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У статті розглядається своєрідність психо-емоційного сприйняття рослинного і
тваринного світу ліричним персонажем оповідань Є. Гуцала. З’ясовується, що уміння образно
і багатоаспектно сприймати природу з дитячих літ формує гуманістичну особистість,
розвиває естетичне бачення та спостережливість.

Ключові слова: емоційний стан, настрій, тваринний і рослинний світ, біосфера,
враження,.

 «Перехилившись через теплі від сонця дерев’яні цямрини – цямрини днів, місяців
і років – і зазираючи в глибокий колодязь часу,… там, на затонулому дні блакитного
неба бачу своє дитинство»[1, с. 310] – так визначив Є. Гуцало джерело своєї
постійної уваги до всього живого на рідній землі – до світу звірят, пташок, домашніх
тварин, комах, квітів, дерев, без яких не можна уявити творчої індивідуальності
письменника. Прагнучи відповісти на головне запитання «звідки і коли приходить ця
любов до рідної чорної землі?» [2, с. 67], прозаїк достеменно знав, що залюбленість
ота прокидається в душі дитини спостережливої, допитливої, спраглої бачити і чути
кожне живе створіння.

На особливий характер присутності природи в оповіданнях Є. Гуцала одним із
перших звернув увагу І. Дзюба, наголошуючи на емоційній магії пейзажу [3, с. 633],
на здатності письменника передавати переживання природи [3, с. 648], надавати їй
психологічного навантаження. Цю ж рису розвивати в читачеві «щасливу здатність
повнитися красою світу, хвилюючою сокровенністю рідної землі» [3, с. 648]
відзначають у своїх працях такі дослідники творчого доробку Є. Гуцала, як Леся
Воронина, М. Слабошпицький, М. Жулинський та ін.

Тому вивчення особливостей відображення письменником рослинного і
тваринного світу у контексті духовного життя ліричного героя-оповідача є
актуальним, бо допомагає повніше окреслити цілісну творчу постать прозаїка як
гуманіста-природолюба. Метою нашої статті є дослідити причини обсервації
письменником світу живої природи, з’ясувати його естетичні пріоритети у
відтворенні тваринних і рослинних образів, що набувають в оповіданнях
символічного значення. Для реалізації мети необхідно простежити зв’язок між
емоційним станом героя-оповідача і об’єктами художнього відображення,
виокремити психологічно найближчі авторові образи тварин і рослин, простежити
вплив світу природи на формування моральних засад особистості ліричного
персонажа.

Біосфера рідної землі, тисячі істот, що мають за домівку ліс, луки, озеро, людське
обійстя, чагарники та найнесподіваніші куточки, в яких нуртує життя, – основна
сфера зацікавлення ліричного героя Є. Гуцала, чий світогляд і гуманістичні
переконання сформувалися в умовах найтіснішого спілкування зі світом «городини,
садовини, квітів, річки, гаю, поля, звірини і птаства, в якому живе сільська дитина»
[3, с. 637].

Домашні тварини, у спілкуванні з якими і завдяки яким з дитинства формується
людська особистість, здатна шанувати природу, в оповіданнях письменника є не
майном господаря, а друзями, родиною. Корова, кінь, песик, півень, курчата, навіть
свиня – істоти індивідуалізовані, незамінні, про яких пам’ятають усе життя.
Наприклад, про годувальницю людського роду, сильну й красиву корову з
розумними очима й природженою гідністю розповідає Є. Гуцало у творі «Рідні», в
якому відчувається властиве народній традиції побожне ставлення до головного
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родинного скарбу. Сільська сім’я може мати у різний час Зірку, Хвойду, Гондолу
тощо – і кожна з тварин виявляє власну вдачу, часом добру і лагідну, часом шкідливу
і непокірну. Герой оповідання рятує свою улюбленицю Гондолу, коли в колгоспі
вирішили відправити стареньку на бойню. Пам’ятаючи, як у страшні часи вона
рятувала його дітей від голодної смерті, чоловік, ризикуючи бути засудженим за
«шкідництво», віддає Гондолу знайомій вдові, аби дожила віку у ласці та догляді.
Старенька корівка йому наче сестра, і місце її «в його серці, виявляється, жодна інша
корова так і не змогла зайняти, воно належало тільки їй» [1, с. 216].

