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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. З-поміж дослідницьких стратегій, 

поширених в сучасному українському літературознавстві, можна виокремити 

принаймні дві групи. Перша зосереджує увагу передовсім на проблемах 

художньої форми, як-от специфіка жанру, індивідуальний стиль, наративні 

моделі, поетика жанрів і творчих доробків, рух естетичної свідомості, форми 

інтертекстуальності, художні системи напрямів, течій, шкіл тощо. Друга, 

пам’ятаючи, звичайно, про принцип формозмістової єдності, акцентує увагу 

насамперед на проблемах змісту. Одних дослідників більше цікавить 

поліфункціональність засобів, інших – поліфонія змісту. У цьому останньому 

випадку формальні засоби концентруються навколо проблемно-тематичного 

матеріалу, щодо яких з дослідницькою метою вирізняємо той чи той сегмент. 

Наразі може йтися, скажімо, про світ дитинства, тему села чи інтелігенції, про 

художню інтерпретацію або дискурс війни, козаччини, науки, мистецтва, про 

ідейно-художні домінанти у висвітленні представників певних соціальних станів, 

професійних груп і т. ін. Поле таких «змістів» розширюються зі зміною горизонту 

очікування з кожним наступним поколінням, а старі теми зазнають нового 

прочитання.  

Актуальність порушеної проблематики увиразнюється на тлі світоглядних 

зрушень к. ХХ – п. ХХІ ст. Тема науки в сучасній літературі здається 

неактуальною. Криза логоцентризму засвідчила інші пріоритети. Проблемно-

тематичний комплекс науки, особливо в художньо-реалістичному варіанті, у 

читача цілком закономірно асоціюється з радянською прозою 50 – п. 80 рр. ХХ 

ст., коли загострювалось протистояння у «холодній війні» між супердержавами, 

коли інтенсивно будували атомні електростанції і вірили, що насамперед наука 

забезпечить людству щасливе майбутнє. Однак втрата інтересу до, здавалося б, 

давно відомого може згодом обернутись ще однією лакуною. Тому, вважаємо, 

саме зараз, у добу постмодерну, назріла необхідність вивчення художньо-

інтерпретаційних моделей науки в українській прозі. Кожна наступна епоха 

заперечує попередню, але водночас в її надрах зароджується прагнення нової, 

можливо, чимось суголосної заперечуваній, оптики.  

На перетині століть і тисячоліть формується нова світоглядна парадигма, 

дискурс науки ускладнюється новими реаліями історії. За цих обставин виникає 

нагальна потреба в осмисленні пройденого шляху, позиціонуванні поточних 

явищ, прогнозуванні. Мистецтво, зокрема література, у першу чергу, як відомо, 

фіксують усі «сейсмічні першопорухи» доби. Багатогранність, контроверсійність, 

невичерпність мистецької спадщини стимулюють переоцінку цінностей, нові 

підходи і контексти, у світлі яких добуваємо нові знання. Йдеться зрештою про 

те, щоб визначитися з системою естетичних, етичних, світоглядних, культурно-

історичних координат потужного проблемно-тематичного масиву науки в 

українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст.  

За останні два десятиліття українські літературознавці спрямовували 

дослідницьку увагу на пошук «білих плям», на маловідомі й талановиті імена в 

літературі, на «репресовані» художні тексти репресованих авторів, заборонені 



раніше теми і проблеми, залучали до історико-літературного обігу літературний 

доробок українських письменників діаспори або пропонували нестандартні 

методи дослідження давно відомих і опрацьованих науковцями творів. 

Дослідження тривають як в екстенсивному, так і в інтенсивному ключі. 

Дослідницька програма, яку ми пропонуємо, розгортається в обох зазначених 

напрямках, акцентуючи на перепрочитанні під певним кутом зору головним 

чином класичних текстів української прози ХХ ст. і її попередніх етапів.  

У центрі уваги українських радянських літературознавців рідко перебував 

образ науковця, тому що чільними постатями у мистецтві соцреалізму вважалися 

робітник і селянин. Інтерес до образу вченого пожвавився протягом 50 – 70-х рр. 

ХХ ст., з’явилося кілька монографій і дисертація. В. Телехов досліджував грані 

теми науки, драму ідей, внутрішній світ героя-науковця в українському романі 60 

– п. 70-х рр., Б. Буряк і М. Логвиненко вивчали природу художнього і наукового 

мислення, художні можливості літератури у висвітленні НТР, Наталія Чорна – 

образ науковця в радянській літературі, однак у полі зору літературознавців 

перебував досі відносно обмежений період часу, загнаний у вузькі рамки 

ідеологічного пресу, що не дозволяло робити широкі узагальнення еволюційного 

характеру, вибудовувати типологію явища, що накладало обмеження на певні 

аспекти проблеми, наприклад, національний колорит, і зрештою завадило світові 

науки стати предметом комплексних досліджень.  

Сучасні дослідники української літератури опрацьовували різноманітні 

аспекти феномену науки у ряді публікацій, доповідей (головним чином у статтях і 

розділах монографій), зокрема Ю. Пелешенко, Ю. Ларін, Г. Нога вивчали образ 

премудрості у культурі бароко, Світлана Жигун, Світлана Лущій, Олена 

Шапошникова, Ірина Шаталова – образ мислителів, науковців і псевдонауковців у 

романах В. Підмогильного, І. Багряного, В. Єшкілєва. Таким чином, попри 

неодноразові спроби, системне осмислення художньої трансформації та оцінки 

наукового світу в українському літературознавстві лише розпочинається.  

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

виконана на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у межах науково-

дослідницької програми «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Бюро наукової ради НАН України з проблеми 

«Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол №1 від 20 

березня 2014 р.).  

Метою дослідження є жанрово-стильове і типологічне параметрування 

художньо-інтерпретаційних моделей науки, у межах її премодерної, модерної і 

постмодерної ціннісних парадигм.  

Означена мета передбачає виконання таких завдань:  

– проаналізувати передумови відтворення людей науки і наукової 

проблематики у класичній та новітній українській літературі; 



– дослідити концепцію образу науковця та її втілення у просторі жанрово-

стильових різновидів та модифікацій в українській прозі ХІХ – п. ХХІ ст.;  

– вивчити типологію та еволюцію філософсько-естетичних уявлень про 

науку й науковців в українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст.; 

– висвітлити особливості гумористичної та сатиричної рецепції постатей 

науковців у художніх творах ХІХ – ХХ ст. 

– описати моделі художньої трансформації життєпису вченого в українській 

художньо-документальній прозі; 

– з’ясувати особливості трактування техніки та віднайдення її альтернатив в 

контексті жанрових і стильових пошуків української фантастичної прози; 

– відтворити загальну схему руху в літературному процесі ХІХ – п. ХХІ ст. 

художньо-інтерпретаційних моделей української прози про науку. 

Об’єктом дослідження слугують художні твори українських прозаїків ХІХ – 

початку ХХІ ст., зокрема І.Нечуя-Левицького («Хмари»), А.Кримського («Андрій 

Лаговський»), Д.Яворницького («За чужий гріх»), В.Домонтовича («Доктор 

Серафікус»), М.Івченка («Робітні сили»), Н.Рибака («Час сподівань і звершень»), 

О.Довженка («Мічурін»), Ю.Мушкетика («Біла тінь»), В.Владка («Аргонавти 

Всесвіту», «Сивий капітан», «Нащадки скіфів»), П.Загребельного («Розгін», 

«Безслідний Лукас»), Ю.Щербака («Бар’єр несумісності», «Причини і наслідки»), 

А.Дністрового («Дрозофіла над томом Канта»), Т.Антиповича «Хронос» та ін.  

Предметом дослідження є образ науки і науковця як сукупність художньо-

інтерпретаційних моделей поведінки, ролей, ідентичностей, методологічних 

принципів пізнання, соціальних стратегій, статусу, внутрішньонаукових і 

загальнолюдських цінностей у річищі жанрово-стильових різновидів, 

філософсько-естетичних новацій художнього тексту.  

Теоретико-методологічна основа дослідження. Методологічну цінність 

наразі мають теоретичні положення, міркування, спостереження Ніни 

Бернадської, Б.Буряка, Валентини Герасимчук (філософське літературознавство), 

В.Горського, А.Гуляка, М.Жулинського, М.Кагана, Ю.Коваліва, Нонни 

Копистянської, Ю.Лотмана, А.Ткаченка, Д.Чижевського, Наталії Чорної, 

Ю.Шевельова, праці Е.Фромма, Г.Маркузе, Ю.Габермаса, З.Баумана з соціології, 

ідеї А. Аллахвердяна, М.Ярошевського та ін. з психології науки, методологічні 

настанови, що ґрунтується на антисцієнтизмі, дискумулятивізмі, екстерналізмі. В 

основу типології художньо-інтерпретаційних моделей науки лягли ідеї 

українського філософа В. Лук’янця.  

У дисертації застосовуються концептуально-стильовий, біографічний, 

історико-культурний та порівняльно-типологічний методи аналізу літературних 

явищ. Визначальним при інтерпретації художніх текстів вважаємо принципи 

історизму, герменевтики й соціокультурного аналізу. У вивченні жанрово-

стильової кореляції з художньо-інтерпретаційними моделями використовуємо 

модальний принцип.  

Наукова новизна. Уперше проаналізовано образ науки на матеріалі 

української прози ХІХ – початку ХХІ ст. у зв’язку з її жанрово-стильовими 

особливостями, з’ясовано передумови його появи, розроблено типологію 



персонажів-науковців як соціокультурних типів і літературних топосів, що 

домінують в межах певної ціннісної парадигми, класифікацію художньо-

інтерпретаційних моделей науки, в основу якої покладено функціональний 

принцип, що стосується наукової діяльності в контексті культурно-історичних 

епох. Запропоновано нові інтерпретації роману Д.Мордовця «Професор 

Ратмиров», кіноповісті О.Довженка «Мічурін», оповідання І.Костецького «Історія 

ченця Гайнріха», роману Н.Рибака «Час сподівань і звершень», роману 

Т.Антиповича «Хронос» та ін., окреслено особливості художньої інтерпретації 

постаті Г.Сковороди в сучасній українській прозі. У межах філософсько-

естетичної парадигми української літератури уперше розглянуто прозу 

М.Амосова і А.Куркова. Новим є компаративний аналіз типологічної паралелі між 

романами В.Домонтовича «Доктор Серафікус» і В.Набокова «Пнін».  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження дають змогу уточнити і доповнити уявлення про літературний 

процес ХІХ – п. ХХІ ст. в Україні, зокрема щодо зміни ціннісних культурно-

історичних парадигм, жанрово-стильових різновидів прози, типології персонажа. 

Накреслені положення дозволяють по-новому трактувати низку прозових творів 

класичної та новітньої української прози. Отримані висновки можуть бути 

використані у лекційному матеріалі, під час підготовки до семінарських занять, 

проведення спецкурсів викладачами, учителями на уроках української літератури 

у загальноосвітній школі.  

Особистий внесок здобувача. Запропонована дисертація є самостійною 

науковою працею, в якій реалізовано власні ідеї автора в процесі вирішення 

поставлених завдань. У роботі сформульовано власні теоретико-методологічні 

положення дисертанта. Використані в дослідженні думки інших дослідників 

мають відповідні посилання. Переважну більшість публікацій виконано 

самостійно, за винятком двох статей, де співавтор виконував роль консультанта з 

питань використання згадуваної у художніх текстах медичної техніки в сучасних 

лікувальних закладах.  

Апробація результатів дослідження. Запропоновані в дисертації ідеї 

обговорювались більш ніж на десяти наукових міжвузівських і міжнародних 

конференціях: міжвузівська науково-практична конференція, присвячена 90-

річчю від дня народження О.Гончара (Київ, 2008), міжвузівська науково-

практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Остапа Вишні 

(Київ, 2010), XІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, 

культура, техніка у новому тисячолітті» (Харків, 2012), XVІ Міжнародна науково-

практична конференція «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» 

(Харків, 2015), міжнародна наукова конференція «Поетика інтермедіальності в 

літературі ХІХ – ХХІ ст.» (Харків, 2012), міжнародна наукова конференція 

«Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури» (Бердянськ, 2013), IV 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і місто: художній 

поступ» (Луганськ, 2013), Всеукраїнська науково-практичну конференція «Я 

йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса 

Грінченка) (Київ, 2014), Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен 



шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття» (Острог, 2014), IV 

Міжнародна наукова конференція «Діалог культур: поетика локального тексту» 

(Алтайськ, 2014), Міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура 

у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи» (Київ, 2014), ХІ 

Міжнародна поетологічна конференція «Біографія як текст» (Чернівці, 2014), 

міжнародна наукова конференція «Слов’янська фантастика» (Київ, 2014), 

міжнародна наукова конференція «Традиції Михайла Коцюбинського в 

українській літературі ХХ – ХХІ ст.» (Київ, 2014).  

Публікації. Основні положення дисертації відображено у монографії та в 27 

публікаціях на сторінках фахових видань, зокрема 5 іноземних, а також у 3 

додаткових.  

Структура. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 413 сторінок. 

Основний текст містить 376 сторінок. Список використаних джерел налічує 452 

назви. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і новизну, об’єкт та предмет 

дослідження, а також описано стан наукової розробки теми, мету й завдання 

роботи, окреслено зміст ключових термінів. 

У першому розділі «Становлення художньо-інтерпретаційних моделей 

прози про науку в українській літературі ХIХ – початку ХХ ст.» 

проаналізовано теоретико-методологічні підходи в осмисленні прози про науку, 

передумови її появи та проблеми розвитку в українській літературі. 

У підрозділі 1.1 «Художня інтерпретація світу науки: теоретико-

методологічний аспект» йдеться про різноманітні спроби літературознавців 

аналізувати світ науки в літературі на проблемно-тематичному, жанрово-

стильовому та інших рівнях і запропоновано власний підхід вивчення цього 

явища. 

Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку – це типологія образу 

науки і науковця протягом більше ніж двох століть, заснована на моделюючих 

потужностях жанру і стилю, це філософсько-естетичні уявлення про наукову 

діяльність, що спираються на масові стереотипи або відштовхуються від них, 

формовані рамками художніх напрямів, течій, шкіл, тобто так званих «великих» 

стилів, «редаговані» в контексті ідіостилю того чи іншого прозаїка, форматовані у 

жанровому відношенні за модальністю на такі, що могли мати місце (умовно 

кажучи, «реалістична» художня проза), що відбулися (документальна проза) або 

малоймовірні чи неможливі (наукова фантастика). Взаємозв’язок жанру і стилю 

можна простежити завдяки поняттю «жанрової системи», яка центрується довкола 

певного стилю і толерує більшою чи меншою мірою певні жанрові формати як 

низку жанрів означених модальностей. Типологія художньо-інтерпретаційних 

моделей свідчить, яку саме науку осмислювали українські прозаїки, як розуміли її 

завдання та в яких філософсько-естетичних координатах інтерпретували її 

можливості.  



