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Портрет героя – одна з основних кате-
горiй художнього твору, важливiсть

якої зумовлена антропоцентризмом лiтерату-
ри. Людина перебуває в центрi художнього
зображення, тому що тiльки вона є суб’єктом
дiйсностi й тiльки вона має здатнiсть сутнiсно
вiддзеркалювати дiйснiсть. 

Лiтературна еволюцiя, трансформацiї та
змiна творчих методiв вiдображенi у способах
зображення людини. Портрет у художньому
творi постає як складний феномен, результат
взаємодiї рiзних композицiйних прийомiв, жан-
рово-стильових домiнант, мовних засобiв у пло-
щинi твору. В портретi спресованi й одночасно
спiвiснують рiзнi художнi системи – вiд доби
становлення українського письменства до ху-
дожнiх вiдкриттiв новiтньої лiтератури. 

Вивчення такого семантично насиченого та
структуротвiрного елементу твору, як портрет,
дає змогу зробити висновок про спрямованiсть
творчостi письменника, превалювання в нiй тих
чи тих тенденцiй. Портрет як одна з граней ху-
дожнього образу нерозривно пов’язаний з усiєю
системою художнього мислення митця i в за-
гальнiшому сенсi – з концептуальними засадами
лiтературного напряму.

Портрет має складну органiзацiю, скла-
дається з багатьох елементiв, специфiка яких ви-
значається iндивiдуально-художнiм стилем
письменника та естетичним завданням. До
складникiв портрета належать не лише суто
зовнiшнi ознаки людини (форма i вираз облич-
чя, погляд, волосся, зрiст i статура, одяг та аксе-
суари тощо), особливостi її поведiнки, емоцiй-
ний стан (мiмiка, жести, хода, манера рухатися
тощо), а й iншi рiзновиди характеристики персо-
нажiв, зокрема колористична (коли характер ге-
роя розкривається за допомогою домiнуючого
кольору); за допомогою запахiв, що пов’язанi пе-
редусiм iз посиленням натуралiзму; за посеред-
ництва характеристики смакiв, естетичних упо-
добань тощо (так, любов до музики у романтич-
них творах свiдчить про позитивнiсть персона-

жа); характеристики за допомогою паралельних
образiв. Важливим елементом портрета є також
iм’я героя. Ономастика в художньому творi
завжди красномовна. Навiть тодi, коли автор дає
героєвi звичайне типове iм’я та прiзвище, ство-
рюється сильне асоцiативне поле, що його несе
кожен антропонiм. 

Таким чином поняття портрета розши-
рюється й охоплює все, що так чи iнакше сприяє
створенню в читача цiлiсного стiйкого образу ге-
роя, а також розкриттю сутностi цього образу.
Наприклад, якщо письменник зображує дiвчину
з книжкою в руках, то жанр i назва книжки, її ав-
тор, навiть фiзичнi властивостi книжки як речi
(нова, глянцева або стара, зачитана до дiрок) до-
повнюють характеристику героїнi, надаючи об-
разовi позитивного значення. Коли Л.Гiнзбург
пише про символiку предметних слiв, то наво-
дить такий приклад: персонаж, скажiмо, поклав
щось на стiл. У такiй ситуацiї стiл може бути су-
то предметом iнтер’єру. Проте якщо персонаж
поклав щось на стiл, завалений книжками, стiл
набуває певної значущостi [4; 14], бо свiдчить
про уподобання персонажа, що є власником цьо-
го стола, вiдтак вносить у характеристику образу
певнi акценти. 

З розвитком лiтератури образ героя немов
убирає в себе найближче предметно-матерiальне
оточення. У творах сучасної лiтератури взагалi
досить важко виокремити власне портрет, лiте-
ратура вiдмовляється вiд традицiйних способiв
зображення людини (як сукупностi ознак
зовнiшностi) на користь синтетичних систем зi
складною органiзацiєю, що iнодi мiстять елемен-
ти пейзажу, описи iнтер’єру тощо. 