Найщедріше почуттями вірності, самопожертви наділяє письменник собаку, образ
якого є особливо трагічним в оповіданні «Полювання з гончим псом», романтично-
ліричним у творі «У синьому небі я висію ліс», оптимістично-бадьорим в оповіданні
«Коротке щастя неповнолітньої Катрі» тощо. Страждання пораненого пса
(«Полювання з гончим псом»), якого хазяїн покинув умирати на острові посеред
Дніпра, завдають читачеві сильного психологічного удару, бо автор говорить про
тварину як про зраджену, але вірну до останку жорстокому хазяїнові високоморальну
особистість. Людська мука в очах, стогін-дихання, туга і самотність собаки не
можуть лишити байдужими випадкових рибалок. Найдраматичнішим у творі є
епізод, коли вірний пес пливе по річці, шукаючи господаря, і, знесилівши, зникає під
водою.

Світлою журбою наповнене оповідання «У синьому небі я висію ліс» про
невластиву людині мудрість і любов до життя малого песика Боніфація, який разом із
другом Миколкою умів літати над землею. Руденький, у білих панчохах із білою
латкою на лобі, він мав «очі життєлюбного мудреця…, який спромігся на мудрість не
на схилі віку, а замолоду, коли можна вдовольнити всяке своє розумне бажання»
[1, с. 112], очі, які «сяяли, як душі веселих грішників»[1, с. 114]. Втішний пес –
вірний супутник вигадника Миколки, який неначе мав крила, мріяв про життя людей
на хмарах і про дубовий, березовий та ялиновий ліси у небі. Напевно, саме завдяки
Боніфацієві хлопчик бачив світ незвичайним, а згодом створив власний поетичний
всесвіт, у якому стали друзями дерева і птахи, люди і звірята.

«А в мене, крім Найди, нікого нема» – признається про порятованого
мисливського собаку героїня оповідання «Коротке щастя неповнолітньої Катрі».
Знайденого друга дівчинка доглядає, лікує, розуміє і сприймає його біль, вірить, що в
нього є душа. Найда – породистий пес, занедбаний попереднім господарем. Йому
байдуже, що Катрина мати пригощає в хаті чужих чоловіків, що сільські діти через
це оминають дівчинку: для нього не існує людських умовностей і пересудів, він
просто любить свою рятівницю. Очі собаки світяться «непередаваною розумною і
тихою вдячністю» [4, с. 145], ніжністю, довірою. Прикметно, що не мати, зайнята
пошуками чоловіка і глуха до почуттів дитини, а саме собака дарує дівчинці увагу,
«відчуття волі й відваги»[4, с. 160], всього себе: «очі блищать і сяють радістю,
маленькі й тонкі, схожі на трикутнички, вуха аж тремтять, а довга клинцювата голова
тицяється Катрі в гострі коліна, в долоні, в груди. Теплий шорсткий язик лизнув то в
лікоть, то в шию, то дістав скроні. І пахне від Найди молодими половіючими
колосками, полином, волошками»[4, с. 160]. Саме в такій любові, самовідданості,
переконує письменник, ізольована від ровесників і родини дівчинка почувається
несамотньою, потрібною, щасливою.

На все село прославився диваком дід Хома («У Вовковиях») за сентиментально
дбайливе ставлення до старої свині, за якою доглядав краще, ніж дехто за власною
дитиною. Поради добросердних сусідів позбутися тягаря у будь-який доцільний
спосіб викликають у старого гнів, образу, доводять до сліз і до почуття провини
перед свинею, для якої він достає молоко, «для неї і в печі палить та варить», «і
яблука літні та осінні й зимові з’їдає Хiвря»[4, с. 201]. По смерті жінки, яка не
народила «своєму Хомі ні одненької дитини»[4, с. 196], чоловік поза роботою в
колгоспі та на власному городі основну увагу став приділяти істоті, яка лишилася з
ним, тому саме свині він розповідає сільські новини, «й душу виливає, й
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сповідається». Пекуча самотність, потреба спілкуватися, турбуватися про когось
перевертають свідомість старого, змушують у нешанованій народною традицією
тварині побачити члена родини, сконцентрувати в клопотах про неї всю доцільність
власного життя.