Аналізуючи феномен науки у соціальному просторі постмодерну, сучасний 

український філософ В.Лук’янець запропонував наступну схему періодизації її 

історії: премодерн (античність, середньовіччя), модерн (Новий і Новітній час), 

постмодерн (з другої половини ХХ ст.). Премодерн-наука, модерн-наука і 

постмодерн-наука відрізняються гранднаративами, панівними у суспільстві того 

чи іншого періоду. Так, людина античності розуміла вище знання, науку як засіб 

досконалого способу життя у мудрості, що його протиставляли утилітарно-

прагматичній настанові. Подібним чином розглядали соціокультурну роль науки в 

добу середньовіччя, однак тоді це стало передумовою до служіння Богу, 

опанування сакральною мудрістю. Наука за епохи модерну – це дискурс влади, 

згідно з формулою Ф.Бекона «знання – сила», шлях досягнення загального 

добробуту, побудови досконалого суспільства. В інтер’єрі постмодерну науково-

технічна революція переросла в інформаційно-гуманітарну, знання, інформація 

стають найціннішим товаром, змін зазнає не тільки довкілля, а й сама природа 

людини (нейрочіпи, НЛП, нанотехнології тощо), причому спрогнозувати наслідки 

цих змін принципово неможливо. Фундаментальна наука усвідомила, що має 

справу з надзвичайно складними, позбавленими рівноваги дисипативними 

структурами, які не піддаються цілеспрямованим змінам і людство відтепер 

вимушене жити у глобальному «суспільстві ризику» (У.Бек).  

Таким чином, художньо-інтерпретаційна модель наукового світу – це образ 

науки у духовному просторі певної доби, тематичні, пізнавальні, моделюючі 

потужності жанру та «великі» й «малі» стилі у розумінні стилю доби чи 

ідіостилю. Все це разом «працює» на неповторний, авторський, художній образ 

науки і науковця. Авторські художньо-інтерпретаційні моделі феномену 

різноманітніші й суперечливіші за його магістральний образ в інтер’єрі доби.  

Соціокультурний образ науки визначаємо відповідно до філософських 

термінів «премодерн», «модерн», «постмодерн», які являють собою ряд 

гранднаративів (метанаративів) європейської історії культури і не є тотожними 

літературознавчим – модернізм та постмодернізм. Період ХІХ – початку ХХІ ст. 

майже винятково стосується модерн-науки з її метанаративом раціоналізму, вірою 

у науковий прогрес, але це не означає, що проза про модерну науку ХХ ст. цілком 

позбавлена домішок премодерну і постмодерну. Наприклад, риторика НТР в 

УРСР вживалася з премодерними, по суті, гаслами служіння вчених народу чи 

партії, а дискурс пізнання у прозі І.Костецького середини ХХ ст. є постмодерним.  

Послуговуючись термінологією М.Кагана щодо пізнавальної, оціночної, 

моделюючої сторін мистецтва, вважаємо, що проза про науку в тематичному 

вимірі (пізнавальний аспект) належить до інтелектуальної чи філософської прози. 

За пізнавальною місткістю йдеться насамперед про жанр роману; з погляду типів 

створюваних мистецтвом образних моделей за співвідношенням одиничного 

(життєвої конкретики) і загального (ідеї, дидактики, популяризації) наразі слід 

говорити про документальну прозу, групу «правдоподібних» жанрів та наукову 

фантастику. Натомість зв’язок жанру і стилю реалізується в понятті жанрово-

стильових різновидів, скажімо, романтичної повісті чи інтелектуального роману 

модерністів, оприявнюється через жанрову систему художніх напрямів за участю 



змістових чинників світогляду, концепції людини і світу, що мають відношення 

до тих чи інших соціокультурних образів науки.  

У підрозділі 1.2 «Наука і книжники в давній українській літературі» 

простежено тенденції розвитку теми науки в українському духовному просторі 

від часу прийняття християнства до кінця XVIII ст. 

У давній українській літературі, за відсутності жанру роману, світ науки був 

заявлений переважно у жанрі житія, а також у «ходіннях», літописах. Це був 

образ премодерн-науки як служіння Господу у сенсі однієї зі сходинок до 

побожного життя, наближення до чину Ісуса Христа, різновидом богопізнання. 

Протягом XVI – XVIII ст. набирають сили елементи модерн-науки, що 

проявилося у різкому відокремленні науки (раціонального пізнання) від релігії в 

І.Вишенського, у підпорядкуванні науки державним справам (П.Могила, 

Ф.Прокопович), у чіткому розмежуванні повноважень науки про дух та науки про 

матеріальний світ Г.Сковородою та іншими.  

Освіта і вченість отримали потужний стимул до розвитку в Старій Україні 

після прийняття християнства. Святість і вченість випливали ніби з одного 

джерела і ототожнювались. Постать книжника наближалась до постаті святого. На 

цей статус претендували князі й ченці. Внаслідок поступової секуляризації і 

розширення кола освічених людей, дослідницька діяльність відокремлювалась від 

духовного подвижництва, до неї залучались викладачі, друкарі, канцеляристи, але 

водночас вона втрачала, з погляду життєвої прагматики або церковного 

благочестя, прерогативу недоторканності.  

Острозька і Києво-Могилянська академії були тими науковими гуртками, 

осередками вченості, які мали забезпечити довготривалий процес державного 

будівництва в Україні, а цей останній у свою чергу мав утвердити науковця у його 

професійному статусі. Через те, що так з різних причин не сталося, С.Яворський, 

Ф.Прокопович та інші визначні українські вчені мусили служити чужій державі.  

У підрозділі 1.3 «Світ вченості в українській романтичній прозі (повість 

І.Срезневського «Майоре, майоре!»)» аналізується художня модель науки, 

створена українськими романтиками. 

І.Срезневський у повісті «Майоре, майоре!» запропонував власну версію 

життя і творчості Г.Сковороди, внаслідок романтичної трансформації барокового 

прототипу. Однак автор повісті уникнув ідеалізації героя, поширеної пізніше, і 

тим самим створив в українській літературі прецедент контроверсійного 

трактування цієї постаті. 

Повість І.Срезневського починається з парадоксальної характеристики 

Сковороди. Дивацтва в характері мислителя повістяр пояснював винятково 

нещасливими обставинами його життя. Для І.Срезневського-романтика, як 

пізніше для численних коментаторів бароко, контрасти у поведінці барокової 

людини у кращому випадку є дивацтвом, у гіршому – фальш, гра. Насправді ж, 

людина бувала однаково щирою у суперечливому самовияві. Священик-воїн, 

аскет-багач, Епікур-Христос – типові постаті бароко. Позірна суперечливість була 

зовнішнім виявом прагнення до універсальності. Нехтування історизмом 

проявилось також у трактуванні концепту серця. У теперішній масовій свідомості 



та у свідомості романтиків ХІХ ст. життя серця – це винятково емоційне життя. 

Біблія, отці церкви, містики, барокові мислителі трактували серце у сенсі центру 

життя духу, душі, тіла. Серце виступало найглибшою інстанцією, де 

народжувались і думка, і переживання, і Бог. Спокій Сковорода розумів як згоду з 

Богом, звільнення від «ескадрону чортів» надто земних бажань, що заволоділи 

людським серцем; і на цьому шляху звільнення він простував до щастя. Отже, 

втрата коханої не могла призвести до спустошення серця так само, як щастя не 

залежало від місця, часу, посади, випадку.  

У творі видатного вченого І.Срезневського про філософа з Чорнух домінують 

сімейні цінності, примат серця у його специфічному розумінні, а світ вченості 

опиняється на периферії авторської аксіології, яка, втім, не виключає гармонії 

серця і розуму.  

У підрозділі 1.4 «Художньо-інтерпретаційна типологія науки в 

українській прозі другої половини ХІХ ст.» висвітлено особливості образу науки 

в прозі О.Кониського, Панаса Мирного, Олени Пчілки, І.Нечуя-Левицького, 

Б.Грінченка, Д.Яворницького та ін. 

До кінця ХІХ ст. науковий світ знаходився на периферії зацікавлень 

української літератури і українських прозаїків зокрема. Соціокультурний феномен 

науки формувався в Україні разом із секуляризацією суспільства, поширенням 

мережі вищих навчальних закладів, появою національно свідомої інтелігенції. 

Соціально він був представлений духовенством, становою аристократією, 

різночинною інтелігенцією. Тема науки в українській прозі від найдавніших часів 

до початку ХХ ст. розвивалась в основному як сюжет про складні 

взаємовідношення між розумом і серцем, який ускладнювався додатковими 

нюансами протиставлень між раціональним та ірраціональним, національною 

свідомістю і денаціоналізацією, свідомістю і підсвідомістю, громадським і 

приватним життям.  

Українські народники другої половини ХІХ ст. змальовували людей науки у 

жанрових різновидах соціально-психологічної повісті та роману. У ряді випадків 

є підстави говорити про ідеологічний роман як жанрово-стильову модифікацію в 

жанровій системі народницької прози. У цій прозі домінує утилітарний образ 

модерн-науки, не позбавлений, втім, елементів премодерну, зокрема у тому 

випадку, коли наукову діяльність розглядають і як працю на благо прогресу, 

всезагальному добробуту, демократії, і як служіння народу, простолюду, що 

видається певною мірою одним з прихованих варіантів теоцентризму. З 

поглибленням психологізації української прози вказана тема позбувається 

нашарувань розважальності, дидактики, публіцистики, одновимірності, та в 

рамках ідіостилів окремих письменників відзначається різновекторністю 

трактувань.  

Так, при домінуванні утилітарного ставлення до науки художні й 

публіцистичні праці українських народників містять багату палітру нюансів, що 

пов’язують їх з прийдешнім, від чіткого розподілу на вчених філістерів і діяльних 

гуманістів в О.Кониського, Олени Пчілки, усвідомлення обмежених можливостей 

науки в облаштуванні суспільства чи родинного затишку в Панаса Мирного, 



національної і космополітичної науки в І.Нечуя-Левицького до складної еволюції 

поглядів Б.Грінченка та І.Франка.  

Ранньомодерністська модель наукового світу актуалізується у підрозділі 1.5 

«Дискурс науки та образ науковця в романі А.Кримського «Андрій 

Лаговський». 

Ранній модернізм заявив про себе першим в українській літературі 

інтелектуальним і філософським романом «Андрій Лаговський», де світ науки і 

науковець посіли чільне місце. Цей роман репрезентує напрочуд багату амальгаму 

художньо-інтерпретаційних моделей науки. У жодного українського прозаїка до 

А.Кримського, окрім хіба філософських діалогів Г.Сковороди, наука не виступає 

засобом самопізнання, моделлю, успадкованою з часів античності. Ця модель 

конкурує з образом модерн-науки і сусідить, можливо, з рисами постмодерну 

(розчарування у будь-яких метанаративах).  

Елементи наукового мислення знаходимо на багатьох рівнях роману 

А.Кримського «Андрій Лаговський», як у мовленні персонажів, так і в 

авторському мовленні. Вони з’являються у річищі «описовості», коли треба було 

змалювати рід занять героя, час і місце дії. Наукові екскурси в «Андрієві 

Лаговському» виступають також чинниками, вузловими моментами сюжетно-

композиційної структури. Філологічні коментарі Лаговського до власних і чужих 

віршів є засобом висвітлення внутрішнього світу персонажа, спробою 

самопізнання. Зрештою, наукові пасажі увиразнюють конфлікт між свідомим і 

несвідомим, свободою духу і непередбачуваною плоттю, «логічною» та 

об’єктивною любов’ю до всіх і, з другого боку, «егоїстичним» «коханням по-

людському». Світ культури і науки репрезентовано у романі як історичний 

колективний досвід, як одну з дійових осіб, мудрого порадника, що поступово 

втрачає авторитет і мало чим може зарадити героєві перед життєвими реаліями. 

Власний досвід персонажа не вкладається щоразу в заздалегідь виготовлені 

культурні матриці.  

Індивідуальний досвід окремої людської долі, унікальної й загадкової, 

неможливо розчинити у колективному досвіді предків без залишку, неможливо 

зрозуміти її ірраціональні пориви, вгамувати її запити з погляду відповідей, які 

вже прозвучали в минулому, зате можна відмовитись від таких поривань або 

раціоналізувати їх, або визнати чимось на зразок «нерозщеплених атомів», з яких 

складається вселюдська культура, «релігія людства», як це зробив герой 

оповідання М.Грушевського «Пенати» (тип гелертера), що розмірковує про 

співвідношення раціонального та ірраціонального в повсякденному людському 

житті і доходить висновку, що ірраціональний культ предків, культ речей, культ 

місця лежить в основі культу героїв, національних святощів, не дає суспільству 

розпастись. Отже, раціональний світогляд засновується на ірраціональному 

фундаменті. Та збалансованість ірраціонального та раціонального, 

індивідуального й вселюдського, що помітна в оповіданні М.Грушевського, у 

романі А.Кримського порушена на користь ірраціональної долі шляхом відмови 

від індивідуального вибору. Схоже, невротичний світ Андрія Лаговського не 

піддавався гармонізації в рамках раціоналізму ХІХ ст.  



У другому розділі «Художні параметри світу науки в українській прозі 

ХХ – п. ХХІ ст.» окреслюються різноманітні моделі художньої трансформації 

феномену науки. 

Підрозділ 2.1 «Жанрово-стильова парадигма і літературний контекст 

прози В.Домонтовича про науковців» присвячений малій і великій прозі 

В.Домонтовича з огляду на особливості художньої інтерпретації людей науки. 

На початку ХХ ст. головним і чи не єдиним репрезентантом інтелектуальної 

прози в українській літературі був А.Кримський. Через двадцять років на цьому 

полі уже працювали В.Підмогильний, М.Хвильовий, М.Івченко, М.Могилянський 

та інші, проте найповніше образ науковця здобувся на висвітлення у творчості 

В.Домонтовича. 