Вважаємо, що з категорiєю портрета в ху-
дожнiй лiтературi пов’язанi всi засоби, якi сприя-
ють побудовi цiлiсного образу героя, оскiльки
розмежування портрета як опису зовнiшнього
вигляду людини (обличчя, фiгури) та iнших
видiв характеристики (одягу, дiй, поведiнки,
смакiв тощо) залишають вiдкритим питання про
те, до якої текстової категорiї належать цi рiзно-
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види характеристики. Зведення портрета до
зовнiшностi також звужує iнтерпретацiйнi можли-
востi дослiдника, а подеколи й унеможливлює ро-
зумiння авторських iнтенцiй та iдейного змiсту об-
разу i твору в цiлому. 

Широке розумiння портрета, на нашу думку,
точнiше вiдповiдає тенденцiям розвитку лiтерату-
ри. Однiєю з магiстральних лiнiй еволюцiї портрета
як унiверсальної образної характеристики героя є
постiйне розширення кола елементiв, що формують
цю художню систему. Така тенденцiя портретуван-
ня окреслюється, починаючи з другої половини
ХІХ ст. Портрет мислиться не як сукупнiсть
зовнiшнiх ознак, а як складна естетична система, що
поряд iз традицiйним зображенням людини мiстить
й iншi елементи. У процесi розвитку лiтератури до-
корiнно змiнюються принципи обсервацiї дiйсностi,
вiдтак i моделювання портрета: замiсть живописно-
го принципу утверджується кiнематографiчний.
Одночасно послаблюється панiвна настанова на
вiзуалiзацiю, дедалi бiльшого значення набувають
аудiальнi, тактильнi, нюховi образи тощо. 

Концептуальнi змiни портретування можна про-
стежити, порiвнявши твори класичних реалiстiв i
представникiв лiтератури межi столiть. У романi
Панаса Мирного «Хiба ревуть воли, як ясла повнi?»
портрет Галi такий: 

«Чорне кучеряве волосся, заквiтчане польовими
квiтками, чудовно вилося коло бiлого чола; тоненькi пас-
ма того чорного, аж полискуваного хмелю спадали на
бiле, рум’яне личко, як яблучко наливчате; очi оксами-
товi, чорнi, – здається, сам огонь говорив ними... Двi
чорнi брови, мов двi чорнi п’явки, повпивалися над очи-
ма, злегенька прикритими довгими густими вiями. Сама
– невеличка, метка й жвава, з веселою усмiшкою на виду,
вона так i вабила до себе.

Зелена байова керсетка з червоними мушками, черво-
на в букетах спiдниця, на шиї дорогi коралi, хрести, золотi
дукати – усе гарно пристало до хорошої дiвоцької вроди»
[7; 241]. 

Докладний опис (обличчя, фiгури, одягу, при-
крас), традицiйнi епiтети й порiвняння – цi успад-
кованi вiд фольклору засоби портретування трива-
лий час панували в лiтературi.  

У портретi Мотрi з повiстi В.Винниченка «Краса
i сила» спостерiгаємо полемiку з попередниками
щодо принципiв зображення людини: 

«Ілько, пильно слiдкуючи за нею, проти волi задивив-
ся на красу її, що тепер iще якось виразнiше виявлялась
на сiрому тлi стiни, – на ту красу, що не б’є в вiчi, що на
перший погляд ледве примiтна, а тiльки в неї вдививши-
ся, можна впиться й очима, й серцем, всею iстотою. То бу-
ла краса, що виховується тiльки на Українi, але не така,
як малюють деякi з наших письменникiв. Не було в неї нi
“губок, як пуп’янок, червоних, як добре намисто”, нi
“пiдборiддя, як горiшок”, нi “щiк, як повная рожа”, i сама
вона не “вилискувалась, як макiвка на городi”. Чорна, без
лиску, товста коса; невисокий, трохи випнутий лоб; нiс
тонкий, рiвний, з живими нiздрями; свiжi, наче дитячi гу-

би, що якось мило загинались на кiнцях; легка смага на
матових, наче мармурових щоках i великi, надзвичайно
великi, з довгими вiями, темно-сiрi очi, з яких, здавалось,
дивлячись, наче лилося якесь тихе, м’яке, ласкаве свiтло,
– то була й уся краса сiєї дiвчини» [3; 23]. 