Особливу увагу приділяє письменник багатющому тваринному світові рідного
Поділля, в якому поряд із лісовими велетнями лосями та ведмедями живуть у
тривогах та боротьбі за існування зайці, їжаки, лисиці, дикі кози, вужі й гадюки,
найрізноманітніше птаство, комахи, риби та інші скарби, подаровані природою
людині для її внутрішнього гармонійного розвитку. Саме про такі твори, як «Лось»,
«Сім’я дикої качки», «Глиняний півень», «Таке страшне, таке солодке життя»,
«Саййора», «Одуд» та ін. І. Дзюба слушно зазначив, що вони мають «особливий
характер присутності (може: активної естетичної дії?) природи» [3, с. 637]. Вони
також справляють емоційний вплив, етично-моральну дію, тому що дають читачеві
психологічний поштовх до вдумливого сприйняття здавалося б буденних речей –
бурхливого життя біосу, якого пересічний обиватель взагалі не помічає. Так,
звичайне протистояння мешканців лісостепу зайця і лисиці передано в оповіданні
«Таке страшне, таке солодке життя» як захоплююча історія про малого вуханя, який
постає цілісною особистістю зі своєю любов’ю до рідної землі, радістю,
спостережливістю, страхами і власною заячою гідністю. Його доля – втікати від
рудої хижачки, і кожна успішна втеча – перемога над страшним і солодким життям.
Дужий і спритний, заєць не раз вислизає з-під носа свого ворога і серце його співає
від радощів. Дуже переконливо автор описує гнітючій настрій пізньої осені: цей
пейзаж на рівні відчуття запаху, дотику, звуку передає негоду, яка робить життя
тваринки безпросвітним: «Скоро насунули хмари, все насупилося, почалася сльота;
то капало чи збиралося капати, поля стали безрадісні, рілля осклизла, стежки
заболотились, у лісі стояло мокре чамріння, нудний капіж, пережухла трава почала
загниватися, дерево тхнуло важким густим духом, немов загнивалося» [1, с. 121].

Не менше захоплення викликає в оповіданні і майже демонічний образ лисиці, яка
«неслася… серед вільшини швидкою, нечутною тінню, вона стелилася над землею, її
очі полум’яніли двома кривавими, націленими іскрами»[1, с. 121]. Основний настрій
оповідання – заяча радість урятуватися від «клубка рудого полум’я», здобути
перемогу втечі,  «бо інші перемоги йому не судились» [1, с. 122]. З любов’ю і
захопленням автор описує сильне, пружне, сите тільце зайця, його відчуття землі під
ногами, тугого повітря, яке захльостує в ніс. Навіть поранений, заєць вирвався із рук
мисливців, чим не засмутив їх, а потішив, бо став утіленням зухвалого, прудконогого
і мудрого героя лісу. Чи не такого життєлюба зустрічаємо і в оповіданні «По мерзлу
калину», який по першому морозцю скаче по полю, «наче гуцає знизу догори
відстовбурченим гузенцем» [1, с. 106].

Одна із зворушливих особливостей оповідань Є. Гуцала про звірят і птахів – увага
до родинного життя, де мами і діти – лисиці, кози, дикі качки, лелеки, ластівки, кури
тощо. Перед тим, як стати грозою лісової дрібноти, кожна лисиця, наприклад,
спочатку була милим лисенятком з розумними очима, в яких «не бачилось ні люті, ні
сліпої жорстокості,… а тільки допитливість» [1, с. 369]. У повісті «Саййора»
письменник передає емоційні стани дітлахів від знайомства із виводком лисенят.
Спостерігаючи, як малі «пухнасті рудьки» вовтузяться біля нори, герої твору
переживають радість відкриття таємниці, захоплення красою і гармонією лапок,
мордочок, хвостиків, тривогу за життя лисячої родини, обурення наміром жорстокого
Шила викурити звірят із нори і позабирати у мішок. Руде лисеня для героя- оповідача
– це «журливо-радісне свято у душі» [1, с. 381], це щастя довірливого погляду ласуна
з рибиною в зубах, якому так і хочеться сказати: «Ми з тобою однієї крові…».