У зв’язку з постаттю вченого мала проза В.Домонтовича порушує проблеми 

культурно-історичні, гносеологічні, психологічні, соціальні, проте головним 

чином екзистенційні (мотиви смерті, безсмертя, самотності, знеособлення, 

ірраціональності поведінки, «культури емоцій», смислу і абсурду буття). На 

відміну від героїв соцреалістичних чи націоналістичних романів науковці 

В.Домонтовича не почуваються комфортно в культурному, імперському, 

національному, вселюдському контекстах. Професія наклала відбиток 

логоцентризму на їхній спосіб мислення і поведінку. В часи безмежної віри в 

науку прозаїк усвідомлював безпорадність «чистого» мислення перед багатьма 

сферами буття, виказуючи ознаки скептицизму постмодерн-науки. Герой 

приречений блукати в лабіринті суперечностей і парадоксів. Суперечності між 

раціональним та ірраціональним, життям і смертю, духом і плоттю, спогляданням 

і волею залишаються неподоланими. Однак прозаїк нарочито створює такі 

життєві ситуації, коли знехтувати означеними суперечностями неможливо, їх 

розв’язання стає справою екзистенційно невідкладною. Тягар пошуку відповідей 

на філософські питання буття від окремих мислителів переходить до кожного 

індивіда зокрема. Наука зростається з повсякденням, перестає бути прерогативою 

обраних. 

Безперечно, найбільшим досягненням В.Домонтовича у висвітленні людей 

науки і ролі наукового мислення в повсякденному житті є модерністський роман 

«Доктор Серафікус».  

Образ науки у творчості В.Домонтовича розгортається у жанрових 

різновидах інтелектуального оповідання, художньої біографії, інтелектуального 

роману. У контексті української літератури Розстріляного Відродження і 

аналогічних до творчості В.Домонтовича світових мистецьких явищ 

увиразнюються риси науковця, що визначається у техносфері, у тоталітарному 

суспільстві, серед цінностей консумеризму, науковця-кар’єриста 

(В.Підмогильний «Невеличка драма»), науковця-націоналіста (М.Івченко «Робітні 

сили»), науковця, для якого професія є справою честі (М.Могилянський «Честь»), 

вченого-пристосуванця (І.Багряний «Сад Гетсиманський» та інші твори). На тлі 

цих змін концепція науковця у В.Домонтовича виглядає більш консервативною та 

асоціальною.  



У підрозділі 2.2 «Філософія діалогу: вчений як комунікант у О.Довженка 

та І.Костецького» йдеться про суб’єкт – об’єктну, механістичну концепцію 

пізнання та про опір цій концепції, що певним чином позначається на 

комунікативних зв’язках героя зі світом.  

У підпункті 2.2.1 «Поетика кіноповісті О.Довженка «Мічурін» з’ясовано 

художні особливості відтворення однієї з культових постатей в радянській науці. 

Семіотика кіно і літератури в кіноповісті «Мічурін» надаються до взаємного 

перекодування завдяки зорієнтованості, як на камертон, на спільну лірико-

філософську ноту і підпорядкованості спільній меті – створенню образу 

видатного природознавця. Лірико-філософська домінанта – це той епіцентр, 

навколо якого у кіноповісті «Мічурін» шириться взаємодія літератури і 

кінематографії, це та основа, на якій виростала концепція майбутнього фільму. 

За десять років до славнозвісної кінокартини І.Бергмана «Сунична галявина» 

О.Довженко мав на меті показати трагедію відчуження і самотності, болісний 

пошук видатним ученим і водночас непростою, егоцентричною, конфліктною 

людиною діалогу з близькими, міським оточенням, владою, молоддю, природою, 

науковим світом. 

Визначальною для розуміння ідеї кіноповісті є, з нашого погляду, система 

лейтмотивів. По-перше, функцію лейтмотиву виконують годинники. Особливої 

ваги ця деталь набуває в розмові Мічуріна з отцем Христофором і ще більше – в 

сцені смерті Олександри Василівни. Годинник символізує людську екзистенцію, 

несинхронність годинників – непорозуміння, трагічний розбрат, розпад світу. По-

друге, кілька разів повторюється комічна ситуація невпізнання Мічуріна. Його 

приймають за служку американці, царський чиновник, професор Карташов. 

Натомість Калінін і Мічурін вгадують один одного з півслова. Дисгармонія у 

стосунках з природою і людьми змінюється цілковитою гармонією порозуміння. 

Фільм «Мічурін» не розвинув художніх можливостей конфлікту головного 

героя з природою, які не менш важливі для розуміння персонажа, ніж його 

конфлікт з оточенням. У кіноповісті ця конфронтація ледь накреслена, а проте 

мрія селекціонера виростити північний персик зазнала краху через те, що в 

ставленні до природи він залишався механіком. 

У підпункті 2.2.2 «Життя як пізнання та діалог в оповіданні 

І.Костецького «Історія ченця Гайнріха» (художній досвід негативної 

діалектики)» аналізується специфіка сповідуваної персонажем твору 

епістемології.  

Герой оповідання І.Костецького «Історія ченця Гайнріха» самовизначається у 

світі, який нагадує театр маріонеток. Засади офіційного мислення, що його він 

опановує в монастирській школі, тільки посилюють це відчуття. З нашого 

погляду, специфіку художнього світу цього письменника найбільш вдало може 

тлумачити негативна діалектика Т.Адорно.  

Екзистенційний досвід людського буття Т.Адорно вважав первинним в тому, 

що стосується пізнавальних здатностей. Духовні прозріння персонажів 

І.Костецького, в тому числі вчених, охоплюють все їхнє єство, мислення, 

мовлення, поведінку, їх досвід пошуку істини виходить за рамки дискурсу 



традиційної раціональності. Зовнішній загальноприйнятий авторитет орієнтує 

людину на стандартні моделі мислення і дії. Пізнання світу невід’ємне від 

пізнання самого себе, імператив, – який письменник засвоїв, читаючи свого 

улюбленого філософа Г.Сковороду. Людська свобода і відповідно шлях до істини 

починаються з перегляду звичного образу самого себе. Адорнівське «інше» 

І.Костецький шукав на шляху самопізнання, враховуючи як письменник, 

відкриття глибинних шарів людської психіки. Заперечення світу герой починає із 

заперечення власної самості, рухається від уніфікації до утвердження 

різноманітності, ніби вбираючи світ у себе, долаючи відчуження. Однак цей шлях 

приречений на незавершеність, межує з божевіллям і саморуйнуванням. Життя, 

пізнання і самопізнання, діалог мають смисл за умови заперечення тотальності 

ототожнень. З другого боку, діалог неможливий без певної подібності 

комунікантів. З погляду І.Костецького, ця продуктивна тотожність походить із 

творчого нігілізму, з волі до творчості, зі співчуття. Таким чином, тотожність як 

основа діалогу не є наперед встановленою даністю, а виступає конструктивним і 

моральним актом, і комунікація не буде продуктивною, якщо не передбачає 

перманентного критичного діалогу з самим собою.  

У згоді з віяннями некласичної раціональності О.Довженко та І.Костецький 

ставили під сумнів повноцінність пізнавального процесу згідно з механістичною 

моделлю суб’єкт-об’єктних відношень за умов відсутності повноцінного діалогу 

зі світом. 

У підрозділі 2.3 «Науковий світ у творчості Остапа Вишні і Ю.Івакіна: 

особливості інтелектуальної іронії» здійснено спробу окреслити проблемно-

тематичний крайобраз світу науки з погляду гумористів, які знаходяться, так би 

мовити, зовні й зсередини того світу як об’єкта художнього відтворення.  

У підпункті 2.3.1 «Інтерпретація науки у творчості Остапа Вишні» 

йдеться про типологію людей науки та їх діяльності з погляду найвідомішого 

українського гумориста.  

Найчастіше, якщо говорити про стосунок до науки у гуморесках Остапа 

Вишні загалом, письменник застосовував іронічну імітацію наукового стилю. 

Іронічність проглядає вже в самих заголовках: «Походження світу (Наукова 

праця. Власне, науково-популярна)», «Море (дещо з природознавства)», «Serum 

antibabium», «Брехологія», «Концепція несповна розуму» тощо. Зовнішня 

композиція цих творів іноді має передмову й післямову, розподіл на параграфи, 

пронумеровані переліки. Імітація виконує тут кілька функцій. По-перше, вона є 

пародією на невігласів, які прикриваються псевдонауковістю, прагнуть видавати 

себе не за тих, ким є насправді. По-друге, прозаїк висміює таким чином 

об’єктивістську, схематичну, далеку від життя теорію, з надужиттям описовістю і 

зверхньою констатацією очевидного («Те, до чого лицем слід повернутися»). У 

записі від 26 листопада 1950 р. йдеться про академіка-мовознавця N, котрому не 

дано відчути дух рідної мови, бо тією мовою не співала йому над колискою мати. 

По-третє, доводячи до абсурду окремі твердження чи припущення, він викривав 

історичні концепції М.Грушевського та інших «буржуазно-націоналістичних» 

істориків. І все ж, абсурдизація націогенези звучить напрочуд актуально: 



українізовані імена царя Одарія, Кіндрата Батийчука та Олександра Македоненка 

промовляють самі за себе. Крім того, за цим усім відчутно взаємозаперечні 

інтенції: насамперед модернізувати, мовлячи за М.Хвильовим «азіатський край», з 

другого боку, попри незаперечну віру в прогрес, зберегти незбагненність життя, 

утвердити його вітальну силу.  

Стилістика і художня антропологія творчості Остапа Вишні репрезентує світ 

науки переважно традиційно, згідно з прогресистською інтерпретаційною 

стратегією. У найбільш радянському варіанті – це випади проти істориків-

«націоналістів», західних вчених, «найманців капіталу», змалювання науки як 

ідеологічного чи виробничого підрозділу народного господарства; у більш 

ментально українському – наука бачиться чинником модернізації або, в 

негативному смислі, замаскованою міщанською зневагою до села, 

хлестаковщиною. Проте найцікавішим, найпереконливішим, на нашу думку, 

автор виявився там, де показав наукове пізнання могутнім засобом підтримки, 

збереження, одухотворення життя як вічного ярмарку, чуда.  

У підпункті 2.3.2 «Інтелектуальний гумор Ю.Івакіна» розглянуто 

проблематику і поетику гумористичних творів про науку.  

Гумор, що може викликати радше тонку усмішку, ніж грубий регіт, завжди 

залишався на маргінесі масової культури. У випадку Ю.Івакіна можна говорити 

навіть про «фаховий» гумор, оскільки тематика його творчості визначається 

переважно літературою й літературознавством. Інтелектуальність наразі випливає 

із літературної асоціативності, ерудованості. Її адресовано читачеві-книжнику, 

котрий здатен цінувати парадоксальність думки. 

Науковець – один з головних персонажів його творів. Від імені вченого 

провадиться оповідь у циклі гумористичних оповідань «Сни на вченій раді». 

Прозаїк створив пародії на праці багатьох відомих вчених: Д.Затонського, 

Л.Новиченка, С.Крижанівського, К.Волинського, Г.Штоня. 

Мотив сну дозволив авторові циклу «Сни на вченій раді» будувати 

неймовірні сюжети, уводити умовні ситуації: втрата ідентичності чи здатності 

ідентифікувати внаслідок появи твору до його написання («Сон про класиків»); 

розходження між індивідом і фактом його смерті («Мій перший некролог»), між 

графоманією і справжнім мистецтвом («Сон на захист графоманів»), внаслідок 

перевтілення у пам’ятник св. Володимиру («Я – монумент, або Трагедія 

безсилля»), стрімкого омолодження («Омолодився»), несподіваних просторових 

переміщень («Пригода на незаселеній планеті»), раптової зміни зовнішності («У 

рясі»); хибна оцінка, зумовлена появою не впізнаної ніким видатної людини серед 

сучасників оповідача («Я – редактор»). Порушення ідентичності уводить в оману 

також тоді, коли науковець чи письменник вдається до цинічного плагіату 

(«Рецидивіст»).  

На відміну від Остапа Вишні та інших українських гумористів, які 

переймались більше впливом науки на пересічного громадянина (робити людей 

розумнішими, сильнішими, заможнішими), Ю.Івакін цікавився методологією 

пізнання, утверджував автентику наукового пошуку на противагу імітації. 



У підрозділі 2.4 «Образ науки в тоталітарній державі і українська проза 

60 – 80-х рр. ХХ ст.» досліджується ряд творів українських прозаїків другої 

половини ХХ ст. на предмет моделювання головним чином постаті науковця. 

Найчастіше цікавилися світом науки українські прозаїки 50 – 80-х рр. ХХ ст. 

У цей час набуває сили суто радянський варіант трактування теми науки 

передовсім у жанрових різновидах «виробничої» прози, де акцентовано практичні 

результати наукової діяльності. Науковці постають також «солдатами без 

мундирів», виконавцями замовлень партії та уряду під час «холодної війни» із 

Заходом у романі політично-ідеологічному або пригодницько-авантюрному. Така 

наука демонструє тісний зв’язок з дискурсом влади, з господарськими цілями 

перетворення природи, з соціальними експериментами, з ідеологічним 

вихованням і перевихованням. У таких творах зустрічаємо мілітарну лексику, 

ідеологічний концепт «Великої Вітчизняної війни», образ життя як метафору 

боротьби і настанову на змагання, боротьбу, насилля чи опір насиллю як 

ключовий момент характерології («Срібний корабель» В.Собка, «Європа-45», 

«Розгін», «Безслідний Лукас» П.Загребельного, «Час сподівань і звершень» 

Н.Рибака тощо). 

У підпункті 2.4.1 «Мотив двійництва і колізії сцієнтизму в повісті 

М.Амосова «Думки і серце» запропоновано нову інтерпретацію відомого твору з 

погляду кардіоцентризму. 

 Український колорит повісті М.Амосова «Думки і серце» чути в українізмах, 

у скупих пейзажах, проте найцікавіше – в художній концепції, в славнозвісному 

українському кардіоцентризмі, у зіставленнях-протиставленнях логіки розуму і 

серця. 

Ідейно-художньою серцевиною повісті є етичні проблеми. Лікар 

переймається ризиком оперативного втручання у критичній ситуації для хворого, 

обґрунтованістю передовірити операцію учням, правомірністю експериментів над 

хворими, сумнівами узгоджувати чи не узгоджувати власні дії з рішенням родичів 

пацієнта, чи продовжувати лікування, коли нема науково обґрунтованої 

впевненості і надії на одужання. 

Драматизм у вирішенні проблем професійної етики призводить до появи 

мотиву двійництва. Художнє висвітлення власного «я» наразі подиктоване 

пошуком власної цілісності, самопізнанням, спробою осмислити власний досвід. 

Художній текст слугує авторові дзеркалом, що дозволяє глянути на себе збоку. 

Хірург Михайло Іванович і кібернетик Поповський – це двійники автора, що 

утворились внаслідок диверсифікації (розщеплення) авторської свідомості. 

У повісті «Думки і серце» чути духовні віяння шістдесятництва (соціальна 

критика, пафос правди, увага до суперечностей внутрішнього світу людини), яке 

М.Амосов міг сприйняти зокрема й через українське мистецтво. З тогочасною 

українською підрадянською літературою повість пов’язують наскрізний образ 

війни, зацікавленість проблемою виховання молоді, риси енциклопедизму в 

образі вченого; з українською літературою в цілому – типова для мистецтва 

модернізму постать двійника тощо.  



