) Платона: цінності підпорядковують людину («не можна цінити людину 

більше за правду»). Ципріан Норвід базує свою філософію цінностей на платформі 

Платона. Гуманітарна функція – надзавдання, надмета філософії цінностей для 

розуміння глибокого, солідного трактування «яким треба бути, аби бути людиною» 

(Е. Кант). 

Встановлено, що поетична форма драм Ц.-К. Норвіда і їхня ліричність рідко 

ставали предметом вивчення, однак вони є характерними рисами структури творів і 

значно впливають на їх художнє вираження. Загалом, лірика поета пронизана 

драматичною напругою, а ліричність є конститутивною складовою драм 

письменника. 

У підрозділі 1.2. «Ґенеза та цілісність аксіологеми ''правда'' у ліриці Норвіда» 

простежено драматичне навантаження та ґенезу формування аксіологічних одиниць 

у ліриці письменника. На думку Норвіда, поет – це шукач правди, який через свою 

творчість перебуває у постійному наближенні до неї. Окреслено вияви провідної 

аксіологеми «правда» на теоретичному класифікаційному рівні. Застосовано 

сформовану термінологію для визначення правди та інших, пов’язаних з нею, 

ціннісних одиниць (добро, краса, любов, праця) у драматургії Норвіда, далеко 

виходячи поза межі існуючих філософсько-аксіологічних класифікацій. Цим самим 

підкреслюючи масштабний спектр аксіологічної системи Норвіда. 

Детальний аналіз ранніх віршів, зокрема таких, як: «Сироти», «Письмо», 

«Думання» та ін., окрім романтичних ідей, а саме – повернення незалежності країни, 

містять глибші сенси, пов'язані з «фатально далекою правдою». Для поета правда, в 

його ранній ліриці, є джерелом цнотливої духовності, вона протиставляється 



 
 

порожнім балачкам, розвагам, неробству. Відчуття правди приходить завдяки 

усамітненню з «nature» (спогляданням за божественним мистецтвом і мистецтвом 

обдарованих). Подорожі Європою, знайомство із З. Красінським, Б. Залеським, 

А. Чарторийським, навчання у Флоренції, студіювання Біблії та шанобливе 

ставлення до історичних пам'яток – усе це надало поезії Норвіда елітарного 

характеру. Рецепція творів автора вимагає культурологічних знань про символіку, 

історичні події, про культурні коди загальноєвропейської спадщини. Встановлено, 

що аксіологічний контекст творчості письменника впродовж усього життя 

залишався релігійним та органічно цілісним, поглиблювалась лише інтелектуальна 

символіка творів. Вивченням його аксіології займаються дослідники, які предметно 

опрацьовували християнські догми і символіку, наприклад, мотиви про «спалення» 

«в стражданні», про молитви та покору в очікуванні Спасіння. Ідеї «милосердної 

правди», тобто правди тихої, не революційної та волелюбної, не були прийнятними 

для бунтівної польської еміграції, а це був перший крок до конфлікту Норвіда із 

«загалом» його культурологічного оточення. 
У підрозділі 1.3. «Творчість Норвіда в українських перекладах і критичній 

рецепції» проаналізовано три вектори розвитку вивчення творчості письменника на 

українському ґрунті: традиційна інтерпретація його творчості українськими 

літературознавцями, особливості українських перекладів поета, ідейно-ціннісний 

вплив концептів Ципріана Норвіда на українську художню свідомість. Вектор 

інтерпретації творчості Ц.-К. Норвіда починає свою історію з короткої примітки 

Миколи Євшана у розділі «Сучасна польська література і її вплив на нашу», де 

автор критикував «інтерпретовану інтерпретацію» польських письменників 

українськими «головами», які неправильно читають «a la Бжозовського і Норвіда», і 

закликав до власного українського розуміння зарубіжної літератури. Єдина збірка 

поезії Норвіда української мовою була надрукована у 1971 році, за редакцією та зі 

вступом Миколи Бажана. Григорій Кочур першим охарактеризував складну мову 

Норвіда, він вважав, що джерелом стилю і величі поета були: поєднання слів через 

дефіс («святий-спокій», «наш-епос»), антиномія фраз, карколомні та вражаючі 

образи, «заперечення орнаменту». В українських текстах перекладацькі помилки 

гублять основну думку твору, заодно й аксіологію. В. Лучук, І. Драч, В. Коротич у 

перекладі використовували нестабільний білий вірш, до того ж, послуговувались 

модерними римами, тим самим надавши поезії Норвіда невластивого вигляду. 

Українсько-польські компаративістські статті, що стосуються Норвіда, дають змогу 

побачити напрямки розвитку певного ціннісно-інтелектуального зближення двох 

літератур. Найпоказовіше це засвідчують праці Ярослава Рудницького, який 

простежив образ слов’янина-раба у творчості Норвіда і Лесі Українки, 

зосереджуючи увагу на подібності трактування романтичного образу «славного 

слов’янина» як не-правдивого, улесливого. Ігор Юдкін-Ріпун охарактеризував 

схожість епічної оповіді Норвіда і Степана Руданського, ціннісне навантаження 

міфологічних сюжетів драм обох письменників. Євген Нахлік прирівнював Норвіда 

до зрілого Куліша, який так само був проти революційності й козакофільства 

Шевченка, як Норвід проти месіанства трьох пророків. Мар’яна Кріль окреслила 



 
 

риси позачасових цінностей Грицька Чубая та Норвіда, їхню подібність і 

актуальність.   