Вiдмова вiд описовостi та стереотипностi, збага-
чення портрета новими рисами, його лiризацiя,
iнтимiзацiя – усе це свiдчить про намагання по-
своєму осягнути свiт i людину. Не пориваючи з тра-
дицiями класичного реалiзму, В.Винниченко розпо-
чав боротьбу з лiтературними штампами. Для заявле-
ної мети – бездоганного, усебiчного змалювання лю-
дини – письменник користується рiзноманiтними
технiками портретування. Як слушно зазначає Б.Па-
стух, «Винниченко – чудовий майстер художньої
портретистики. Модернi стильовi риси на нату-
ралiстичнiй основi превалюють у його письмi» [8; 52]. 

Змiни, що вiдбулися в лiтературi наприкiнцi
ХІХ – у першiй половинi ХХ ст., iстотно заторкну-
ли зображення людини. Вiдчутною стає тенденцiя
синтетизму, використання методiв та засобiв, що
традицiйно належали iншим родам лiтератури. Так,
в епiчних творах лiричною за своєю суттю є посиле-
на увага до внутрiшнього свiту героя, своєрiдна
трансформацiя  фiгур паралелiзму в моделюваннi
паралельних образiв як домiнантний засiб зобра-
ження. 

Яскравою iлюстрацiєю синтезу епiчних i поетич-
них технiк є, наприклад, зображення героїнi
оповiдання М.Коцюбинського «Сон»: «На скелях
стояла жiнка з блiдим обличчям в золотiй рамi во-
лосся. Вона простягла руку на море, а полин гапту-
вав на її чорнiй одежi срiбнi малюнки. В другiй руцi
палали маки» [6; 188]; «бачив, як в легкiм диханнi
повiтря тремтiли над чолом тонкi волосинки у неї,
немов язички вогнянi, а в озерi ока переливалась
тепла блакить» [6; 189]; «І ось раптом на тлi синьо-
го моря пропливає корона золотого волосся.
Морськi очi встромленi в мене, i бiле обличчя
привiтно киває» [6; 192]. Портретнi описи дiвчини
написанi ритмiзованою прозою, звiдси численнi
iнверсiї, засоби фонетичної виразностi тощо. Ця
проза, образно кажучи, переривчасто дихає. Сто-
совно неї доречними є зауваження Т.Гундорової
про особливостi модернiстського письма: «Засоби
риторичного декорування, приховуючи новi i
вiдкриваючи старi смисли, оголюючи найтаємнiшi
й найiнтимнiшi бажання, стилiстично ведучи за со-
бою (за допомогою модальної неоромантичної об-
разностi), насичуючи твори тiлеснiстю i предмет-
нiстю, еротикою, вибудовували ранньомодернiстсь-
кий дискурс, який посутньо вiдрiзнявся вiд розмов-
ного й наближався до поетичного (недаремно так
активно заявляє в цей час про себе поезiя у прозi)»
[5; 289].

Портрет героїнi оповiдання «На островi» теж ре-
презентує поетичну технiку портретування: «Бачу,
як трiпає вiтер блакитний кiнець вуалi по сiрих ске-
лях, помiчаю подорожню торбинку й золотi воло-
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синки за вухом», очi у незнайомки «наче фiалки
пiсля дощу. Темнi, м’якi, блискучi» [6; 306]. Герой
милується красою юної дiвчини: «бачу тiльки бла-
китний вуаль, золотi волосинки на шиї i дрiбнi каб-
лучки з-пiд спiдницi», «розглядаю нiжну лiнiю шиї,
м’який вирiз на грудях, залом на руцi, такий чистий
i свiжий. Знаю, що пальцi у рукавичках – як пелю-
стки троянди» [6; 306]. Знову в портретному описi
митець використовує ритмiзовану прозу, яка могла
б стати вiнцем любовної лiрики.

Вплив драми на художню прозу виявився у по-
силеннi ролi мовленнєвої характеристики. Новели
В.Стефаника демонструють тенденцiї до посилення
дiалогiзацiї, зведення описовостi до мiнiмуму. Тво-
ри митця набагато випередили свiй час, демонстру-
ючи потенцiйнi естетичнi можливостi, якими укра-
їнське письменство скористається майже через
столiття. Вiдмовляючись вiд традицiйних для попе-
редньої лiтератури способiв зображення, В.Стефа-
ник наближує жанр новели до драматичного твору,
частково запозичуючи прийоми портретування з
царини драми. 