У підпункті 2.4.2 «Художнє переосмислення канонів «виробничої прози» в 

романах Н.Рибака «Час сподівань і звершень» та Ю.Мушкетика «Біла тінь» 

простежено стратегію подолання соцреалістичних нормативів.  

Одним з напрямків подолання нормативів «виробничої» прози стало 

переакцентування уваги з виробничої проблеми на приватне життя героя, на 

сферу морально-етичних конфліктів і колізій.  

У художньому світі епопеї українського радянського прозаїка Н.Рибака 

життя не може не бути боротьбою. Тому мілітарні метафори й порівняння 

трапляються досить часто. Важливу роль у становленні характеру науковця 

Максима Нерчина відіграла війна. Фактично вона не закінчилась, лише набула 

іншої форми. Вчені-фізики перебувають в епіцентрі життя, мало чим нагадуючи у 

цьому відношенні непрактичних геніїв минулого, бо ведуть безкомпромісну 

боротьбу за «мирний атом». Динаміка пошуку і боротьби – найважливіша 

складова художньої концепції твору Н.Рибака. Концепт боротьби закономірно 

передбачає образ ворога. Суспільство постійно живе в стані війни із зовнішнім 

ворогом. Тому від його членів вимагають дисципліни, змобілізованості, 

одностайності. 

Проте більш переконливу позитивну програму можна вичитати з підтексту. 

Йдеться про паралель між розщепленням атома і серця. Розщеплене, тобто 

відкрите серце стає запорукою щастя. Таким чином, боротьба за відкрите, щире 

серце видається чи не важливішою за енергію розщепленого атома. У такий 

спосіб автор роману дуже обережно порушував проблему десталінізації. Недовіру 

між людьми і дисгармонію їхнього внутрішнього світу посилює також 

упереджене ставлення репресивної системи до інтимного життя людини.  

Виробничо-професійна інтрига, дослідження в Інституті ядерної фізики, 

посідає в романі «Час сподівань і звершень» незначне місце у порівнянні з 

інтригою політичною (протистояння політичних систем і боротьба за мир) та 

психологічною (пробудження окутого кригою недовіри серця). Усі три напрямки 

розгортання наративу тісно переплітаються і викликають додаткові смислові 

нюанси. Дилогія Н.Рибака про фізиків має ознаки політичного панорамного 

роману і, на перший погляд, не виходить за межі канону прози соціалістичного 

реалізму, проте романіст переймається також критикою культу особи і 

осмисленням джерел такого культу.  

На противагу фізикам-атомникам з роману-дилогії «Час сподівань і 

звершень» доктор біології Марченко та його колеги у романі Ю.Мушкетика «Біла 

тінь» (1977) зовсім не виглядають «солдатами без мундирів». Це типові 

співробітники радянської установи брежнєвського періоду. Суть цього трибу 

життя найкраще, здається, означує слово «імітація», адже мала місце імітація 

роботи, любові, віри в прогрес, партію, гуманізм, справедливість і т.д. 

Назва роману «Біла тінь» сигналізує не тільки про дослідження фотосинтезу. 

На відміну від повісті Дж.Конрада «Серце пітьми», рух у глибину проблеми 

фотосинтезу і проблеми людини (у Дж.Конрада – углиб Африки) став відкриттям 

не ірраціональної безодні у власному серці, як у англійського письменника, а 



світлого хаосу, адже тінь – біла. «Біла тінь» – це метафора свободи, повноти 

життя, віри в людину. 

Отже, Ю.Мушкетик перетворив виробничо-професійну інтригу в романі про 

науковця на метафору людинознавства, самопізнання, спрямував її у річище 

психологізації. Попередниками на цьому шляху в нього були Н.Рибак («Час 

сподівань і звершень») і ще більшою мірою М.Івченко («Робітні сили»). Герой 

Ю.Мушкетика прагне внутрішньої розкутості, повноти буття, змін у задушливій 

атмосфері власної родини, науково-дослідного інституту і всієї епохи «застою», 

однак свобода і вабить, і лякає його.  

 У підпункті 2.4.3 «Ідейно-художня поліфонія образу науки та науковця в 

романістиці П.Загребельного» йдеться про ціннісний аспект «наукознавства» 

видатного українського прозаїка.  

Ключовим у розумінні ідейно-художнього змісту роману «Розгін» є концепт 

«персоносфери». Згідно з визначенням О.Ухтомського, персоносфера – це 

глобальна система взаємодії персоналізацій усіх людей, що живуть чи жили на 

земній кулі. Вона об’єднує представників різних епох і країн поза межами партій, 

конфесій, національностей, витворюючи єдине енергетичне ціле. Про воскресіння 

мертвих засобами технічної цивілізації з цілковитою серйозністю писав 

російський мислитель ХІХ ст. М.Федоров. Він називав цей процес патрофікацією 

(воскресіння батьків і повернення їх до Бога). Для П.Загребельного і його 

головного героя персоносфера стала аналогом, щоправда, незмірно 

досконалішим, штучного розуму, це ефективний засіб, що може протистояти 

інформаційній ентропії, пов’язаний з колективним розумом, народною мудрістю, 

з національною, загальнолюдською пам’яттю. 

П.Загребельний не пішов шляхом творення чергового анекдоту про вченого-

дивака. Академік Карналь як творча особистість мало чим відрізняється від 

літератора, скульптора, композитора. Зважаючи на значення НТР для тієї епохи, 

вчений у творі постає водночас державним діячем, «героєм нашого часу», 

персоною grata. Доба модерну вірила у прогрес і людську досконалість. 

Досконала людина мусила бути лицарем і святим в одній особі. У романі «Розгін» 

ця роль випала вченому.  

«Батько кібернетики» Н.Вінер і протагоніст П.Загребельного вважали, що 

кібернетика починається з наведення ладу серед безладу. Тільки для Н.Вінера той 

безлад був позбавлений будь-якого сенсу і прихильності до людини, натомість 

Карналь сповідував віру у внутрішню, хай і незбагненну, логіку природи. Для 

першого покликання кібернетика – упорядковувати, для другого – віднаходити 

внутрішню логіку серед хаосу буття. 

Образ науки у прозі П.Загребельного узалежнюється від воєнного досвіду 

(істотний компонент радянської концепції героя) у двох взаємозаперечних 

смислах. «Від’ємний», антагоністичний зв’язок реалізується в 

загальноприйнятній, тривіальній ідеї про науку на сторожі миру. Водночас тісний 

«позитивний» взаємозв’язок війни і науки криється у прагматичному аспекті 

наукової праці, у її наступальному пориві, раціоналістичній зарозумілості, 



тоталітарних претензіях, що закономірно передбачають компонент насилля. Адже 

наразі боротьба за мир – це війна з ворожим суспільним ладом. 

Однак радянський контекст не має у цьому випадку монопольного 

інтерпретаційного статусу. Талант письменника живиться національними 

джерелами, що поглиблюють кон’юнктурний задум. Ускладненість фрази, 

орнаментальність цитат, психологічний дуалізм, театралізація подій, взаємодія 

фрагментів різножанрової природи, контрапункт – все це, попри творчу 

трансформацію інших стилів, зокрема і соціалістичного реалізму, ознаки 

необарокової, гіпотетично, домінанти. Впадає у вічі акцент на суб’єктивному 

(більш експресивному) способі викладу, що парадоксально поєднується з чужим 

досвідом, оприявнюючи динамічне, суперечливе «я». Театралізація буття у романі 

«Розгін» подекуди дискредитує видимість легкості й благополуччя (оманливе 

щастя Людмили і Юрія). Повсякденність, пройнята іронією, сарказмом постає 

втіленням ілюзорності, фальшу, торжества сірості, пристосуванства і т. ін. Тому 

поведінку Карналя визначила певною мірою аскетична спрямованість у майбутнє. 

Метафору розгону також можна тлумачити в контексті бароко, де переплелись 

епікурейство і християнський аскетизм, пишний декор і спрямовані у небо 

грушоподібні бані. Культура бароко виробила особливу мову алегорій, символів, 

двопланового зображення, тоді як у П.Загребельного другим планом, «вікном у 

позапростір» служить світ книги, цитат, ерудиції (у Г.Сковороди це була Біблія). 

Книга, у широкому розумінні скарбниці світової культури, передовсім формує 

цінності наукового пізнання, мету наукової діяльності. 

Підпункт 2.4.4 «Дискурс науки і влади в романі Ю.Щербака «Причини і 

наслідки» присвячений вивченню взаємодії споріднених дискурсивних практик. 

 У творі постає галерея науковців, ряд соціально-психологічних типів, 

визнання ідей яких не в останню чергу залежить від моделі соціальної поведінки, 

конформістської чи нонконформістської. Науковець опиняється перед дилемою: 

або реалізуватися професійно, або зберегти себе як особистість. Образ Євгена 

Жадана побудовано у такий спосіб, що його оточують власні проекції-

можливості, він постійно знаходиться на роздоріжжі морального вибору, маючи в 

собі щось від безвольності однокласника, що з інженерів «перекваліфікувався» в 

алкоголіки, щось од відчаю і безнадії старого лікаря Шульги, від безжальної 

раціональності кібернетика Оскара, від конформізму Нечаєва.  

Перебуваючи у відрядженні з приводу спалаху сказу в Старій Митниці, 

Євген Жадан зробив для себе відкриття: успіх його наукової діяльності й боротьба 

зі сказом тисячами ниток пов’язана з економічним, моральним, духовним станом 

суспільства. Неможливо подолати сказ, якщо не переможеш попередньо звіра в 

собі. Взаємини науки і суспільства необхідно переглянути на якісно іншій основі, 

яка не зводиться на практиці до використання науки як інструмента влади чи 

владних повноважень для побудови наукової кар’єри. Однак ні автор, ані його 

герой не розглядають, у згоді з духом модерну, наукову діяльність поза межами 

дискурсу влади. Наука залишається засобом удосконалення суспільства.  

Дискурс влади один з найпосутніших у романі Ю.Щербака «Причини і 

наслідки». З ним тісно споріднений дискурс науки. Наукову та офіційно-ділову 



стилістику як художній засіб (у романі «Причини і наслідки» це фрагменти 

дисертації Жадана) автор неодноразово застосовував у своїх творах. Очевидно, 

назва роману теж перебуває в контексті означеного дискурсу. З цього погляду, 

оволодіти причинами і наслідками означає, треба думати, упорядкування життя 

згідно з законами краси і справедливості.  

У підпункті 2.4.5 «Наука як НТП в українській малій прозі 70 – 80-х рр. ХХ 

ст.» висвітлюються формозмістові засади художнього осягнення НТП. 

 Українська мала проза 70 – 80-х рр. культивувала той самий образ науки як 

НТП чи НТР, що знаходимо у повістях і романах цього періоду. Проте 

оповідання, а особливо новела, різкіше окреслюють ту чи іншу ситуацію, 

наближаються до лірики, а отже, передбачають більш чітку і однозначну оцінку 

подій, тяжіють до монологічності. Малий формат зорієнтований на висвітлення 

окремих аспектів наукової діяльності, секторів, сегментів, нюансів, а проте, щоб 

компенсувати неповноту явища, автор мусить вдаватися до висвітлення 

найістотніших, на його думку, зв’язків або подати справу з найнесподіванішого, 

маргінального боку.  

Символи та умовні ситуації О.Гончара («Геній в обмотках»), 

документальність, художня деталь, ретроспекції Ю.Щербака («Знаки», «Що таке 

любов?»), публіцистичність П.Загребельного («Печеніги») по-своєму 

модифікують одну й ту ж центральну проблему стану і статусу духовних 

цінностей за доби НТР. Їхню увагу привертають не вузькоспеціальні генії, не 

кабінетні вчені, а особистості ренесансного масштабу, що залишаються 

гуманістами у добу панування технократії і цинічного конформізму.  

Отже, в українській прозі ХХ ст. домінує художньо-інтерпретаційні моделі 

науки епохи модерну, з її зорієнтованістю на засади суб’єкт-об’єктної 

епістемології, науково-технічного прогресу, технологічні новації, що покликані 

перебудовувати і вдосконалювати світ, забезпечувати добробут, розширювати 

кругозір, збагачувати людину інтелектуально.  

У підрозділі 2.5 «Ревізія дискурсу влади в українській прозі про науку к. ХХ 

– п. ХХІ ст.» досліджується художній час і простір у романах кількох сучасних 

українських прозаїків, які піддають сумніву традиційну формулу «знання – це 

влада»; щодо тієї чи іншої часопросторової моделі визначаємо сенс наукової 

діяльності персонажів. 

Українська постмодерністська проза засвідчила докорінний перегляд взаємин 

науки з суспільством. Знову, як і на початку ХХ ст. у романах А.Кримського чи 

В.Домонтовича, наука постає майже приватною справою самого науковця, але 

тепер у вкрай змаргіналізованому статусі без жодних гарантій на продуктивність 

наукового пошуку, безпеку наукових результатів, поза питомим, здавалося б, 

контекстом істини, без сподівання на істотну роль знань у поліпшенні соціуму й 

людини.  

У романах В.Єшкілєва («Адепт»), А.Куркова («Сади пана Мічуріна»), 

А.Дністрового («Дрозофіла над томом Канта») дискурс влади піддано ревізії і 

наукова діяльність виглядає безглуздою або маргінальною, що зрештою 

відповідає уявленням епохи постмодерну. Натомість у романах Ю.Щербака («Час 



смертохристів», «Час великої гри») співпраця органів влади і науковців можлива і 

необхідна за умов істотного переформатування взаємин на гуманістичній 

християнській основі. 

Відповідно до цих ідей маємо чотири варіанти художнього упорядкування 

простору і часу. У першому випадку герой рухається ієрархічно структурованим 

часопростором, залишаючи за собою «відпрацьовані» етапи розвитку. У другому 

випадку часопростір звужується до точки в океані, яка ось-ось зникне. Третій 

випадок – світ, розбитий на скалки, на взаємно непроникні фрагменти. У 

четвертого автора світ на межі катастрофи може існувати за єдиної умови 

згуртування і розширення обріїв. У цих художніх світах вчений виступає щоразу 

магом, утопістом, інтелектуалом, державником-гуманістом. Динаміка, її 

послаблення чи посилення, рух уперед чи у зворотному від життя напрямку, 

спостерігається там, де персонаж якимсь чином контактує з інститутом влади, сам 

набуває чи втрачає здатність впливати на перебіг подій. Рух має смисл там, де є, 

хоча б спочатку, ідея, що претендує на упорядкування реальності. В 

ірраціональному, однак з вірою в загальний смисл, світі, герой В.Єшкілєва може 

вийти з-під контролю світської влади, не втрачаючи на життєвості; в 

ірраціональному і абсурдному світі діяльність науковця взагалі не має смислу 

(А.Курков); і лише у раціональному (правдоподібному) і цілісному часопросторі є 

можливим творчий тандем влади і науки (Ю.Щербак); у правдоподібному, проте 

абсурдному (нецілісному) світі (А.Дністровий) клітка раціональності робить героя 

в’язнем власних ідей, і що більш витончені, оригінальні ідеї, тим більше абсурду і 

самотності. 