Другий розділ «Аксіологія драматургії в теоретико-філософських творах 

Ц.-К. Норвіда» присвячений поетиці тиші, краси і «драмі життя» в критичних 

прозових творах «Лекції про Юліуша Словацького», «Чорні квіти», «Білі квіти», 

«Мовчання». Здійснено теоретико-інтерпретаційний аналіз поеми «Прометідіон» та 

означено семантику монологу «замовчування» й місце методу дагеротипії в 

аксіології Ц.-К. Норвіда. 

У підрозділі 2.1. «Аксіологія ''драми життя'' у ''Лекціях про Юліуша 

Словацького''» висвітлено засадничі філософські принципи змісту нової драми Ц.-К. 

Норвіда, яка базується на детальному студіюванні світової класики, а вже потім на 

короткому функціональному огляді «Кордіана» і «Баладини» Юліуша Словацького. 

«Лекції…» є літературним коментарем до багатьох праць світової класики, зокрема 

драматичних. Лекції висвітлюють ціннісні орієнтири загальнолюдських переживань, 

які мають відчути читачі. Лейтмотив «Лекцій про Юліуша Словацького» і драм 

Норвіда (наприклад, «Quidam», «Перстень Великої-Дами») спільний та стосується 

пошуку «правди» через співпрацю читача з автором (спосіб пізнання феноменології 

ХХ століття). Поет вважав свої лекції не теоретичним літературним коментарем, а 

«повідомленням правд», що вимагали від оратора і слухача «зусилля занурення і 

роз’яснення». 

Справжнім пророком для Норвіда був Байрон, що своїм життям засвідчив 

«Одкровення християнської правди» і який став прикладом ідеального драматурга. 

Важливо констатувати, що для автора «Лекцій..» завданням сучасного істинного 

митця були «не лише одиничні душі навернути хрестом до слова Одкровення, але й 

дух народу, і дух мови новою силою слова вдосконалити». 

Філософські розлогі відступи і складний стиль письма Норвід використовував 

для метафізичної характеристики «Ангеллі» Юліуша Словацького та «Святого 

вечора Різдва» (твір став відомим під іншою назвою: «Легенда») Зигмунта 

Красінського. «Вони (твори) є двома вождями польської епопеї, які стоять на варті» 

ціннісних орієнтирів народу. 

Ц.-К. Норвід звернув увагу на внутрішню організацію «Баладини», а також 

стверджував, що історична правда прихована між декораціями образів, тому в драмі 

важко її простежити. У «Баладині» драма життя відчувається поза реалістичним 

описом сюжету, у розмитому змісті, завуальованих фразах та паузах.  

Автор відмовився від багатопланових подій драми, різноманітного тла, 

динаміки та швидкої зміни сцен, надавши перевагу описово-ситуативному 

увиразненню універсальних цінностей, коли думка народжується поза часо-

просторовою плинністю, творить своїх героїв на зразок пересічної, звичайної 

людини, або, за термінологією Норвіда, «quidam» (перехожий, будь-хто), 

«Х» людини. 

У підрозділі 2.2. «Поетика тиші, смерті і краси у ''Чорних квітах'', ''Білих 

квітах''» детально висвітлюються елементи драматичної побудови згаданих творів. 

Окрім спільної назви «квіти», праці взаємодоповнюють себе теорією та прикладами 



 
 

із життя провідних для Польщі постатей ХІХ століття. З’ясовано, що для Норвіда 

аксіологеми «краси» і «смерті» були прекрасними у «втіленні», і для нього не 

важливо, чи це смерть пророка Міцкевича, чи незнайома дівчина на кораблі. Іронія в 

описі подій у творі увиразнює вагу тихого смирення, засвідчує філософську покору. 

Норвід відводив аксіологемі «смерть» роль однієї зі справжніх цінностей. Смерть 

змальовується ним, як ініціація, перехід на новий етап, якого не варто боятися, адже 

вона потрібна в аксіологічному значенні, наділена естетичною властивістю 

прекрасного. Смерть давала свободу і славу (Артур Шопенгауер). 

Норвід застосовував власний оригінальний метод побудови драм – 

дагеротипний – з метою фіксації емоцій, кольорової гами подій, загальної 

атмосфери драми; за якого не використовував усталені мовні звороти, що спонукало 

письменника до нестандартного мислення. Лінгвістичні кліше, які давно втратили 

своє семантико-динамічне наповнення через частоту вживання, не резонують 

належно у свідомості читача. Норвід створив дагеротип, який конденсував і 

трансформував «пафосність безбарвних слів» у іншу форму, що максимально могла 

виражати аксіологічний зміст. 

Аксіологема «тиші», яка висвітлює в текстах напрямок думок та етики 

письменника, неодноразово обговорювалася у працях літературознавців, серед яких 

найвідомішими дослідниками цього мотиву були: Мєчислав Яструн, Зджіслава 

Лібера, Ельжбета Феліксяк. Сама концепція Норвіда базована на теоретичних 

розвідках Фрідріха Шиллера. Аксіологема «тиші», вважав Норвід, не повинна 

переходити межі здорового глузду, адже, якщо вона «діє на полі хвороби», 

драматичний твір не зможе бути драматичним, лише корисний «біль-оновлення», 

онтичне занепокоєння – створюють у «тиші» емоційну складову «справжньої 

драми».  

У підрозділі 2.3. «Монолог ''замовчування'' та функція алегорії у ''Мовчанні''» 

охарактеризовано монолог-«тишу» та монолог-«замовчування» як способи 

драматизації твору. Театральність прийому «замовчування» описана Норвідом у 

специфічному багатоплановому дискурсивному творі «Мовчання», де автор 

звернувся до класичної античної думки про позалінгвістичні засоби передачі сенсів. 