Історія про дику козу, яка приводить до своїх діток людей, щоб вони врятували їх
від повені («Глиняний півень»), зворушує материнським почуттям тварини, яка в час
смертельної небезпеки шукає захисту у потенційного ворога. Вологі довірливі очі,
сторожка хода, погляд, яким коза немов гукала за собою, викликають у хлопчика



Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012 153

Степана сильні емоції, а вигляд змерзлих беззахисних козеняток змушує його серце
стиснутися. Навіть відчуваючи спиною вагу і тепло врятованих малят, що
ворушилися в мішку, хлопець зі співчуттям думає про їхню матір, яка в передчутті
розлуки із дітками ще довго йшла позаду.

З дивовижною волелюбністю і впертістю звірятка, яке нізащо не проміняє рідного
дому на всі вигоди людської турботливості, зустрічаємося в оповіданні «Їжак», герой
якого, принісши додому замученого дітьми їжака, всіляко намагається догодити
колючому гостеві. Затятий їжачок так добре прикинувся неживим, що стурбований
господар відніс його назад, туди, де панувала справжня осінь.

Як переконуємося, ставлення до тварин у письменника – індикатор людяності,
моральності, високої духовності. Скривдити істоту, беззахисну перед людиною саме
тому, що беззастережно їй довіряє, вважає Є. Гуцало, – непростимий гріх перед
життям.

На диво емоційно, кольорово, лунко і детально представлений в оповіданнях
письменника пташиний світ. Великі та крихітні, нічні та денні, благородні та прості,
барвисті й сіренькі, голосисті і безголосі, хижі і лагідні – всі крилаті персонажі
заслуговують уваги та любові автора, який детально описує їх зовнішність, спосіб
життя, звички, характери, поведінку, місце в екосистемі. Домашні кури, дикі качки і
гуси, журавлі, лелеки, сови, зозулі, дрозди, шпаки, горобці, іволги, голуби, шуліки,
гайвороння, ластівки, жайворонки, чаплі, папуги, навіть одуд і боривітер – не просто
птахи, а окраса поля і лісу, болота і лугу – їхні крилаті голоси. Вони можуть у певній
ситуації ставати символами то дитячих мрій («Зелений папуга»), то людської
провини і каяття («Перебите крило»), то затишку батьківського дому («Дуб»), то
галасливої гармонії хаосу («Щебечуть дві тополі») та ін. Кінематографічного
зображення набуває, наприклад, портрет сірої чаплі на мілководді («Підопригора»),
яка годинами стоїть непорушно в очікуванні поживи: «У чаплі чорні смуги обіч
голови, і її смішний, страпатий чуб на потилиці теж чорний, наче виваляний у
свіжому болоті. Довга чаплина шия біліє, чистісінька, бо, мабуть, старанно вимита.
Чапля мовби вгрузла, піддерши одну ногу, й так чудно бачити її на тоненькій другій,
од якої падає на воду хистка тінь» [1, с. 157].

Не такі поетичні й шляхетні, зате колоритні шаленим галасом розбишакуваті
горобці («Щебечуть дві тополі»), які у квітневий день хмарою обліпили ще безлисті
дерева, і «високими… гейзерами пташиного щебету» «тріщать, виспівують так, що в
вухах лящить» [2, с. 15]. Інша гамірна пташина родина – гайвороння («На холод, на
вітер») схожа, на думку письменника на хижу хмару, яка на червоному тлі західного
неба літає чорними хвилями над спустошеною осінньою землею: «…ті хвилі опадали
донизу, наче знов повертались на дерева, далі ж їх підносило у височінь, коливало
там, розгойдувало, й гайвороння то розсіювалось, то знову збивалось докупи. Де
пролітали ті чорні хвилі, тремтячи незчисленними крильми, там по обійстях та
городах проносилася зловісна тінь повітряної орди, все на якусь мить супилося,
ставало безрадісним у передчутті небезпеки, у відчутті невідворотного лиха»
[2, с. 87].