У третьому розділі «Українська художня біографістика про науковців» 

розкрито провідні тенденції трактування людей науки у річищі художньої 

біографії. 

У підрозділі 3.1 «М.Костомаров як літературний персонаж» 

проаналізовано особливості художньої трансформації історичної постаті 

М.Костомарова у романах Д.Мордовцева («Професор Ратмиров»), В.Петрова 

(«Аліна і Костомаров»), Р.Іваничука («Четвертий вимір»).  

Перші зразки художньої біографістики в українській прозі, зокрема повість 

І.Срезневського «Майоре, майоре!», роман Д.Мордовцева «Професор Ратмиров», 

були російськомовними, адже перебували на маргінесі провідних зацікавлень, 

тематики і проблематики тодішньої української літератури, і засновувались на 

легендах, переказах, анекдотах, житіях. Тип науковця або принаймні книжника у 

доіндустріальному суспільстві, коли професія науковця ще не стала масовою, а 

заняття наукою були приватною справою самого книжника, у романтичному 

інтер’єрі поставав химерником, чарівником, диваком, юродивим або святим.  

У романі В.Петрова М.Костомарова інтерпретовано як тип романтика (тип – 

у сенсі наближення художнього образу до понятійної конкретики, концепту), у 

Р.Іваничука – як тип ренегата, у Д.Мордовця – як тип юродивого і святого. Цим 

номінаціям відповідають різні жанрово-стильові різновиди: інтелектуальний 

роман, історико-ідеологічний роман, роман-агіографія (однак святість не без 

дещиці іронії). Якщо Костомаров для В.Петрова – це тип загубленого серед 



повсякдення романтика, як-от альбатрос у однойменному сонеті Ш.Бодлера, то 

для Р.Іваничука – це тип ренегата, на зразок Мазепи з відомої поеми О.Пушкіна, 

причому і в особистому, і в громадському житті. Втрата нареченої, за 

В.Петровим, випливає з того, що герой надто переймається книжними схемами та 

умовностями, у романі Р.Іваничука це пояснюється егоцентризмом, у Д.Мордовця 

– злою долею, яка випробовує ангельське єство персонажа. Роман Д.Мордовця 

нагадує двопланову художню структуру канонічних агіографій, одночасно 

символічну і реальну. Багато в чому споріднені романи Д.Мордовця і В.Петрова 

різняться інтерпретацією тих чи тих рис у відмінному інтер’єрі, серед якого 

вимальовується персонаж, релігійному в одного прозаїка, культурологічному – в 

другого. Образ Костомарова у В.Петрова є, з нашого погляду, цитатою з 

Д.Мордовця, однак позбавленою властивого їй ґрунту.  

У підрозділі 3.2 «Образ Г.Сковороди в українській прозі (жанрово-стильові 

параметри інтерпретації)» аналізується художня модель відомої історичної 

постаті з погляду особливостей жанру і типології персонажа. 

Історію розгортання образу Г.Сковороди в українській літературі можна 

простежити за двома «сюжетними лініями». Перша, чіткіше накреслена вченими, 

реалізується у плані форми, друга – у плані змісту.  

Біографічну прозу можна класифікувати за співвідношенням домислу і 

вимислу. Про художній домисел йдеться там, де маємо художнє орнаментування 

історичних фактів, про художній вимисел – у випадку цілком вигаданих епізодів, 

які, втім, не розбігаються з художньою правдою. Упродовж двох століть 

спостерігаємо у плані формальної своєрідності історико-біографічної літератури 

посилення жанрово-стильового різноманіття, зумовленого поступовою 

легітимацією права на художню вигадку. Згідно з більшим чи меншим ступенем 

вимислу, художню біографію Г.Сковороди будували у двох планах, конкретно-

реалістичному й асоціативно-символічному. У постмодерністів, знову як у ХІХ 

ст., художня біографія вченого стала доволі маргінальним жанровим утворенням. 

Вона виходить за строго документальні рамки, як-от у романі В.Єшкілєва «Усі 

кути трикутника», у згоді з постмодерністською тенденцією до розмивання 

граней між елітарною і масовою літературою набуває пригодницько-авантюрного 

забарвлення тощо. 

План змісту образу Г.Сковороди безпосередньо формували світогляд 

письменника, дух часу, панівна ідеологія, мода тощо. До межі ХІХ – ХХ ст. 

письменники були мало знайомі з текстами Г.Сковороди. Видання Д.Багалія і 

В.Бонч-Бруєвича підготували ґрунт для відкриття непересічної філософії 

українського мислителя. Своєрідність образу українського любомудра можна 

диференціювати відповідно до того, що саме представники тієї чи іншої 

культурно-історичної епохи не сприймали в його текстах. Скажімо, романтики 

були погано обізнані з філософією Г.Сковороди (це видно з відповіді 

М.Костомарова В.Крестовському, з повісті Т.Шевченка «Близнята», де автор 

приписує славетному старчику зацікавлення астрологією), тому витворили, з 

огляду на легенди і спогади, образ народного вчителя, дивакуватого мораліста-

проповідника; для позитивістів архаїчна мова і релігійний зміст діалогів цього 



письменника ХVІІІ ст. зробились уже глибоко чужими, зате приваблював 

демократизм його натури; марксисти не сприймали соціальний конформізм 

провідних філософських настанов Г.Сковороди; частині модерністів могла не 

сподобатись його байдужість до сучасної європейської літератури; 

ірраціоналістам – подекуди спосіб мислення, виплеканий природничими і 

точними науками XVII – XVIII ст.; постмодерністам – моральний ригоризм. 

Однак чари особистості Г.Сковороди долали негативізм сприйняття його 

філософії. Тому в українській літературі неможливо знайти текстів, де автор 

«Саду божественних пісень» поставав би всуціль негативним персонажем. Як і за 

життя у Г.Сковороди майже немає учнів, зате багато друзів. Життєвий образ 

українського мудреця в українській літературі розполовинюється між типами 

мораліста-народника і містика-мізантропа. Перший тип рішуче переважає, 

набуваючи з часом різноманітних відтінків: релігійного, позитивістського, 

марксистського, дисидентського. Як бачимо, особу Г.Сковороди українські 

письменники оцінювали переважно за шкалою соціальність / асоціальність, адже 

більшість українських письменників за останні два століття були народниками, 

прогресистами, соцреалістами.  

Історія художнього осягнення феномену Г.Сковороди в українській прозі ХХ 

– початку ХХІ ст. засвідчує одну важливу тенденцію. З безумовного арбітра 

земних справ духовний світ перетворюється на все більш неоднозначну 

багатолику і суперечливу інстанцію. Духовні сіті можуть бути не менш 

небезпечні, аніж сіті земних насолод. Відомий афоризм «Світ ловив мене, та не 

спіймав» зазнав іронічних редагувань та двозначних тлумачень. Якщо модерністи 

і соцреалісти розуміли гармонію у сенсі інобуття, рукотворної і нерукотворної 

краси, царства розуму, соціальної справедливості, то повнота життя у 

постмодерністів – це радше свобода від усіх попередніх уявлень про гармонію. З 

погляду нашого часу, найбільш актуальною у Г.Сковороди залишається філософія 

і практика свободи. 

У підрозділі 3.3 «В. Сухомлинський у повісті І. Цюпи «Добротворець» 

проаналізовано загальну модель відтворення видатної людини у жанрі художньої 

біографії періоду «застою».  

Війна – вузловий момент життєпису В. Сухомлинського у повісті І. Цюпи, як 

і в радянській історії в цілому. Війна постає концентрованим виразником тих 

явищ, в коло яких її художньою логікою вписано: холод, злидні, сніг, крига, 

смерть, заздрість, духовна ницість, відчуженість. Війна – це образ випробувань, 

які судилося зазнати протагоністу. Серія епізодів змальовує смерть в образі 

пекельного холоду, що йде по життю назирці за головним героєм: Василько 

провалюється під лід уві сні матері, замерзає уночі під скиртою соломи, 

повертаючись з Кременчука в хурделицю додому, вмерзлого в кригу пораненого 

політрука Сухомлинського рятує медсестра під Ржевом, молодий завідувач 

районним відділом освіти промок під дощем і прохворів кілька місяців після 

критики на бюро райкому за суворе ставлення до вчителів низької кваліфікації, 

спомини про війну опановують персонажем під час нервової розмови з комісією, 

що внаслідок наклепів заздрісників приїхала перевіряти школу тощо.  



У книжці І. Цюпи національний аспект педагогічної діяльності 

В. Сухомлинського неістотний і трактується формально. Центр тяжіння 

багатогранної особистості головного героя повісті «Добротворець» сходиться на 

його професійній діяльності, інші зацікавлення героя їй підпорядковуються. На 

відміну, скажімо, від французької біографістики, де традиційно значну увагу 

надають особистому життю протагоніста, в українській підрадянській прозі 

домінує професійна і громадська діяльність. Життя внутрішнє, приватне, 

громадське перейнято єдиним пафосом добротворення. 

Незважаючи на прагнення автора створити повнокровний і суперечливий 

художній світ, повість має ознаки естетики кітчу. З відомих причин основи 

радянського ладу в творі критиці не підлягають. Невипадково у назві повісті 

закцентовано не стільки інтелект, скільки геній діяльної доброти. 

Соцреалістичний кітч тримається на тиражованих почуттях і ситуаціях: спогади 

про перше кохання, вдячна батьківщина і вихованці, сувора і справедлива влада, 

«ніхто не забутий, ніщо не забуте», «лицарі без страху і догани», 

конкретизований, однозначний образ ворога тощо.  

Підрозділ 3.4 «Науковець як громадський активіст (художній код 

шістдесятництва в романі В.Дрозда «Ритми життя»)» акцентує увагу на 

концептуальних суперечностях у романі про науковця. 

У романі В.Дрозда йдеться про духовні витоки громадського чину фізіолога 

Богомольця. Постать матері у цьому творі – це образ аніми, власної душі 

академіка Олександра Богомольця. У такий спосіб наголошено зв’язок поколінь, 

витоки духовного світу науковця, включеність окремого людське життя у великий 

потік історії. Через увесь роман чергуються епізоди, пов’язані з долею матері і 

долею сина. Але якщо мати стає на прю з цілим світом, то у сина моральна 

настанова виявляється у масштабах діяльності, в турботі чиновника високого 

рангу про рядових працівників академії, двірників і прибиральниць, у тому, що 

він, зокрема, у гастрономі стає в чергу разом з простими людьми. Звісно, автор не 

міг написати про боротьбу О.Богомольця зі сталінський режимом за академіків 

К.Воблого і А.Кримського, літературознавця В.Лазурського та інших. Сторінки 

роману, присвячені Софії Богомолець, виявились незрівнянно цікавішими, 

художнішими за розповідь про її сина, не кажучи вже про окремі «усні листи» 

Софії, що їх можна назвати справжніми шедеврами поезії в прозі. У 

дореволюційних епізодах першої частини переважає оповідь, внутрішня 

фокалізація, хронікальна послідовність викладу, завдяки чому з особливою силою 

прозвучала трагедія батька, відставного підпоручика Миколи Прісецького, у 

якого революційна справа, що її він не розуміє і проклинає, забрала дітей, 

підірвала їхнє здоров’я. В інших епізодах першої частини («Ритми життя») 

домінує розповідь, зовнішня фокалізація, мозаїка у викладі подій, що покликана 

показати шалений темпоритм революційних перетворень, але написано це 

ілюстративно, з помітним зниженням творчої напруги. Якщо у дореволюційних 

сценах твору на перше місце виходить внутрішній світ персонажа, бо нема 

гармонії між ним і суспільством, то у післяреволюційних – окреме людське «я» 

менш помітне, адже воно тепер нібито гармонійно підпорядковане колективному 



«ми». Таким чином, виносити зважену оцінку роману «Ритми життя» треба з 

урахування суперечливості авторського задуму, де переплітаються свідоме і 

несвідоме, вимушені зовнішні мотиви і органічні внутрішні, тенденційність і 

художність.  

Образ Софії Богомолець істотно забарвлений індивідуальністю автора 

роману. Письменника цікавлять не епізоди революційної боротьби, а те, звідки 

людина черпала сили у приреченому на поразку протистоянні з системою. Так 

само, як покараний солдатчиною шістдесятник В.Дрозд, чинив опір системі 

розбудовою внутрішнього світу, та й пізніше не виправленням, а художнім 

перетворенням реальності у «химерних» романах, так і Софія живе снами, 

спогадами, мріями, усними, невідправленими листами до чоловіка й сина. 

З нашого погляду, ключем до прочитання роману В.Дрозда «Ритми життя» є 

повість «Ми зустрічались на сонці, очима…» Цей роман став багато в чому 

продовженням жанрово-стильових тенденцій української прози 60-х рр. ХХ ст., 

проявом духовних пошуків письменника, певною мірою осмисленням ідеалів 

юності. Філософсько-естетичною основою роману залишалось шістдесятництво 

під кригою радянської ідеології. У романі «Ритми життя» усі основні компоненти 

шістдесятництва (національна ідея, гуманістична ідея, культурництво) зазнали 

трансформації, проте незмінною лишилась віра у суверенність людського «я».  

У підрозділ 3.5 «Поезія німого числа» у документальній прозі М.Сороки» 

досліджені особливості художньої інтерпретації постатей відомих математиків.  

У підпункті 3.5.1 «Науковець як патріот (український колорит образу 

науковця в романі А.Конфоровича, М.Сороки «Остроградський»)» з’ясовано 

роль національного колориту в образі вченого.  

З погляду національного колориту, деталі й подробиці, що стосуються 

української культури, історії, побуту,  у романі «Остроградський» можна 

поділити на три групи: 1) факти про походження героя; 2) українське середовище 

Остроградського; 3) взаємини видатного математика з Т.Шевченком. Останній 

пункт є, власне, сегментом середовища, але з огляду на частотність і значимість у 

романі потребує виокремлення.  

Україна у творі виступає радше бáтьківщиною, ніж Батьківщиною. Українців 

у Петербурзі чи в Парижі бачимо об’єднаними за принципом теперішніх 

земляцтв. Однак їх могли об’єднувати й глибші інтереси, скажімо, політичні. 

Стосунки М.Остроградського з українською громадою Петербурга майже не 

розкрито. Внесок предків і родичів Остроградського в розвиток української 

культури лишився поза текстом роману. 