Норвід стверджував, що пауза й «мовчання» несуть у собі правду, а тексти лише 

слугують доцільним оточенням, формальним її обрамленням. Норвід наводив 

приклад досвіду Піфагора, який, аби загострити інші способи пізнання, примушував 

своїх учнів мовчати роками. Істинним апостолом «мовчання» для Норвіда був 

Єзекіїль, що у Вавилоні пізнав прозріння правди, краси, добра через мовчання і 

вміння говорити біблійними алегоріями в найглибшому і найширшому значеннях.  

Згідно з Ц.-К. Норвідом, «граматики світу» визнають, що будь-який текст 

об’єднується позамовними засобами, які розбудовують логіку фраз у 

багатоплощинну форму вираження. Письменник повертається до проблем 

неможливості пізнати правду: «пізнати щось – значить, допуститися помилки», 

неможливо взагалі щось пізнати до кінця. Ц.-К. Норвід переконував, що знання не 

бувають самі в собі, а лише пов’язані із сущим, живим; якщо правда є для когось 



 
 

непотрібною, нерезультативною, то це не значить, що треба засуджувати і 

принижувати цікавість у тих, хто здатен до тихої бібліотечної праці. 

Мовчання за Норвідом – це інша система комунікації, яка вимагає зменшення 

словесних засобів. Драматична правда здатна проявитися в метафорі, драма 

з позатекстуальними алегоріями – головна концепція Норвіда про створення 

оригінального твору, що здатен наблизитися до суті правди.  

У підрозділі 2.4. «Функціональне вираження аксіологем ''правда, добро, краса'' 

у поемі ''Прометідіон'' визначено епістемологічні засади дидактичного трактату 

«Прометідіон» та охарактеризовано класичне розуміння античної тріади цінностей: 

«добро», «краса», «правда». Філософський трактат вважається синтезованою 

працею, де в художній формі представлені погляди автора на правду і творчість із 

попередніх його теоретичних роздумів та прозових студій. Твір названий критиками 

«Євангелієм мистецтва». Філософія Норвіда стала новою, вона запроектувала 

майбутній розвиток людини від «отримання прометеївського вогню» до «отримання 

творити мистецтво». Письменник наголосив, що лише людина творить мистецтво, 

яке за своєю суттю віддзеркалює божественну правду. Саме через мистецтво 

людина може наблизитися до Бога. Окрім правди, праця евокувала інші цінності: 

красу, добро, працю, які є гранями «діаманта правди», й окремо без неї 

не функціонують.  

Поняття добра поет суб’єктивно звужував, розумів його, як специфічне, 

доброзичливе ставлення до іншої людини, готовність служити їй, допомагати, 

підтримувати, а також співчувати. Через те, часто поняття добра (точніше, добрі 

вчинки) Норвід поєднував із поняттям любові, котру трактував широко, проте 

в розумінні, передусім, «caritas», а не «eros». Любов, у цьому випадку, для нього 

асоціюється зі схильністю до зближення з іншою людиною, прагненням духовного 

зв’язку. 

«Голос народу», який несе в собі частину Божого добра (у сучасній аксіології 

«голос народу» прийнято називати загальнолюдськими цінностями) притаманний 

усім людям. Одним із вимірів загальнолюдських цінностей є совість, яка, хоч не 

виражена матеріально і потрактована деякими людьми, наприклад, Константом 

«фантазією», але об’єктивно відчутна всіма диспутантами поеми.  

Третій розділ «Християнська міфопоетика й аксіологія ранніх драм Ц.-К 

Норвіда» присвячений ідейно-тематичним, художньо-образним, міфологічним і 

християнським проявам цінностей у драмах «Зволон», «Кракус», «Ванда» та у 

диптиху «За кулісами» – «Тіртей». 

У підрозділі 3.1. «Тип тихого апостола у драмі ''Зволон''» охарактеризовано 

поняття «тихого апостола», це – проста, звичайна, пересічна людина, яка 

залишається прихованою та малопомітною у суспільстві, однак своєю розмовою 

здатна вразити правдою кожного. «Тихий апостол» застосовував оригінальні 

висловлювання про відстоювання певних «людяних» цінностей, що засвідчують 

людський розум і можуть розвиватися лише за допомогою праці інтелекту. 

Визначено новаторський характер «Зволона», він проявляється щонайменше в трьох 

планах: в засадах естетики, в естетичній проблематиці та сучасній історіографії, яка 

пов’язана з історичними подіями Весни народів. Норвід у «Зволоні» окреслив свої 



 
 

інтелектуальні концепції як механізми композиції твору. Ймовірно, слово «зволон» 

походить із старопольської мови, адже воно було вжите у відомій пісні про 

Богородицю та означає тихого, смиренного героя – провідника істинної правди.  

 «Зволон» – глибоко інтелектуальний твір, концептуально перегукується з 

«Кордіаном» Словацького, «Дзядами» Міцкевича, «Помстою» Фредро. Елементи 

подорожі подібні до «Записи» Владислава Венжика, а лірична тональність рядків 

«Зволона» нагадує стиль Кароля Білінського. Драма містить міжкультурні коди 

Святого Письма, Данте і Байрона.  

Знесилений герой і «тихий апостол» Зволон витлумачує малій дитині зміст 

аксіологеми «правда», яка, завдяки випадковості фатуму, стала символом 

наступного бездумного й історично циклічного пролиття крові, яка, через 

виголошення істини, стане приреченою на поразку. 

«Своєю ідеологією драма не приносить нічого нового до літератури, а є лиш 

реєстром роздумів і переживань самого Норвіда» (Р. Нич), проте «Зволон» був 

першим збереженим цілісним драматичним твором Норвіда і першим втіленням 

його концепції драми. 