Чи не найбільше любить Є. Гуцало гострокрилих ластівок, світлих і радісних
птахів, які не просто літають, а «туди-сюди носять свій перлистий щебет, сіють
щедро і безтурботно на став, на луки» [1, с. 158]. В оповіданні «Дуб» автор бачить у
них втілення безтурботності, молодості, називає їх летючими дзвіночками. Опис
ластівки – бездоганний і з  естетичного боку, бо є емоційним, живописним, звуковим:
«…у них такі чорні спинки, наче то оперені грудочки землі з синім сяянням, а на
лобах – рудуватий блиск, а животики – світлі, наче до тих чорних грудочок
поприлипало тонке клоччя. Вони ніби майстерно виточені веретена, плавно
порскають у повітрі, йдуть плавно-плавно, а потім пірнають, наче провалюються,
щоб зловити кузку, жука, комара, муху, – і знову якась красива, невидима сила
підносить їх угору, їхні крила, навіть тоді, коли здаються непорушними, ніколи не
залишаються у спокої, їм властива своя гра, своя музика. Здається, ластівки ніколи не
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можуть притомитися, так би вони й пурхали, а проте й вони сідають на дуба, і він,
тримаючи на собі їхні радісні, щасливі тіла, почувається піднесено, він слухає їхній
щебет…»[1, с. 252 – 253].

Велетеньский дуб – головний персонаж оповідання, центр природного світу, в
приязні з яким живуть звірі, птахи, комахи, навіть зірки. З дубом спілкуються також
журавлі, крячки, кропив’янки, іволги, зозулі, горобці, сороки, сови, горлиці, шпаки та
інші птахи. Вони захоплююче різні, бо мають свої клопоти, чесноти, по-різному
живуть і відчувають, являють світові хто світлу радість, хто нічний жах, а хто – пусту
метушню. Сови, наприклад, вражають німим польотом як темним подихом жорстокої
долі, зозулі дивують брехливістю та самовпевненістю, спокоєм і шляхетністю
вирізняються журавлі, галасливістю і непосидючістю – шпаки та горобці, силою і
зосередженістю – крячки, лагідною доброзичливістю – неквапливі горлиці.

Досить часто в оповіданнях Є. Гуцала долю птаха вирішує людина, дитина
зокрема, яка, навчена берегти все живе на світі, доглядає і випускає на волю одуда
(«Одуд»), щиглика («Зелений папуга»), журавля («Єгипетський гусак») тощо. Автор
захоплюється подружньою вірністю лелек («Перебите крило»), любов’ю до рідного
краю журавлів («Обморожені журавлі»), феноменальною здатністю голубів
повертатися додому за тисячі кілометрів («Три турмани»), сонячною радістю дитини
від споглядання курчатка («Жовтий гостинець»), упертістю у боротьбі за життя
«грудки золотисто-багряного вогню» – здичавілого півника («Нічний півень»),
хазяйновитістю у скльовуванні горобинових ягід дроздів-чикотнів («Концентричні
кола осені») та ін. Загалом письменник детально і образно змалював кілька десятків
точних психологічних портретів птахів, яких людина повинна знати, любити,
оберігати.

Незаперечним подарунком читачеві, тісне спілкування якого з природою
залишилось у далекому дитинстві, є оповідання Є. Гуцала про дорогі серцю моменти
благоговіння перед химерним листочком, витонченою польовою квіткою, дивом
соковитої ягоди. Саме такий емоційний рівень «зображення природи в динаміці
безпосереднього, прямого переживання її особистістю» [3, с. 649] І. Дзюба вважає
найхарактернішою рисою творів письменника. Серед дерев, спілкування з якими
озивається тужливим щемом у душі ліричного героя Є. Гуцала, – дуб, береза, клен,
тополя, яблуня, горобина та ін. – традиційно народні символи мудрості, життєвої
сили, шляхетності, жіночності, материнської саможертовності тощо. Особливу
симпатію відчуває ліричний персонаж до клена («Клен», «Осінні приморозки»,
«Коротке щастя неповнолітньої Катрі» та ін.). В оповіданні «Клен» герой
признається у духовному зв’язку із цією дивовижною істотою – старим деревом, яке
вслухається у свій внутрішній рух, у набрякання життєвих соків, у передчутті весни
очікує на своє оновлення. «Я спостерігав збоку за собою – перевтіленим,
незвичайним» [4, с. 39], «схожі зміни відбувались і в мені», «його самопочуття схоже
на моє, близьке до мого» [4, с. 40] – признається сорокарічний чоловік, щоденно
спостерігаючи за кленом, з яким має «родинність і спільність наших настроїв»
[4, с. 40].