Важливе місце у творі відведено зустрічам М.Остроградського і Т.Шевченка. 

Кобзар двічі з особливою теплотою згадував знаменитого математика в повісті 

«Художник» і щоденнику. Український колорит роману центрується довкола 

постаті Т.Шевченка. Розмови Остроградського з Шевченком зачіпають в 

основному соціальні проблеми. Т.Шевченка бачимо передовсім поетом 

знедолених. Суспільно-політичні питання заступають національні. 

Україна постає у творі як земля батьків, куди час від часу повертаються, 

колоритне тло, лейтмотив, навіть джерело чи структура математичного розмислу, 



але в жодному разі як мета, зорієнтована щодо цілісності політичної чи принаймні 

культурної. Факти свідчать, що Україна в житті і серці М.Остроградського 

займала більше місця і проявилась у більшій кількості іпостасей, ніж їй відведено 

у романі.  

У підпункті 3.5.2 «Образ головного героя в романі М.Сороки «Колимська 

теорема Кравчука» досліджено авторську еволюцію у трактуванні постаті 

видатного науковця.  

2010 року побачила світ нова (третя) редакція роману «Колимська теорема 

Кравчука». На прикладі редакцій 1985 р., 1991р., 2010 р. можна вивчати еволюцію 

української художньої документально-біографічної літератури упродовж трьох 

десятиліть. Автор не обмежився «косметичними» виправленнями, приміром, 

змінив вислів «радянська сільська школа» на «сільська школа», він переписав 

окремі діалоги, додав ідеологічно полярні щодо попереднього видання розмисли, 

змін зазнала сама концепція людини і світу. Нововведення складають кілька 

тематичних груп: осуд боротьби більшовиків з церквою, негативна оцінка 

колективізації, про «банди» лісовиків-самостійників мовиться з симпатією, 

інакше висвітлено українську еміграцію. Лишилися наскрізними образи «демона» 

і «ангела» при академіку Михайлові Кравчуку, а саме: провокатора Павла 

Мульгіна і старого партійця, завідувача губернського відділу освіти Миколи 

Слободюка. Однак ці персонажі втратили ідеологічну заданість, перестали 

уособлювати провідні тенденції життя, що прагнуть або скасувати «радянізацію» 

світу, або посилити її. Їхнє ставлення до Кравчука тепер визначається більше 

особистими мотивами, у Мульгіна – злобою, заздрістю, у Слободюка – симпатією 

до талановитої порядної людини. Більше того, набуває двозначності оцінка явищ 

більшовицького періоду; ці явища по-різному виглядають з погляду національної 

ідеї і з погляду «маленької» людини, яка споконвіку живе поза сферою ідей у колі 

побутових турбот. Якщо у першому випадку йдеться про ворожий українству 

світ, то у другому – про світ ідей (часто або примарний, або владний і облудний), 

який «заважає» «маленькій» людині жити. Персонажі роману більше не 

вписуються в осмислений, ідеологічно викінчений образ життя, а представляють 

насамперед самих себе. Життя в цілому стає менш передбачуваним і зрозумілим.  

Таким чином, першу редакцію роману слід назвати радянською, другу – 

неорадянською (наявна критика окремих періодів радянської історії), третю – 

пострадянською.  

У другій половині ХХ ст. письменники опрацьовували біографію вчених 

згідно з канонами соціалістичного реалізму в рамках історико-ідеологічної чи 

історико-біографічної прози. Сюжетно-композиційна структура формувалась або 

у послідовно-хронікальному ключі, або в асоціативно-психологічному, причому 

асоціативно-психологічний виклад подій набував із часом все більшого значення, 

що відповідало національній специфіці прозових текстів із часто властивим їм 

ліричним струменем. Громадське і професійне життя науковця виходить на 

перший план і зазнає потужної ідеологізації. Науковця змальовують у першу 

чергу чиновником, адміністратором, добротворцем, борцем з неправдою, борцем 



за мир і т.п. Національний колорит у відтворенні наукової діяльності зводиться до 

мінімуму.  

Четвертий розділ «Наука як техніка та пошук її альтернатив в 

українській фантастичній прозі» містить п’ять підрозділів і присвячений 

художній рецепції науки письменниками-фантастами.  

У підрозділі 4.1 «Техносвіт В.Винниченка і Ю.Смолича» висвітлено 

письменницьке бачення трансформацій, яких зазнає світ людини, природи, 

суспільства, взаємодіючи з технікою.  

Науковці з романів В.Винниченка «Сонячна машина» і Ю.Смолича 

«Прекрасні катастрофи» Рудольф Штор, Гальванеску, Нен-Сагор, Трембовський 

виступають репрезентантами культивованих батьками науково-фантастичного 

роману Ж.Верном, Г.Уеллсом образів «злого генія» і «святого». Їхня 

позитивність, якщо саме її акцентовано, визначається прогресистсько-

сцієнтистською вірою у науку як головне джерело поліпшення суспільства, 

благополуччя, людського щастя. Водночас, на відміну від героїв Ж.Верна і попри 

спільну з ними закоріненість у добі Просвітництва, особливості моделювання 

постатей науковців наразі мають відбиток реалій 20 – 30-х рр. ХХ ст., а саме: 

сцієнтизм підкориговано потребою соціальних змін.  

Поміркований сцієнтизм В.Винниченка і Ю.Смолича зорієнтовано на пошук 

оптимальних соціальних умов для реалізації наукових ідей, аби історія не 

припинилась. Щоправда, ці письменники бачили соціальну перспективу по-

різному. На нашу думку, третя частина трилогії «Прекрасні катастрофи» про 

індійського лікаря-сонцеїста Нен-Сагора – це прихована полеміка з конкордизмом 

В.Винниченка: заснований на сонячній терапії та сонцевихованні санаторій у 

містечку Нурі призводить до «зниження класового чуття» і «атрофує стимул до 

боротьби».  

І в романі В.Винниченка, і в романах Ю.Смолича наукова діяльність 

стосується безпосередніх людських потреб. Йдеться про дослідження у галузі 

сільського господарства, побутової хімії, машинобудування, медицини. Техніка 

почасти стає для людини зразком досконалості, еталоном її поведінки, психологія 

людини зазнає редагування з погляду ідеологічної чи економічної ефективності. 

Цінується не унікальність, а правильність. Техніка – засіб розв’язання проблеми 

безсмертя шляхом утривалення суто матеріального виміру буття. Порятунок 

людини досягається уніфікацією. Світ науки перетворюється на техносвіт. Цікаво 

порівняти, як болісно, суперечливо осмислюють морально-етичну проблему 

трансплантації органів герої роману Ю.Щербака «Бар’єр несумісності» (1971), і 

як легко, за сорок років перед тим, розв’язали її герої Ю.Смолича. Для героїв 

роману «Що було потім» такої проблеми взагалі не існує. 

Якщо у Ю.Смолича герой служить державній машині, офіційній ідеології, то 

у В.Винниченка машина обслуговує персонажів, які не здатні вийти поза 

безпосередній крайобраз буття. Шляхи і наслідки взаємодії людини з технікою 

стали предметом художнього осмислення, переживання, прогнозування у романах 

В.Винниченка і Ю.Смолича. У романі «Сонячна машина» людина під впливом 

техніки опускається до рівня тварини, у трилогії «Прекрасні катастрофи» техніка 



уніфікує людину до рівня машини, робота. В обох випадках йдеться про втрату 

людиною свободи вибору. Спільною проблемою для обох письменників є 

дегуманізація.  

У підрозділі 4.2 «Науково-фантастичні романи В.Владка: наука і 

соціальний проект» з’ясовані соціокультурні передумови мотивації наукового 

пізнання.  

Мотивація наукового пошуку героїв В.Владка зумовлена, найперше, 

настановою радянської фантастики 30 – 50-х рр. зображувати найближче 

майбутнє і ставити перед науковцями практичні завдання. У романах цього 

письменника маємо справу з некабінетними вченими, котрі особисто беруть 

активну участь у практичному втіленні теоретичних напрацювань. Мета їхніх 

досліджень є передовсім соціальною, утилітарною: якомога більше щастя якомога 

більшій кількості людей. Художні засоби, зокрема зміщення точки зору на межі 

структурних частин тексту, перипетії сюжету, також «працюють» на висвітлення 

ідеї про зв’язок науки з насущними потребами суспільства.  

Провідною ідеєю для наукової діяльності Нового часу стала ідея прогресу, 

благополуччя, комфорту. Антропоцентрична і охлоцентрична ідея загального 

блага поглинула автономні голоси «маленьких правд», перспективи 

альтернативних цілей. Астронавти «Венери-1» («Аргонавти Всесвіту») не 

думають про моральне право використовувати на користь землян ресурси іншої 

планети, втручатися у перебіг еволюції її флори і фауни. Отже, благородна мета 

на користь усього людства виправдовує будь-які засоби. Без жодних докорів 

сумління, щоправда, з метою самозахисту, мандрівники знищують потвор на 

Венері. З другого боку, справедлива війна Сивого Капітана («Сивий Капітан») 

проти режиму каудильйо Фернандеса, зійшовши на індивідуалістські манівці, 

вироджується до рівня мстивих терористичних вилазок. Індивідуальність 

цінується тою мірою, якою вона служить загальній справі. На перший погляд, 

науково-фантастичні романи В.Владка цілковито підпорядковано радянській 

ідеології. Однак діахронічний погляд на проблему відкриває ширший горизонт. 

Наука Нового часу прагне реалізувати соціальний проект. Її мету, її методи 

формують потреби мас і техніка.  

Соціальні мотиви відіграють важливу роль також у рамках науково-

фантастичного експерименту в квазіісторичному романі «Нащадки скіфів».  

Наука у романі «Нащадки скіфів» служить інструментом порозуміння між 

народами, епохами, поколіннями. У прямому сенсі, якби археолог Дмитро 

Борисович не володів давньогрецькою мовою, геологам серед скіфів велося б 

скрутно. У такий спосіб вирішилась давня суперечка між археологом і 

начальником експедиції геологом Іваном Семеновичем з приводу важливості 

їхніх дисциплін. Якщо геологія забезпечує людство корисними копалинами, то 

історія плекає духовні скарби, формує особистість. Пройде кілька років після 

виходу книги у світ, розпочнеться війна, і О.Довженко писатиме у щоденнику про 

жахливий занепад культури, зокрема культури війни, брак патріотизму і 

патріотичного виховання як про вирішальні причини втрат у перші роки битви з 

фашизмом.  



Експедиція шукала в печері скіфське золото. Дорогоцінний метал було 

знайдено. Але найголовніший здобуток подорожі в іншому – учасники експедиції 

знайшли прихильність і дружбу простих скіфів. Досягнуто головної мети 

науково-фантастичного експерименту, далеко важливішої за пошуки золота: 

знайти спільну мову з прапредками. Зустріч минулого з майбутнім виявилась 

взаємно продуктивною. Гості з прийдешнього помудрішали й змужніли, а серед 

скіфів, унаслідок цих відвідин, зародилось духовне сум’яття, прагнення до змін. 

Можливо, «законсервоване» у гігантській печері скіфське плем’я асоціювалось у 

письменника з радянським суспільством і актуалізувало ту очевидну істину, що 

без знання минулого збідніє душа і дух людини так само, як без духовної потреби 

у змінах ми приречені на рух по колу.  

У підрозділі 4.3 «Пригоди новітнього Фауста у фантастичному романі 

М.Амосова «Записки з майбутнього» йдеться про кризу сцієнтистських ілюзій і 

про спосіб їх художнього відтворення.  

Науково-фантастичний роман М.Амосова «Записки з майбутнього» містить 

одночасно ознаки утопії і антиутопії. Його герой, якого захоплює безмежна 

перспектива вдосконалення усього сущого, потрапляє в майбутнє, щоб 

розчаруватись у ньому.  

У романі М.Амосова порушено ряд наукових проблем, котрі досі, через 

півстоліття, остаточно не розв’язані: лікування раку, кріобіологія та анабіоз 

людини, штучний інтелект, виховання. Твір випромінює оптимізм, віру в 

здатність науки ощасливити людство. Герой М.Амосова діє у межах парадигми 

науки модерну, яку можна назвати фаустівською. 

Соціальні передбачення письменника не справдились, адже до кінця ХХ ст. 

СРСР вже не існувало. Тимчасом як багато технічних здогадок випередили свій 

час, зокрема мобільний телефон (кишеньковий відеофон), інтернет (телевізор з 

дистанційним керуванням, що також є засобом відеозв’язку і виконує функції 

електронної бібліотеки), магазини без продавців, повсюдне використання 

пластику як будівельного матеріалу, роль журналістів-телевізійників, обмеження 

буквеного способу подачі інформації, швидкісні залізничні експреси, зростання 

сфери послуг. Наука і адміністрація у суспільстві 2021 р. тісно зрослись. Існують 

гігантські спеціалізовані психіатричні клініки (50 тис. пацієнтів), де лікують 

злочинців. Служба Психології регламентує інформацію і відповідає за зворотні 

зв’язки між керівництвом і країною. Діти з раннього віку виховуються в 

інтернатах, де буцімто педагогічну справу поставлено якнайкраще. Зате жінки 

мають більше вільного часу і цілком зрівнялись у своїх правах з чоловіками. 

Служба Психології, згідно з останніми науковими дослідженнями і опитуваннями 

населення, вираховує оптимум потреб і задоволень. Почасти цей рай скидається, 

можливо, всупереч волі романіста, на антиутопію. 

Центральною структурною опозицією у «Записках з майбутнього» є 

протиставлення принципу самоорганізації та творчості, з одного боку, 

(«редагування» стихійної самоорганізації в природі і суспільстві – головна 

турбота Прохорова-вченого) та раціонального розуму (техніки) – з другого. Це 

зіткнення стало внутрішнім конфліктом самого протагоніста. Провідні амосівські 



персонажі є одночасно і Фаустами, і Гамлетами. Мотив розщепленої свідомості в 

романі М.Амосова теж є одним із наскрізних. Маленькі «я», Скептик, Наглядач, 

Вчений, Батько та ін., постійно сперечаються між собою, серед них особливо 

наполегливий Скептик.  

Як відомо, О.Шпенглер констатував занепад Європи і зникнення 

фаустівського духу й душі. Фаустівська ціннісна парадигма вичерпалася добою 

модерну. Найголовніше в ній – віра в досконалість і глобальні проекти з приводу 

досягнення ідеалу. У добу постмодерну сучасні еліти і пересічні громадяни мало 

цікавляться перспективами безсмертя, тим більше колективного. М.Амосов 

пов’язував смерть людського в людині із занепадом творчості як феномену.  