У підрозділі 3.2 «Державотворчі міфи Речі Посполитої у ''Кракусі'' та 

''Ванді''» висвітлюються спроби письменника вписати язичницький період 

становлення Польщі у християнську аксіологію; пояснити за допомогою 

католицької символіки та жанру «містерія» причетність поляків до Об’явлення. 

Ставлення до легендарних часів Польщі набрало у Норвіда особливого сенсу; 

опиралося воно на типово романтичну, але в нього – на особливо сильну, потужну 

довіру до усної народної традиції. Ванда була символом ідеальної істинної князівни, 

архетипом «матері-польки», берегині держави. Кракус – справедливий правитель, 

син засновника міста Краків, воїн і переможець вавельського дракона. Письменник 

використовував легенду історіософічно, так само, як і Юліуш Словацький вказуючи 

на дихотомію двох релігій та на їх природну суперечність. Норвід, натомість, як уже 

згадувалося, намагався поєднати у гармонійну цілісну систему дві історично 

несумісні віри, що взаємозаперечують одна одну в офіційній християнській 

конотації. Виявлено, що письменник використовував державотворчі міфи задля 

органічного тлумачення католицьких цінностей, показуючи континуум, тобто 

протяжність і нашарування проявлення аксіологем свободи, відданості, 

справедливості, самопожертви у дохристиянські часи. 

У драмі «Ванда» з’являється проблематика «нової жінки», де вперше в 

польській літературі жіноча індивідуальність набуває теоретико-реального 

характеру через численні прозові нотатки і листи письменника та втілення його 

концептів у драмах. Норвід розкрив внутрішній складний набір аксіологем жінки, 

тим самим прирівнюючи її до чоловічого багатошарового, дуального світогляду, 

однак, окрім доброти, самопожертви додав до нього традиційно жіночі цінності: 

терпіння, ніжність, чуттєвість. 

У драмі «Кракус» письменник використав структуру просторової організації, 

які мають не горизонтальну, а вертикальну (казкову) будову. Освітлення, звуки, 

чарівні створіння у драмі є ознаками переходу до невидимої правдивої сфери буття. 



 
 

У поетиці твору також значне аксіологічне місце посідають кольори золота і срібла, 

що символізують метафізичну вічність єдиної правди.  

Ціннісний вимір смерті Крака і Кракуса та вогонь жертовного стовпа, що двічі 

з’являється у творі, вказують на два етапи історії Польщі (отця і сина) та 

ілюструють метафізичну і християнську перемогу над злом. 

У підрозділі 3.3. «Риторика цінностей ''театру в театрі'' у диптиху ''Тіртей'' 

та ''За кулісами''» розглянуті цінності на історико-легендарному ґрунті античної 

доби, за допомогою яких Норвід вийшов на межі європейсько-цивілізаційно-

спільного культуротворчого контексту. 

Тіртей – поет, що символізував апофеоз найвищих цнот воєнної мужності, 

функціонував у романтизмі, як символ справедливої помсти, поет-полководець 

народу був героєм твору у таких письменників, як: А. Міцкевич (у «ІІІ Дзядах»),  

Я. Чечот («Тіртей»), В.-Л. Анчиц («Тіртей»). Тіртей Норвіда вирушив у Спарту, аби 

не лише допомогти країні перемогти мессенян, а й задля втілення «кривавого 

провидіння»: спровадити спартанців до повного знищення. Герой, програвши битву 

на землі, виграв війну для божественного воскресіння. В античному герої виявились 

цінності «героїзму» та «свободи», однак не в романтичному розумінні, а в 

християнському. 

Ключем до прочитання драми «За кулісами» стала цитата з «Білих квітів»: «І 

почалася гра між публікою та сценою…». Норвід спостерігав за театром, за грою 

артистів на сцені та за самою публікою, потім свої коментарі він втілив у драмі, 

вперше зробивши це у творі «За кулісами». У межах драми, яка безпосередньо 

належить до духовної сфери, - діалоги, монологи, дії та інтеракція завжди мають 

риси міжособистісної комунікації, збагачені етичними й естетичними цінностями. 

Драматург висвітлив універсальний механізм, що є чинником деградації та 

знецінення аксіологічних орієнтирів. Одна з масок на балу запитує головного героя 

драми Омегітта, «що робив би Тіртей, якби опинився тут?», вказавши запитанням на 

метафізичний континуум історії й правди за рецепцією Норвіда. 

Четвертий розділ «Функціональні моделі аксіологем Ц.-К. Норвіда в ''білій 

комедії'' ''Перстень Великої-Дами''» містить синтетичні результати попередніх 

розділів стосовно концептуальних понять аксіологічного виміру та застосовування 

їх у драмі «Перстень Великої-Дами». Проілюстровано теоретичні досягнення ідеї 

правди на основі детального розгляду жанру «білої трагедії». 

У підрозділі 4.1 «Метафізика правди в ''білій трагедії'' Норвіда», завдяки 

філологічному та герменевтичному методів деталізується його теоретична 

обізнаність зі специфікою театру, на прикладі «білої трагедії», у драмі «Перстень 

Великої-Дами». Генеалогічна, драматична структура, подекуди і мовна, – це 

елементи театральної тематики, що співзвучні з поетовим розумінням сучасної 

цивілізації. Конфлікт салонного стигмату, поняття живої жінки, проблематика 

митця і поезії, зрештою, параболічність твору і конструкція монологу розкривають 

риси «правдивої» драми. 