Клен восени, прив’ялений вогким приморозком («Осінні приморозки»), здається
авторові звільненим від життєвих клопотів і турбот, готовим до великого акту
прощання і прощення: «…клен посвітлів-посвітлів за одну чи дві ночі, ясний стоїть,
майже прозорий поміж темних лип і такий легкий у своїй жовтизні, ніби кожен
листочок спалахнув ізсередини спокійним, негаснучим світлом, що схоже на
болісний і водночас радісний усміх» [2, с. 77]. А ще клен є вірним товаришем не
лише дорослому а й дитині. По-батьківськи він гойдає на гіллі і самотню дівчинку
(«Коротке щастя неповнолітньої Катрі»), і галасливих, схожих на пташенят, дітлахів
(«Клен»).

Сильне враження залишає по собі історія-біографія трьохсотлітнього велетня-
дуба («Дуб») від того моменту, коли господар обійстя вкинув у землю тугеньке
тільце жолудя. Дуб чує увесь світ: розуміє мову зірок, знає таємниці Чумацького
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Шляху, слухає сповіді тварин і пташок, відчуває, як його коріння тягне із землі соки і
розганяє по могутньому тілу. В оповіданні він є символом життєвої сили, антеною,
яка вловлює біоритми землі, поєднує часові пласти, накопичує інформацію століть.
«Плечистий, ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною»[1, с. 250] – рефреном
кілька разів починає автор новий абзац, підкреслюючи самотність дерева як
обраність – гіркий привілей вищого єства, рівних якому немає. Місія цього дерева –
знати все і, ставши колись на узбіччі галактики, вказувати шлях уже в зоряному небі.

Ліричними персонажами оповідань письменника неодмінно є береза і ялина,
горобина і тополя, слива і яблуня, розквітлий бузок і стара вишня тощо. Всі вони –
або гості із минулого, коли в дитинстві існував інший вимір, або давні знайомі, до
яких треба, покинувши клопітну буденщину, йти в гості як на прощу. Таким
настроєм тихої радості від зустрічі з собою колишнім пройняте оповідання-спогад
«По мерзлу калину», в якому кожен крок і кожна мить подорожі до калинового гаю
на болоті в час перших заморозків відлунює солодко-гірким, як калиновий сік,
щемом за навіки втраченою казкою.

Йти по мерзлу калину – радісне таїнство, переживання давніх вражень з новою
свідомістю. Описуючи дійство походу по калину, автор панорамно відображає
великий простір – село, річку, луги – потужне джерело піднесених почуттів. Запах
підмерзлої землі, колір ранкового неба, смак холодної ягоди, звуки пробудженого
села є головними чинниками емоційного збудження читача, який разом із ліричним
героєм проходить Кістяним полем, знаходить цілюще джерельце, перетинає долину і
по замерзлому болоту, закритому для людини влітку, підступає до калинового гаю,
який червоно палає на білому тлі. Кожен крок по затужавілій землі –  емоційний
поштовх, градація радості до того кульмінаційного моменту, коли «яскраві сузір’я
ягід» торкнуться вуст, танутимуть у роті і обпікатимуть холодною гіркотою: «І тоді
ви вже клали ягоди до рота спроквола, обережно язиком видушували з них сік… і
відчували, як терпкість калинових ягід переливається у ваші жили, як калиновий сік
тече по жилах, змішавшись із гарячою кров’ю»[1, с. 109]. Поєднання соку з кров’ю –
метафоричне злиття з рідною землею, розчинення у ній.

Найбагатше представлений в оповіданнях Є. Гуцала світ квітів, трав, грибів,
злаків тощо. Пшениця і гречка, конюшина і соняшники, суріпка і березка, а ще
братики, троянди, чорнобривці, настурції, калачики, красоля, повитиця, матіола та ін.
– не просто бур’яни чи корисні культури, романтичні друзі закоханих чи травників, а
ще й індивідуальності в рослинному царстві. Також зворушують автора дивовижні
народні назви – заячий холодок, ведмеже вушко, зозулині черевички, волове око,
кінський щавель, куряча сліпота, мати-й-мачуха тощо. Всі вони мають власний
секрет і свою мову – пахощі. Ними щільно наповнений життєвий простір героїв
оповідань, вони важливі персонажі, від яких залежить емоційний стан людини. Серед
творів, де головним чинником творення настрою є рослини, особливо вирізняються
оповідання «На журавлиному озері», «Підопригора», «Передчуття», «У синьому небі
я висію ліс», «Чорнобривці», «Голоси в осінньому лісі» тощо. Наприклад, оповідання
«Підопригора» – ціла зелена аптека, путівник по луках, лісах, болотах, історія
взаємин дитини зі світом. Коли Танас збирає трави, йому в груди «б’є дух
різнотрав’я, теплі пахощі квітів хмелять, дурманять» [1, с. 158], він «почувається так
легко, що візьми розкриль руки – й полетиш!» [1, с. 159]. Хлопчикові не буває
самотньо, бо його найкращі друзі – тимофіївка лучна, лисохвіст, мітлиця собача,
жовтець, плавун, жабурник, проскурняк, білокопитник, приворотень, пижмо,
баранчики, деревій, чорнокорінь, чемериця, квасець та інші рослини, самі назви яких
свідчать про глибоку закоріненість кожної з них у свідомість народу, який асоціює
їхні властивості та зовнішній вигляд із близькими та зрозумілими поняттями.