У підрозділі 4.4 «Образ науки і жанрово-стильові пошуки О.Бердника у 

повістях «Покривало Ізіди» і «Лабіринт Мінотавра»» здійснено порівняльний 

аналіз повістей О.Бердника про Піфагора й Гіпатію, в яких засобами жанру і 

стилю відтворюється особливий тип пізнавальної діяльності. 

Повісті одного з найбільш відомих українських фантастів О.Бердника 

«Покривало Ізіди» й «Лабіринт Мінотавра» привертають увагу незвичним 

потрактуванням постатей видатних учених античності Піфагора і Гіпатії. 

Біографічну канву, як відомо, неповну і почасти сумнівну, О.Бердник сміливо 

розцвічує домислами і вигадками, за якими іноді зникає історична реальність, 

занурюючись у легенду або фентезі. Інтерес викликає химерне поєднання 

достовірного, вірогідного, малоймовірного і неможливого. Письменник щедро 

використав різноманітні фарби жанрово-стильової палітри: елементи 

старогрецького роману, легенди, художньої біографістики, інтелектуальної та 

історичної прози, фантастики, жанрові вставки віршів, листів. У результаті 

отримуємо авторський міф про стародавній світ і стародавню науку, окремі 

складники якого набувають універсальності й виходять далеко за межі 

хронологічних рамок. 

Між героями повістей «Покривало Ізіди» і «Лабіринт Мінотавра», Піфагором 

та Гіпатією, бачимо напрочуд багато спільного. В обох текстах герої вирушають у 

морську подорож за знаннями, що стало причиною розлуки закоханих, у Гіпатії – 

з Ісідором, під час шторму і нападу піратів, у Піфагора – з Неріссою. Сцени 

купання в морі обох пар в цих повістях описано майже тими самими словами; 

морська подорож і полон виявились поворотним пунктом у долі і Піфагора, і 

Гіпатії. Далі розпочинається низка поневірянь, Піфагор набирається мудрості в 

Єгипті, Вавилоні, Індії; Гіпатія потрапляє до володаря Пальміри, потім до 

індійського раджі, затим переймає сакральний досвід в елевксінських жерців. 

Таємні знання Піфагор здобуває з книг так званих синів неба, Гіпатія – у синів 

Прометея. Повернення додому і зустріч з коханим чи коханою не відродила 

почуттів; вдома Піфагор і Гіпатія вступають у конфлікт з владою, у першому 

випадку це Кілон, у другому – Кирило Александрійський, і у фіналі твору 

приймають мученицьку смерть. Таким чином, маємо справу з двома варіаціями 

одного сюжетного інваріанту. Більше того, йдеться про варіації одного й того ж 

героя, улюбленого персонажа О.Бердника, якого той зображає у багатьох своїх 

творах, героя-мрійника, борця, подвижника, шукача Істини.  



Жанрова матриця криптоісторії певним чином визначає образ науки і статус 

знань. Криптоісторія – це таємна історія, з тієї чи тієї причини прихована од 

непосвячених; це псевдонаукове знання, віра в те, що умисел окремої людської 

спільноти, яка, приміром, контактувала з космічними пришельцями, масонська чи 

сіоністська змова, злий задум єгипетських жерців, загадкова країна Шамбала і т. 

ін. фатальним чином спрямовує хід історії. Такого роду підхід надзвичайно 

спрощує історичний процес, робить його оманливо передбачуваним, провокує 

образ абсолютного зла, породжує нетерпимість і всезнайство. У структурі 

художнього тексту криптоісторичні мотиви – це всього лиш один із способів 

заінтригувати читача, натомість у сфері суспільних ідеологій криптоісторія як 

ідеологічний міф може бути вельми небезпечною. Криптоісторія пропонує знання 

у готовому вигляді, які не треба добувати у результаті аналізу, експериментів, 

спостережень. Вони вимагають не стільки зусиль розуму, скільки особливих 

духовних якостей. Їх отримують з вуст посвячених, вичитують із священних книг, 

здобувають, проходячи через численні випробування. Ці знання тримають у 

таємниці, тому що вони допомагають залишатися могутніми одним і роблять 

рабами інших, або у такий спосіб відомості оберігають від профанації, 

знецінення, від використання злими силами. У повістях «Покривало Ізіди» та 

«Лабіринт Мінотавра» герої прагнуть відхилити покривало дружини Осіріса, 

Великої Матері, Природи чи вийти з лабіринту Мінотавра за допомогою істини, 

яка звільняє мільйони, але герої вступають у конфлікт з владою, що використовує 

знання як засіб поневолення і збагачення.  

Отже, за розповідями про Піфагора і Гіпатію криється третя базова наративна 

структура, вельми близька, попри інші нашарування, до міфу про Прометея, 

складниками якої є образ сильної духом, надзвичайно обдарованої людини, таємні 

знання, які вона здобуває у ході випробувань, і її життєвий чин, що обертається 

саможертовністю. Тип науковця трансформується у постать духовного учителя. У 

контексті художньої інтерпретації життєписів видатних математиків античності 

якраз математика видається чимось додатковим і другорядним. Покликання 

істини – слугувати справі духовного звільнення людства.  

О.Бердник шукав альтернатив щодо так званої аналітичної науки. Замість 

математики чисел він пропонував математику любові, математику поезії, краси, 

фантазії, аби зберегти нерозривність потоку буття; надавав пріоритету наукам про 

дух перед науками про природу.  

Підрозділ 4.5 «Філософія техніки в романі Т.Антиповича «Хронос»» 

висвітлено один з головних шляхів подолання техніцизму в сучасній українській 

літературі.  

Усю історію української наукової фантастики можна було б означити так, як 

назвав свій роман сучасний український прозаїк Т.Антипович: «Історія одного 

винаходу». Справді, у більшості фантастичних творів українських прозаїків ХХ – 

п. ХХІ ст. йдеться про долю технічних інновацій, що репрезентують благотворний 

чи не дуже вплив науки на життя суспільства. Усі українські фантасти більшою 

чи меншою мірою усвідомлюють небезпеку дегуманізації, яку несе техніка. Однак 

у кожного з них, залежно від культурно-історичної епохи, стилю, світогляду, свій 



рецепт, як позбутися чи звести до мінімуму негативні наслідки новітніх 

технологій.  

З кінця 50-х рр. ХХ ст. в українській прозі посилилась тенденція до 

осмислення ролі техніки в суспільстві в рамках утопій або антиутопій. Традиція, 

яку заклав В.Винниченко романом-антиутопією «Сонячна машина» 

спостерігається, з перервою на період сталінізму, упродовж другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст., а саме: розглядати технічні винаходи і науку в цілому як 

самостійну силу, паралельно з соціальними реформами, що трансформує життя 

суспільства не завжди в кращому напрямку. В українській літературі початку ХХІ 

ст. наукова фантастика, пік захоплення якою минув у ХХ ст., змінюється, 

зберігаючи базову характеристику у вигляді «історії винаходу» або наявності 

технічних новацій, в напрямку соціальної фантастики, головним чином 

антиутопій, як-от у романах Ю.Щербака «Час смертохристів», «Час великої гри», 

Т.Антиповича «Хронос».  

Підзаголовок науково-фантастичного роману Т.Антиповича «Хронос» вказує 

на сюжетотвірну функцію «історії одного винаходу». Справді, у кожному розділі 

роману розгортаються події, пов’язані з наслідками винаходу хрономату, 

пристрою, що дозволяє відбирати чи додавати людині біологічний час. Наслідки 

впливу хрономату на людські тіла і душі передбачають авторську філософсько-

естетичну концепцію технічного винаходу, художнє осмислення його сутності, 

його відношення до людського буття, пошуків істини, морального вибору тощо.  

Науковий світ у романі «Хронос» представляють професор Койфман та його 

учень, асистент Фред, люди, поєднані однією справою, однак зовсім різні за 

переконаннями. Професор Койфман – це класичний тип жуль-вернівського 

науковця, відданого своїй справі і людям, який прагне ощасливити їх 

відкриттями, винаходами, удосконаленнями. Утім, він вчасно усвідомив 

небезпеку співпраці з офіційною владою.  

У романі Т.Антиповича технічні новації кардинально змінюють спосіб 

існування людства, породжуючи екзистенціальні проблеми «приватизації» та 

індивідуалізації часу, втрату актуальності проблеми безсмертя, що властиве 

людині постмодерну.  

Особливий інтерес у контексті означеної проблематики викликає згадувана 

Койфманом лекція М.Гайдеггера «Питання про техніку». Професор погоджується 

з Гайдеггером у тому, що утвердження техніки супроводжується розвінчанням 

Бога. Небезпека полягає в тому, що природа для людини – це переважно джерело 

енергії, а техніка як засіб перетворюється на промисловість; адже усе, що вона 

виводить з потаємності розглядається як сировина або, як каже М.Гайдеггер, стає 

тим, що перебуває-в-наявності. Використовуючи техніку, людина не цікавиться 

«речами в собі», а «речами для себе», тобто не істиною як такою, а тим, чим 

істина може бути корисною для людини, і тому спотворює істину. Однак спасіння 

криється там, де й небезпека. Техніка – це лише «тріумф засобів над метою» 

(К.Ясперс), головне, з якою метою її застосовувати. Отже, техніка повинна 

слугувати людині лише у режимі «неприватизованого», нетілесного, 

всезагального, Божого часу.  



ВИСНОВКИ 

У Висновках обґрунтовано результати дослідження.  

Особливу роль у поширенні освіти в Україні відіграло християнство. Однак 

перебування України у невизначеному геополітичному просторі між Заходом і 

Сходом в обставинах перманентної міліарної загрози спричинило перервність 

державницької традиції й високої культури, важливим складником якої є інститут 

науки.  

З нашого погляду, українська література упродовж усього періоду свого 

побутування демонструє три глобальні моделі наукового світу: премодерн, 

модерн, постмодерн або, інакше кажучи, знання-мудрість, знання-владу, знання-

товар чи, іншими словами, теоцентризм, раціоцентризм, децентризм. Кожна з цих 

трьох моделей припадає на визначений період часу (середньовіччя, XVII – XX ст., 

кінець ХХ – ХХІ ст.), проте їх елементи трапляються й поза власними 

хронологічними межами домінування. Українська проза ХІХ – початку ХХІ ст. 

засвідчує реалізацію глобальної моделі у річищі певних художніх напрямків, 

жанрово-стильових різновидів, певної типології персонажів.  

Образ премодерн-науки виростав на ґрунті базового уявлення про знання-

мудрість, що виступає засобом самопізнання і удосконалення, наближення до 

Бога і «життя в істині». Наукова діяльність не мислилась поза етичними та 

естетичними цінностями. У давній українській літературі цей образ тісно 

пов’язаний з агіографічним жанром. Зв’язок із народними переказами, легендами, 

анекдотами, житійною літературою засвідчують перші російськомовні зразки 

української біографістики, присвячені книжникам і науковцям, повість 

І.Срезневського «Майоре, майоре!» та  незакінчений роман Д.Мордовця 

«Професор Ратмиров». Для романтичної прози (як української, так і світової) 

характерні образи науковців, що репрезентують крайній тип «злого генія», 

чарівника, мага, святого, як-от у романі М.Шеллі «Франкенштейн», у новелах 

Н.Готорна і Е.По. Страх і побожність оточення пояснюються винятковістю 

постаті науковця у тодішньому суспільстві, незавершеним процесом 

секуляризації, незначним впливом науки на перебіг повсякденного життя у добу 

премодерну. В українській романтичній або просвітницькій прозі ХІХ ст. 

(особливо у першій половині століття) образ науковця трапляється надзвичайно 

рідко і являє собою компромісну фігуру дивака, юродивого, де переплітаються 

крайнощі демонізуючого і обожествляючого підходів.  

Риси премодерну в образі вченого не зникають упродовж ХІХ – ХХ ст. Вони 

складають обов’язковий компонент постаті інтелігента-подвижника у 

народницькій прозі, скажімо, у романі Д.Яворницького «За чужий гріх». Їхня 

незаперечна присутність оприявнюється зокрема в ідеалізації образу радянського 

вченого, відданого ідеї служіння народу, борця за мир і т.п. На початку ХХІ ст. 

вони зринають у романах В.Єшкілєва, Ю.Щербака в образах чи то адептів 

таємних знань, чи то класичних вчених жуль-вернівського типу з бездоганною 

моральною репутацією.  

Класифікація глобальних образів науки ґрунтується на гранднаративах, тобто 

свого роду телеології, що визначає кінцеву мету наукової діяльності. 



Гранднаративом модерну є формула Ф.Бекона «знання – це влада», згідно з якою 

людина покликана оволодіти силами природи і облаштувати світ на власний 

розсуд. Дискурс науки закономірно перетікав у дискурс влади. Наука мусить 

упорядковувати хаос. Отже, розум «модерніті» – це переважно законодавчий 

розум (З.Бауман). За винятком останнього десятиліття ХХ ст. в українській прозі 

панувала картезіансько-ньютоніансько-кантіанська парадигма верифікації знань. 

Часом вона піддавалася сумніву, приміром, у прозі В.Домонтовича або 

І.Костецького, але загалом віра у лінійно-детерміністичну природу об’єктів серед 

масового читача лишається панівною донині.  

Утім, протягом ХІХ – ХХ ст. художню модель науки модерну представлено 

великою кількістю художніх напрямів та ідіостилів, її реалізували на матеріалі 

української прози у річищі різноманітних жанрово-стильових різновидів і 

модифікацій. Неоднорідною виявилась і типологія науковців. Однак, вдаючись до 

неминучого спрощення і схематизму, задля окреслення провідних тенденцій, 

воліємо поділити цей часовий проміжок на чотири періоди (романтизм, 

народницький реалізм, модернізм і соціалістичний реалізм) з домінантними в 

аспекті нашої теми жанрово-стильовими різновидами у прозі й власним типом 

науковця.  

На нашу думку, романтичний період осягнення теми науки засвідчують 

твори І.Срезневського та Д.Мордовця, представників харківського і 

петербурзького кола українських романтиків. З’ява роману Д.Мордовця 

наприкінці ХІХ ст. ніби суперечить його причетності до романтизму. З нашого 

погляду, представлена у романі «Професор Ратмиров» концепція героя цілком 

романтична, оскільки заснована, як ми намагались довести у відповідному розділі 

нашої праці, на романтичній символіці, адже символ і міф – невід’ємні засоби 

художнього вислову романтиків У жанровому відношенні таку прозу можна 

назвати психологічно-метафізичною, попередницею інтелектуальної прози 

модерністів. У центрі подій тут розгортається конфлікт між розумом і серцем, 

профанним і сакральним, раціональним та ірраціональним началами буття. 