Письменник окреслив жанр драми, як «біла трагедія», що входить до ширшого 

жанру «haute-comédie» – висока комедія» адже, подібно до «Божественної комедії» 



 
 

Данте, закінчення твору є не трагіко-епічним, а незавершеним, тихим, без кривавих 

сцен і смерті героїв.  

Драма Ц.-К. Норвіда не тільки засвідчує валентність соціального життя, але й, 

передусім, зображує вагання, неспокій, стереотипність соціуму за допомогою 

іншого методу – методу гри. Поет у своїх роздумах про театр звертав особливу 

увагу на роль маски у мистецтві. Яскраво у творчості мислителя простежуються дві 

інтерпретації поняття маски: традиційна, маска як інструмент характеристики героя, 

його прихованих намірів та інтенцій; умовна, коли герой твору приховує за маскою 

власні думки, наміри, аби відчути себе «нормальним», «таким, як усі», зрозумілим.  

Аксіологеми в «Персні» містяться в конфронтації героїв, які призводять до 

демаскації намірів «об’явлення» правди через випадок і специфіку мовлення, 

окреслюючи моделі самих цінностей. 

У підрозділі 4.2. «Аксіологія пересічного апостола» досліджено ідейно-

ціннісне значення «alter ego» письменника (Мак-Ікса) та філософські доктрини 

головного героя, завдяки інтерпретаційним моделям Норвіда. Мак-Ікс – це молодий 

поет, тихий, несміливий, навіть трохи нездара, однак має велику любов до книжок. 

Герой обдарований інтуїцією, добре знається на людській натурі. 

Доля романтичного героя (яким є і Мак-Икс)  у будь-якій ситуації, навіть якщо 

він ситуаційно перемагав, усе-ж-таки, залишалася трагедією, якщо навіть не його 

особистою, то народною, власне усвідомлення даної трагедії ставало способом 

утвердження в соціумі нових, демаскуючих цінностей. 

Якщо погодитись із провідними дослідниками драми, що Мак-Ікс є 

еквівалентом загальнолюдської совісті («Прометідіон») і «спостереженням 

суспільства самого себе» («Перстень Великої-Дами»), то інші герої слугують 

негативним тлом для підкреслення Норвідової ідеї правди. Мак-Ікс порівнює себе із 

пророком Єзекіїлем, його називають «мало-дієвим», однак він заперечував таку 

образу словами із Біблії: «Ще не підрахували роботи!». Багаторазово повторював 

«Я християнин!». Мак-Ікс наслідував цінності Святого Письма, де в Івана17:16 

стверджувалось: «Вони, як і я, не належать до цього світу». 

У підрозділі 4.3. «Іронія циклічного фатуму» розкривається роль випадку й 

фатуму через літературного персонажа-арлекіна – Суддю Клеменса Дурейка – 

довіреної особи, слуги Великої-Дами – Графині Гаррис. Це, водночас, і тип нового 

міщанина, що виконує в творі функцію «ex-machiny», посилаючись на конвенцію 

стародавньої трагедії «deus ex machina (бог з машини), що полягала в уведенні в дію 

божественної постаті, яка, завдяки своєму рішенню, інколи необдуманому, 

розв’язувала заплутані інтриги.  

У драмі «Перстень Великої-Дами» Норвід впроваджує предмет-цінність з 

різними контекстними сенсами. Перстень є символом циклічності фатуму, це –  

сімейна реліквія роду Гаррис та є матеріальною цінністю,  яка оцінена дорожче за 

життя людини, Мак-Ікса. Висунуто припущення, що перстень – це історичне коло, 

отже, події рухаються циклічно, за спіраллю, і можуть трактуватися по-різному, 

залежно від випадку і часового контексту. Аксіологічне значення персня є 

багатошаровим, адже загублена реліквія Великої-Дами, якій надають родове, 

владне, сакральне значення, знецінюється неуважністю самої графині й ситуативним 



 
 

абсурдом. Штучні персні-феєрверки, з’являючись під час балу, замикають іронічний 

ланцюг асоціацій. Така напружена конфігурація значень не лише засуджує салонну 

культуру та її розуміння цінностей, але декларує зв'язок мовної метафори з 

поетичним процесом формування зміни значень у семантиці. 

У підрозділі 4.4. «Феномен ''легкої'' та ''живої'' краси ''Великої-Дами''» 

аналізується образотворчий концепт «живої жінки», що раніше був теоретично 

стилізований автором у «Лекціях про Юліуша Словацького», «Білих, Чорних 

квітах». Реальним прототипом «Великої-Дами» є меценатка римського двору Марія 

Калергіс. Окрім «Великої-Дами» (Графиня Гаррис), у творі з’являються інші жіночі 

постаті: ключниця Саломея, дружина судді Клементина, «довірливе обличчя» Марії 

– Магдалена. Саломеа, Графиня Гаррис і Магдалена Томір уособлюють цінності 

поверхової/глибокої дуальної краси як зовнішнього атрибуту і внутрішньої 

мудрості. Магдалена увиразнює в творі поміркованість, розсудливість, гармонію. 

Графиня Гаррис на початку твору є репрезентанткою поверхових естетичних 

цінностей, штучно намагається виглядати в очах суспільства вершиною милосердя. 

У кінцевій сцені драми ситуація з перснем демаскує інший тип краси «Великої-

Дами», у якій переважає несвідома любов до ближнього, скривдженого. 