Персонаж іншого оповідання («У синьому небі я висію ліс») добре знає, що не
тільки дерева ходять у гості одне до одного, а й «квіти вчащають у гості до квіток –
настурція до калачика, красоля до повитиці, матіола до березки, бо їм, напевне, теж
кортить побути разом» [1, с. 114].



Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012156

Милується письменник і трояндовими кущами в учительському садку в умовах
окупації («Бель паризьєн»); і щирими, по-домашньому рідними чорнобривцями, без
яких навіть осіннє небо не так би синіло («Чорнобривці»); і оксамитовими гінкими
рожами та усміхненими соняхами, які «наче й тебе окрилюють, підносять»
(«Серпень, спалах любові») [2, с. 67]. А герой оповідання «О, незрівнянний» своє
захоплення квітами висловлює поетичними рядками:

Як добре жити при свічках каштанів!
Ярвіт-яранка світить по садах.
А по лісах присвічують шафрани,
І завербляник світить по річках.
Як добре жити  в сяйві анемонів!
Боза коральна – мовби жовта гать.
Агави дивна мерехтить корона,
Й корони маків кров’ю хлюпотять…[4, с. 176].

В оповіданні «Голоси в осінньому лісі» читач з неменшим захопленням
блукатиме за ліричним героєм письменника, шукаючи грибів – білих,
червоноголовців, підберезників, підосичників – та вдихаючи аромат мокрого листя
на ситій вогкій землі.

Отже, природа та її численні мешканці є для Є. Гуцала незаперечною
альтернативою буденного життя, щедрим, духовно невичерпним світом, відкритим
для кожного і тому, на жаль, не захищеним від людського егоїзму. Ліричний герой
оповідань письменника – зрілий чоловік, який скучив за дитинством, проведеним у
лісі, у лузі, біля річки. Тому кожен його спогад – переживання давніх відчуттів, нове
сприйняття знайомих образів. Найтісніше співжиття з природою в дитячі роки
посприяло розвиткові його бездоганного естетичного смаку, спостережливості,
відчуттю спорідненості із зеленим світом. Психо-емоційний стан автора-оповідача
часто залежить від пори року, пейзажу, погоди, випадкової зустрічі із деревом,
пташкою, звірятком. Саме з дитинства, переконує Є. Гуцало, коли світ бачиться
великою казкою, і приходить велика любов до рідного краю.

ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
В РАССКАЗАХ Е. ГУЦАЛО

А. П. Калантаевская
В статье рассматривается своеобразие психо-эмоционального восприятия

растительного и животного мира лирическим персонажем рассказов Е. Гуцало. Выясняется,
что умение образно и многоаспектно воспринимать природу с детских лет формирует
гармоничную личность, развивает эстетическое видение и наблюдательность.

Ключевые слова: эмоциональное состояние, настроение,  животный и растительный
мир, биосфера, впечатление.

THE PECULIARITIES OF FLORA AND FAUNA REPRESENTATION  IN THE
STORIES OF JEVHEN GUTSALO

G. P. Kalantayevska
This article deals withthe peculiarities ofpsycho-emotional perception of flora and fauna by the

lyricalcharacterof Jevhen Gutsalo’s stories.It turns outthat the abilityto accept nature vividlyand
variously sincethe childhoodforms theharmonicpersonality. Itdevelopsestheticvision andobservation.

Key words: emotional state, mood,  flora and fauna, biosphere, impression.
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