Обидва письменники розповідають історію кохання у контексті метафізичних 

проблем природи і духу. Обидва моделюють один і той же тип протагоніста, 

дивака і юродивого. Крім вищезазначених рис премодерну в трактуванні світу 

науки, наразі спостерігаються й модернові риси, зокрема історизм, просвітницькі 

й просвітянські інтенції, наука стає інструментом удосконалення, реформування 

суспільства.  

У другій половині ХІХ ст. тема науки поволі виокремлювалась у самостійну 

одиницю в рамках теми інтелігенції. Фактично, у достеменному сенсі науковець 

як повноцінний персонаж з’являється вперше на теренах української прози в 

романі І.Нечуя-Левицького «Хмари». Крім І.Нечуя-Левицького, у річищі теми 

інтелігенції працювали О.Кониський, Панас Мирний, Олена Пчілка, Б.Грінченко, 

Д.Яворницький та ін., і серед досить розмаїтої типології людей науки, 

представленої цими письменниками, безумовно, вирізняється тип подвижника, 

борця за соціальну і національну справедливість. Панівну позицію наразі 

займають жанри ідеологічної повісті чи роману. Конфлікт серця і розуму 



модифікується у суперечності особистого і громадського життя. Ніхто більше за 

реалістів народницького спрямування не писав про національні пріоритети 

наукової діяльності. Паростки документально-біографічної і науково-

фантастичної прози народників виконували розважальні, дидактичні, 

публіцистично-пропагандистські функції.  

У започаткованій модерністами в особі А.Кримського, В.Домонтовича, 

В.Підмогильного, М.Могилянського, М.Івченка та ін. українській інтелектуальній 

прозі одним з головних героїв стає людина науки. Засновані на раціональних 

підвалинах переконання науковців зазнають випробувань живим життям, 

повсякденням, абсурдом буття, коханням, ірраціональними імпульсами, 

коригуються етичними вимогами. Як правило, раціонально сконструйована ідея 

не витримує тиску життєвих обставин, однак і не здає повністю своїх позицій, 

засвідчуючи нові можливості; загалом, інтелектуальний пошук не втрачає сенсу. 

Найбільш презентативною у прозовому доробку інтелектуалістів, що тою чи тою 

мірою стосується світу науки, виявилась фігура кабінетного вченого. У кожному 

разі це конфлікт з життям, яке незрівнянно багатше за інтелектуальні схеми.  

У першому українському фантастичному романі «Сонячна машина» 

В.Винниченко ініціював на ниві рідного письменства традицію демонструвати 

різного роду можливості технічного винаходу, гуманні чи антигуманні, 

передовсім у жанрах утопії чи антиутопії. Біографістика В.Домонтовича і 

М.Івченка осмислювала відчуженість постаті науковця або книжника знову-таки в 

рамках культурно-історичної чи соціальної проблематики.  

Соцреалістичний період української літератури ознаменувався зокрема 

розвитком виробничої прози, яка з-поміж інших жанрово-стильових різновидів у 

творах про науку посіла провідне місце. Це не означає, що поява науковця в 

системі персонажів обов’язково передбачала виробничий формат взаємин, 

неодмінний конфлікт консерваторів з новаторами і т. п., але суспільний статус 

ученого, його соціокультурна роль розумілися у невід’ємному зв’язку з 

виробничим комплексом, ідеологічним протистоянням, соціалістичним 

будівництвом тощо, і навіть у найкращих нешаблонних творах українських 

прозаїків виробнича проблема тою чи іншою мірою присутня, приміром, у 

кіноповісті О.Довженка «Мічурін» – це виведення морозостійких сортів персика, 

у романі Ю.Мушкетика «Біла тінь» – проблема фотосинтезу, головний герой 

роману П.Загребельного «Розгін», академік Карналь, керує заводом з виробництва 

ЕОМ, у Ю.Щербака («Причини і наслідки») – боротьба зі сказом. Письменники 

намагалися уникати ідеологічних штампів, проектуючи виробничі проблеми на 

внутрішній світ персонажа, переосмислюючи їх у символіко-алегоричному ключі. 

Загальноприйнятою даниною офіціозу, у більш чи менш талановитому виконанні, 

стали епізоди про боротьбу з церковниками, «буржуазними націоналістами», 

капіталістичним Заходом, про так звану Велику Вітчизняну війну як горнило духу 

і урок мужності, про роль партійних наставників у формуванні світогляду 

вченого, про практичні наслідки наукових досліджень, про глибинний стосунок 

до народу у сенсі перейнятого ідеєю соціальної справедливості простолюду. 



Найбільш відповідним для таких завдань був тип науковця як «солдата без 

мундиру», чиновника, виконавця, робітника високої кваліфікації.  

В українській фантастиці 30 – 50-х рр. ХХ ст. і документально-біографічній 

прозі, можливо, тому що ці пласти літератури вважали більш ілюстративними, 

заявлені вище ідеологеми виявились ще більш випукло, сягаючи подеколи рівня 

кітчу. Чи не всі українські фантасти в СРСР усвідомлювали дегуманізуючий 

вплив техніки на людину, проте надійним запобіжником у випадку трагедії 

оголошували унікальний радянський устрій. Художні версії біографій видатних 

учених традиційно ділились на «нещасливу» дореволюційну частину і «щасливу» 

радянську; національний колорит зводився до мінімуму.  

Чорнобильська катастрофа 1986 р. підважила одну з наріжних формул доби 

модерну «знання – це влада», адже наслідки наукової діяльності вийшли з-під 

контролю людини. «Політика об’єктивації», заснована на картезіансько-

кантіанських принципах, дала збій. Стало очевидним, що природа – це світ 

складних нестабільних нелінійних систем, і наукові наративи про Всесвіт – фікції 

з більшим чи меншим ступенем вірогідності. У сучасному світі поширюється 

постмодерністська чуттєвість з властивими їй іронічністю, приватизованим 

прогресом, нестабільним триванням у глобалізованому та індивідуалізованому 

суспільстві, приватним атомізованим часопростором.  

У романах А.Дністрового, В.Єшкілєва, А.Куркова, Т.Антиповича науковець 

або книжник перетворився на одного з маргінальних персонажів, притаманних 

постмодерністській прозі. Однак перебування на узбіччі мейнстриму є вельми 

двозначним, якщо згадати про засадничий децентризм світогляду постмодерну, це 

одночасно і трагедія і гра в трагедію, ар’єргард і, за певних умов, авангард. Сфера 

конфліктів постмодерністської прози формується довкола розвінчання ілюзій 

щодо центрального місця тих чи інших цінностей. Пройшовши етапи прози 

психологічно-метафізичної, ідеологічної, інтелектуальної, виробничої, художньо-

інтерпретаційна модель наукового світу виростає наразі на жанрово-стильовому 

ґрунті іронічної прози. Іронію тут треба розуміти не тільки як троп, йдеться 

передовсім про засадничий релятивізм умонастрою.  

Українська фантастика літератури постмодерну все більше тяжіє до фентезі, 

й за визначенням, порівняно з науковою фантастикою, постать науковця для неї 

менш актуальна. Художнє осмислення технічних новацій залишається активним у 

соціальній фантастиці, зокрема у жанрі антиутопії, що загалом відповідає 

есхатологічним настроям межі тисячоліть. Художньо-біографічна проза 

переходить критичну межу вимислу у площину гібридних жанрових утворень. На 

тлі загального світоглядного релятивізму за останнє десятиліття у ряді творів 

українських прозаїків спостерігається посилення релігійних ідей.  

Таким чином, накреслено кілька парадигмальних, жанрово-стильових, 

типологічних рядів, які переплітаючись і взаємодіючи, формують художньо-

інтерпретаційні моделі науки в художньому тексті, а саме: образ науки як 

метафізики (богопізнання й самопізнання) чи «життя в істині», як просвітництва 

(народницького подвижництва), як безкорисливого шукання істини (так звана 

чиста наука) в інтелектуальній прозі модерністів з відповідним типом кабінетного 



вченого, науки як виробництва (техніки, НТР) і науки як кризи цілепокладання, 

коли в умовах світоглядної кризи ні суспільна користь, ні істина сама по собі не 

слугують достатнім, з соціокультурного погляду, обґрунтуванням наукового 

пошуку. Йдеться насамперед про панівні моделі-інваріанти, бо насправді 

літературний процес містить чимало відгалужень від магістральної інтерпретації 

наукового світу або художніх явищ на помежів’ї, де переплітаються ознаки 

типологій персонажа-науковця і жанрово-стильових різновидів, «великих стилів».  

Упродовж ХІХ – початку ХХІ ст. простежуємо своєрідну «пульсацію» 

типології науковця в українській прозі відповідно до критерію соціальність / 

асоціальність. Так, романтизм, модернізм, постмодернізм репрезентують вченого-

одинака, інтереси якого не вельми близькі загалу, натомість народницький варіант 

реалізму і соцреалізм толерують постать вченого на послугах у тої чи іншої 

ідеології, держави, суспільства.  

Як відомо, наука почала зароджуватися тоді, коли людина заходилася шукати 

наукову істину заради самої істини, коли така діяльність перетворилась на 

самоціль. Очевидно, пошук істини заради істини необхідний для збагачення 

вселюдської культури, але його замало для всебічного розвитку нашої особистості 

в її багатоманітних зв’язках із суспільством. З нашого погляду, дилему наукової 

істини як засобу та істини задля істини можна розв’язати хіба що по-гегелівськи у 

сенсі боротьби і єдності протилежних начал, принаймні через неповноту першої і 

другої позицій мусимо вдаватись до пошуку динамічної рівноваги. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко Р.П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в 

українській літературі ХІХ – початку ХХІ ст. (жанрово-стильові різновиди й 

новації). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01. – українська література. – Київський національний 

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

2015.  

У дисертації вперше в українському літературознавстві висвітлено рух 

філософсько-естетичних уявлень про науку як низку художньо-інтерпретаційних 

моделей в українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст. Згідно з модальним 

принципом цей рух простежено на матеріалі жанрово-стильових різновидів 

«правдоподібної», біографічної та фантастичної прози. Автор накреслив кілька 

понятійних рядів, а саме ряд метанаративів або ціннісних парадигм, ряд художніх 

напрямів, жанрово-стильових різновидів, типології персонажа-науковця, які, 

переплітаючись і взаємодіючи, формують образ науки тієї чи іншої доби у вигляді 



художньо-інтерпретаційних моделей науки як «життя в істині», науки як 

просвітництва, науки як безкорисливого пошуку істини або так званої «чистої 

науки», науки як виробництва та науки як кризи цілепокладання.  

Ключові слова: наука, науковець, художньо-інтерпретаційна модель, 

метанаратив, художній напрям, жанрово-стильовий різновид, типологія 

персонажа, літературний процес. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ткаченко Р.П. Художественно-интерпретационные модели прозы о 

науке в украинской литературе ХIX – начала ХХI века (жанрово-стилевые 

разновидности и новации). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Украинская проза в этом исследовании впервые анализируется в русле 

украинского литературного процесса ХIX – начала ХХI в. под углом зрения 

художественной интерпретации мира науки. В работе изучен большой массив 

произведений украинской прозы, принадлежащих перу И.Срезневского, 

Д.Мордовцева, И.Нечуя-Левицкого, А.Крымского, В.Петрова-Домонтовича, 

А.Довженко, И.Костецкого, Н.Рыбака, Ю.Мушкетика, П.Загребельного, 

А.Днестрового и др. на предмет особенностей построения образа науки. Главную 

цель диссертант усматривал в литературоведческой реконструкции 

последовательного ряда художественно-интерпретационных моделей в системе 

координат ценностных парадигм (метанаративов), художественных направлений, 

жанрово-стилевых разновидностей, типологии персонажа-ученого.  

В работе исследуются условия появления и разработки темы науки в 

украинской литературе XI – XVIII веков, анализируется образ ученого в 

украинской романтической прозе и типология науки в украинских прозаиков-

народников. Несмотря на небольшое количество людей науки среди персонажей 

украинских писателей ХIХ века, образ ученого и типология науки отличаются 

заметным разнообразием, содержат почти все магистральные направления 

художественной интерпретации мира науки последующим литературным 

процессом.  

В интерьере философско-эстетических систем модернизма, соцреализма, 

постмодернизма художественным направления соответствуют следующие 

жанрово-стилевые разновидности прозаических произведений, где чаще всего 

появляется образ ученого, а именно: интеллектуальная проза, производственная 

проза, ироническая проза.  

Разрабатывая художественно-документальный образ ученого, представители 

художественных направлений по-разному определяли степень вымысла и 

домысла, национального колорита в художественной биографии, расставляли 

разные идеологически акценты. В романтиков и модернистов человек науки 

представлен как чудак, святой, кабинетный ученый, у писателей близких к 



соцреализму – как чиновник, производственник, борец за мир и социальную 

справедливость, у постмодернистов – маргинал. 

В украинской фантастической прозе образ науки как техники, типология 

персонажей-ученых, с одной стороны, проявляется в художественной техносфере 

В.Винниченко, Ю.Смолича, В.Владко, с другой – видим альтернативу техницизму 

в произведениях О.Бердника (идея альтернативной эволюции), Т.Антиповича 

(использование техники в режиме Божьего времени). 

Диссертант создал схему художественной интерпретации мира науки в 

украинской прозе ХIХ – начала ХХI ст. в виде последовательности 

художественно-интерпретационных моделей науки как «жизни в истине», науки 

как просветительства, «чистой науки», науки как производства, науки как кризиса 

целеполагания в соответствии с инвариантными жанрово-стилевыми 

разновидностями прозы и типологией персонажей-ученых. 

Ключевые слова: наука, ученый, художественно-интерпретационная модель, 

метанаратив, художественное направление, жанро-стилевая разновидность, 

типология персонажа, литературный процесс. 

 

SUMMARY 

Tkachenko R.P. Artistic-interpretative models of prose about science in 

Ukrainian literature of the 19th early 21st century (genre and stylistic variations 

and innovations). – Manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Philological Sciences on Speciality 10.01.01 – 

Ukrainian Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

education and science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

For the first time in Ukrainian literary movement this thesis highlights the 

philosophical and aesthetic ideals about science as a series of artistic-interpretational 

models in the 19
th
 – early 21

st
 century Ukrainian prose. According to the modal 

principle this movement has been traced on the material of genre and stylistic varieties 

of “verisimilitude”, biographical and fantastical prose. The author has drawn several 

conceptual series, namely a series of meta-narrative or valuable paradigms, a number of 

artistic trends, genre and stylistic varieties, the typology of image-scientist; interwearing 

and interacting they create the image of science of this or that period in the form of 

artistic-interpretational models of science as life in truth, science as education, science 

as dis-interested search for truth or so-called “pure science”, science as production and 

science as the crisis of goal-setting. 

Keywords: science, scientist, artistic-interpretational model, meta-narrative, artistic 

trend, genre and stylistic variety, character’s typology, literary process. 

 

 

 

 