Письменник в образі Великої-Дами віддзеркалив гуманітарну проблему 

протистояння цінностей цивілізаційного розвитку (які заперечували також 

мислителі: Фрідріх Гельдерлін, Едуард Гартман, Генрі Ібсен, Жан-Жак Руссо, Лев 

Толстой, Льюїс Мамфорд) із природою людської, божественної натури. В умовах 

техногенного існування, наукового, історичного розвитку розриваються зв’язки 

людини з «органічною природою громадського життя» (Микола Бердяєв) і життя 

поступово підкоряється машині прогресу, власне, романтичній добі перепадає 

початок суспільства масового вжитку (Ілля Докучаєв). «Легка краса» за Норвідом 

вільно піддається впливу новим віянням прогресу, тому, справжня, глибока краса 

повинна триматися близько до природи, саме тому «жива краса» є аксіологемою і 

частиною найвищої правди. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Важливу позицію в польській романтичній літературознавчій, водночас, і 

драматургічній думці займає Ц.-К. Норвід. Його міркування мають яскраво 

виражений аксіологічний характер. Аксіологія письменника у Польщі активно 

набуває рис окремого філософського вчення. До цього причетні різні історичні та 

ідеологічні впливи. По-перше, цінності, про які писав Норвід, класичні (добро, 

краса, правда, праця), вони декларують у творах складну відмінність між 

проголошенням і втіленням аксіологем. По-друге, плюралізм і динамізм цінностей 

Норвіда невіддільно поєднуються в одну розлогу філософську систему. Релігія у 

письменника не є романтично-легенарною (як це у Міцкевича, Словацького та 

інших романтиків), а декларує естетичні цінності католицького християнства. 

У філософії, літературознавстві, культурології достатньо багато класифікацій 

цінностей, однак всі вони базуються на категоріальній основі п’яти груп (О. Івін): 

соціально-цільова (святість, духовність, знання, майстерність, чин, слава, влада, 



 
 

багатство); соціально-інструментальна (право, свобода, справедливість, 

солідарність, милосердя); персонально-інструментальна (життя, здоров’я, сила, 

краса, розум); суб’єктивно-цільова (матерія, енергія, простір); загальнолюдська 

(думаючий дух, суспільство, людина). У творчості Ц.-К. Норвіда присутні всі групи 

категорій, адже талант критики Ц.-К Норвіда, як і кожен талант, у всіх своїх проявах 

вимагає належної підтримки, а не вуздечки, що є структурним реквізитом аксіології.   

Драма, її сценічна реалізація для Ц.-К. Норвіда були «atrium справ небесних», 

тобто єдиним місцем репрезентації гуманітарних цінностей і демаскування 

прихованого за правилами хорошого тону (savoir vivre) та за аристократичними 

кліше християнського Об’явлення. Він визнав драму простором для декламування 

найвищих цінностей. Свої теоретичні думки Ц.-К. Норвід виклав у численних 

листах, нотатках, коротких замітках до різних студій. Поет заперечував панівні 

тогочасні орієнтири античної драми і виступав проти драми «поганського співця 

Міцкевича» за створення «нової драми» християнської аксіології. Вершиною 

драматичної ідеї поет вважав твір «Перстень Великої-Дами», в якому намагався 

відобразити головні цілі сучасної аксіології мистецтва. Обов’язково треба врахувати 

факт, що більшість драматичних творів письменника – це автотематичні драми, 

основним способом зображення дії в яких є опозиція двох моделей: світ-театр і світ 

як театр.  

Драми  Ц.-К. Норвіда не часто можна побачити в театрі, нині вони, практично, 

відсутні на сцені. Марія Прусак, аналізуючи причини спаду інтересу до п’єс 

Словацького, підкреслювала, що сучасний театр забуває про «драматичну функцію 

поетичного слова» й «поетична верства його творів потроху стає непосильним 

бар’єром» як для театру, так і для читача, а отже, у випадку з Ц.-К. Норвідом, це 

припущення також – вагоме. Незавершеність творів, відкритий фінал і численні 

«замовчування» Норвіда – чи не основні причини нечитабельності й несценічності 

його драм. 

Уперше проаналізовано рецепцію творчості Норвіда в українському 

літературознавстві. Виявлено, що найбільш вдалим методом вивчення драматургії 

письменника є компаративістичний аналіз в аксіологічному аспекті. Відкритою 

залишається адекватність його перекладів на українську мову: деколи ціннісні коди 

письменника, через «темноту висловлювання», недоступні для вітчизняних 

інтерпретаторів та втрачають навантаження аксіологемних орієнтирів. 

Норвід наголошував, що для християнської драми немає кращої форми, ніж 

притча (parabola), яка не лише є засобом для пояснення життєвих алегорій, але й 

творить саму «драму життя». Письменник у «Лекціях  про Юліуша Словацького» не 

пояснював, чому жанр притчі впливає на створення «драми життя», інші його 

наукові праці також оминають це питання. Можна, однак, припустити, що 

алегоричні засоби  біблійної притчі є універсальними, тому підходять для будь-

якого пояснення і перетворюють драму на актуальну, «вічну», християнську. Драму 

життя у формі притчі письменник розкрив у творах «Зволон», «Ванда», «Кракус». 

Із аксіологемою краси у Норвіда пов'язана жіноча краса, зокрема внутрішня, 

жива, природна. Література романтизму у Польщі створила образ нереальної жінки, 

наділеної метафізичними можливостями (русалка, відьма, чарівниця, привид), тип 



 
 

жінки нещасної, що викликає співчуття («Марія» Мальчевського), та тип, що 

приміряв на себе чоловічо-мужню роль («Гражина» Міцкевича). Письменник ламав 

стереотипи, додаючи в скарбницю літератури архетип реальної жінки-людини. 

Першим його твором із типажем «живої жінки» є драма «Ванда». 

Домінуючу в творчості Норвіда аксіологему правди розкриває драма «Кракус»  

– багатовимірна, відкритої просторовості, зі скульптурною архітектонікою, 

монументальна та, водночас, полісемічна, що цілком вписується в характеристику 

сакральних драм-містерій європейської середньовічної традиції, адже кодифікує в 

собі (згідно з дослідженнями Мірча Еліаде) символи «сферичного театру», 

«космічної гори», «символіку середини» та мотив «порога». Герой Кракус 

репрезентує цінності, як писав сам автор, ідеальні, його брат Ракус – унітарні та 

реальні, де ціль виправдовує засоби. Вибір Кракуса стати на дорогу свідчення 

правди не є свідомим рішенням, адже обставини зради, позбавлення всіх реальних 

благ, доходження до «порога», маргінесу – змушують героя до «непрактичного» 

звершення божого провидіння. Отже, автор підкреслював, що пророком правд може 

стати будь-хто, кого обирає випадок і божий намір. Роздуми Кракуса про цінність 

«непрактичної правди» були алюзією до думок Ісуса Христа з Гетсиманського саду.  

Основний конфлікт «Тіртея» та «За кулісами» відбувається в площинах ідеї й 

цінностей – це конфлікт індивідуального етосу з принципами, якими керується  

натовп, маса, стадо, а також конфлікт культури в найбільш піднесених виявах поезії 

з матеріальною, мілітарною та аморальною цивілізацією. Драми висвітлювали також 

антицінності, якими були: ненависть, самолюбство, ксенофобія, зневага до артистів, 

неувага до мудреців, презирство до каліцтва.  

У «білій трагедії» Ц.-К. Норвіда існують два види конфліктів – любовний та 

соціальний. Основою кожного з конфліктів стала вразливість головного героя, який 

не здатен знайти себе в обмежених правилах салонових зустрічей. Мак-Ікс належить 

до іншого світу, світу недосяжного ідеалу, до тріади цінностей Платона.  

 Особливо виразно у творі Ц.-К. Норвіда «Перстень Великої-Дами» 

окреслюються концепції драми як експериментально-художнього дослідження 

буденності. Драма білої комедії є способом декларації оновленої форми і змісту 

мистецтва, що Вєслав, alter ego письменника, засвідчував у «Прометідіоні». Перед 

театралізованою дійсністю Норвід ставив  такі завдання: заявити про «serio» трагедії 

(специфічний його прийом для висвітлення трагічного в буденному); показати не 

гіперболізовані ролі-маски людей, а реальні, невід’ємні, життєві; зрозуміти 

аксіологічний порятунок крізь призму «цивілізаційної-суспільної-цілості»; 

типізувати персонажів для універсальної репрезентації характерів; застосувати у 

творі «об’єктивні правди у мистецтві»; якнайкраще розкрити багатовекторність 

позамовних засобів експресії для увиразнення християнської аксіології. 

Ц.-К. Норвід, як поет пізнього романтизму, кардинально відрізнявся від своїх 

сучасників тим, що рішуче відкинув панівні у польській літературі середньовічні, 

фольклорні, народні теми; він мав неабиякі зауваження до романтизму, вважаючи 

його вичерпаним. Зокрема, стверджував, що у польському мистецтві потрібно 

знайти нові шляхи художнього вираження, зробити «необхідний поворот» в 

етичному світогляді польського народу. Ц.-К. Норвід залишається оригінальним у 



 
 

контексті європейської драматургії, адже досить проблематично знайти митця 

ХІХ століття, який здобув визнання «генія» лише на початку ХХ століття. Норвід 

став співтворцем новітньої драми в Польщі, що не лише передбачала обов’язковість 

діалогу, але й долучала до драми «поетику запитань» й активну заангажованість 

читача, співтворця літературного твору. 

Отже, аксіологія Ц.-К. Норвіда у драматичному контексті є багатоплощинною. 

Драматургія письменника була вільна від обмежень філософії романтизму та 

випереджала літературно-аксіологічні модуси ХІХ століття, часто перетинаючись з 

науковими галузями ХХ століття, такими, як: психологія, культурологія, соціологія. 

Мистецтво драми дозволило Ц.-К. Норвідові проявити на «сцені життя» ідею правди 

та створити власну оригінальну концептуально-світоглядну теорію театру. Ціннісні 

орієнтири мислителя стали універсальними й можуть слугувати зразком 

міжнаціонального діалогу європейських культур. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.03 –  література слов'янських народів. – Київський національний 



 
 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2018. 

У дисертації широко розкрито особливості аксіологічних доктрин Ципріана 

Каміля Норвіда за теоретико-прозовими творами «Білі квіти», «Чорні квіти», 

«Лекції про Юліуша Словацького». Визначено модифіковані риси романтичної 

драми та охарактеризовано принципи «вічної», «християнської», «правдивої» драми 

письменника, з урахуванням ціннісного навантаження ознак істинного поета: 

пророка-quidam, «тихого апостола». Художній прийом «замовчування», як ознака 

символістської драматургії, з’ясований у функціональних моделях твору 

«Мовчання», він розглядає трансцендентальне розуміння «вічних хвилин тиші» 

через прояви драматичної напруги. Також проаналізовано філософсько-дидактичний 

трактат «Прометідіон» та пояснено, чому його часто називають «Євангелієм 

мистецтва» і джерелом вивчення правди Платона. 

Проілюстровано ґенезу розвитку драматичних ідей та аксіологем у творах 

«Зволон», «Кракус», «Ванда», «Тіртей», «За кулісами». Детально висвітлено 

християнську модернізацію язичницьких державотворчих міфів, 

загальноєвропейських і польських, та охарактеризовано жанр містерії як новий вид 

репрезентації алегорично-сакральних смислів. 

Досліджено появу в польській літературі феномена нової «живої», реальної 

жінки (без ідеалізованого нашарування романтиків) та його висвітлення у драмі 

«Перстень Великої-Дами». Простежено процес послідовного втілення театрально-

сценічних основ у жанрі дантівської «білої комедії», з урахуванням іронії deus ex 

machiny як прояву циклічного фатуму. 

Ключові слова: християнська драма, театр, аксіологія, Краса, Правда, Праця, 

містерія, «біла комедія», драматичність мовчання, іронія фатуму.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Правилова О. И. Драматургия Ц.-К. Норвида: аксиологический аспект. – 

рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 – литература славянских народов. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

- Киев, 2018. 

В диссертации широко раскрыты особенности аксиологических доктрин 

Норвида по теоретико-прозаическим произведениям «Белые цветы», «Черные 

цветы», «Лекции о Юлиушу Словацким» Определены модифицированные черты 

романтической драмы и охарактеризованы принципы «вечной», «христианской», 

«правдивой» драмы списателя, с учетом ценностной нагрузки понятия истинного 

поэта: пророка-quidam, «тихого апостола». Художественный прием «умолчания», 

как признак символической драматурги, рассмотрен в функциональных моделях 

произведения «Молчание», который рассматривает трансцендентальное понимание 

«вечных минут тишины» через проявления драматического напряжения. Также 

проанализирован философско-дидактический трактат «Прометидион». Объяснено, 



 
 

почему трактат часто номинируют «Евангелием искусства» и источником изучения 

правды Платона. 

Проиллюстрирован генезис развития драматических идей и аксиоматов в 

произведениях «Зволон», «Кракус», «Ванда», «Тиртей», «За кулисами». Подробно 

освещена христианская модернизация языческих, государство-формирующих мифов 

общеевропейских и польских. Охарактеризован жанр мистерии как новый вид 

репрезентации аллегорическо-сакральных смыслов. 

Исследовано появление в польской литературе феномена новой, «живой», 

реальной женщины (без идеализированного наслоения романтиков) и 

полноценность освещения его в драме «Кольцо Великой-Дамы». Прослеживается 

процесс последовательного воплощения театрально-сценических основ в жанре 

дантовской «белой комедии», с учетом иронии deus ex machiny как проявления 

циклического рока. 

Ключевые слова: христианская драма, театр, аксиология, Красота, Правда, 

Труд, мистерия, «белая комедия», драматичность молчания, ирония рока. 

 

SUMMARY 

 

Pravylova O. I. Dramaturgy by С.K. Norwid: axiological approach. – 

Manuscript. 

The dissertation submitted in candidacy for the degree of philological sciences 

onspecialty 10.01.03 – Literature of Slavic nations. – Institute of Philology 

TarasShevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation in detail describes the peculiarities of Cyprian Kamil Norwid’s 

axiological doctrines in the theoretical and prose works “White Flowers”, "Black 

Flowers”, and “Lectures above the Juliusz Slowacki”. The modified features of romantic 

drama are defined and the principles of “eternal”, “Christian”, “true” drama of the writer, 

taking into account the value load of the signs of the true poet: the prophet-quidam, “the 

quiet apostle”. The artistic reception of the “silence” as a sign of symbolist drama is 

considered in the functional models of the work “Silence”, which considers the 

transcendental understanding of “eternal minutes of silence” using the manifestations of 

dramatic tension. Also, the philosophical and didactic treatise “Prometheion” is analyzed 

and here is explained why it is often nominated as the “Gospel of art” and as the source of 

the study of the Plato’s truth. 

The value of the work is driven by the need to identify major theoretical approaches, 

classification components of the axiological scientific paradigm study and use them to 

characterize the hierarchy of values of C.K. Norwid. The study of genetic development 

and systemically-thematical connections of truth are important components in 

understanding of complicated literature of the writer who is on the edge of artistic, 

historically-comparative, structural study, which goes to an expanded interpretation of 

other human sciences, particularly of axiology. Especially important for representation of 

theoretical and philosophical doctrine and its specificity is literary-artistic analysis of 

works “Promethidion” and “Ring of the Great Lady”. 



 
 

The genesis of the dramatic idea’s development and axioms are represented in the 

works “Zvolon”, “Krakus”, “Vanda”, “Tirtej”, “Behind the scenes”. Also, the Christian 

modernization of the pagan state-building myths of Pan-European and Polish and the 

character of the genre mysteries are described as a new type of allegorical and sacred 

meanings. 

The appearance in the Polish literature of the phenomenon of a new “living”, real 

woman (without an idealized romantic’s stratification) and the highlight of its coverage in 

the “The Ring of the Great Lady” drama were explored. Also, the process of the consistent 

implementation of theatrical and stage basics in the genre of the Dante’s “white comedy”, 

taking into account the irony of deus ex machiny as a manifestation of cyclic fatus, also 

was traced. 

Scientific innovation of the work is that firstly analyzed text of C.K. Norwid “The 

Ring of the Great Lady” once in three aspects: typologically-conceptual, historically-

logical borrowing and considering the specific of interpretation of moral and religious 

values in the personal outlook of the writer. 

The value of this study is trying to perform logical systematization of values of C.K. 

Norwid and introduction of this system in general scientific theory of axiology. The 

proposed model of analysis can be used to further study of synchronic and diachronic 

axiological fields of C.K. Norwid’ drama. 

Key words: Christian drama, theater, axiology, Beauty, Truth, Labor, genre 

mystery, “white comedy”, dramatic silence, irony of fatum. 
 