Драма ж, у свою чергу, зазнає iстотного впливу
епосу, що, зокрема, виявляється у зростаннi ролi ре-
марки. На це звертають увагу дослiдники драма-
тургiї початку ХХ ст. О.Семак наполягає на тому,
що «наприкiнцi ХІХ ст. ремарка вносить свої корек-
тиви у трактування характерiв. У драматургiї пер-
шої половини ХХ ст. ремарка виконує не лише
службову роль, як це було за часiв Аристотеля, вона
все бiльше виступає як самостiйний художнiй об-
раз, який доповнює характеристику персонажiв у
п’єсi» [9; 254]. Г.Бондаренко стверджує, що така
увага до ремарки свiдчить про новий пiдхiд до дра-
матичного тексту як до своєрiдної iнтерпретацiйної
моделi [1; 29]. Справдi, ремарка у драмах, напри-
клад у п’єсi В.Винниченка «Чорна Пантера i Бiлий
Медвiдь», перетворюється з допомiжного засобу на
основний локус портретного зображення: 

«В ательє Ганна Семенiвна. Повна, поважна панi з доб-
рим бiлявим лицем i розумними великими очима. Ходить
обережно повз дверi, що на веранду, i з заклопотаною
цiкавiстю непомiтно заглядає туди. В розчиненi дверi да-
леко видно покрiвлi будинкiв города, а напередi фiгури
людей, якi гаряче балакають мiж собою. Видно столик, на
якому стоїть машинка спиртова, а на нiй вариться щось у
бляшанiй риночцi. Над риночкою клопiтливо порається
Мiгуелес – горбоносий смаглявий юнак в оксамитовому
пiджацi. Видно iнодi спокiйно-флегматичну постать рудо-
го Блека з червоними баками, виголеними вусами й
пiдборiддям. Вiн ходить, заклавши руки в кишенi бурих,
широких оксамитових штанiв, якi носять iтальянськi
робiтники. Щось помiтивши, Ганна Семенiвна швидко
йде  в лiвi дверi, силкуючись, щоб її не побачили.

Зараз же за нею входить в ательє Корнiй. Великий,
трохи незграбний, мiшкуватий, має довге пишне бiле во-
лосся, як грива, лице схоже на лице Ганни Семенiвни, та-
кож з виразом доброї, спокiйної сили. Нахмурено, обома
руками розчiсує волосся назад i дрiбними кроками тов-

стих нiг ходить по ательє, поглядаючи часом у дверi на ве-
ранду. Сiдає на канапу. Через якусь хвилину входить Ри-
та з веранди.

Дуже гнучка, одягнена в чорне, лице з рiзкими риса-
ми, розвиненими щелепами; лице жагуче, майже дике i
грубе, але гарне» [2; 198]. 

Обсяг ремарки, її архiтектонiка, змiстове напов-
нення говорять про епiзацiю драми. 

Отже, аналiз портрета у творах письменникiв
межi столiть свiдчить про взаємопроникнення лiте-
ратурних родiв, виникнення нових синтетичних
форм. Оповiдання стають схожi на п’єсу або лiрич-
ний твiр, а драми, у свою чергу, репрезентують
технiки портретування, традицiйно притаманнi
епiчним творам.

Для письменства кiнця ХІХ – початку ХХ ст. ха-
рактерне звертання до сумiжних мистецтв, зокрема
до музики, живопису. Художнi методи цих видiв
мистецтва використовуються для створення певно-
го психологiчного настрою, стильової атмосфери та
тональностi, передачi психологiчних особливостей
персонажа, динамiки розвитку образу, унаочнення
психiчних станiв i процесiв, пiдвищення сугестив-
ностi твору. 

Збагачення здобутками сумiжних мистецтв, пе-
редусiм живопису, зумовлює пластичнiсть зобра-
ження. Нерiдко в лiтературному портретi викори-
стовуються технiки i прийоми, притаманнi iмпре-
сiонiзму, експресiонiзму та iншим напрямам модер-
ного мистецтва. Портрет часто має символiчний
пiдтекст, письменники намагаються створити по-
тужне поле пiдтекстової iнформацiї. У цьому аспек-
тi важлива колористична характеристика, роль якої
у лiтературi цього перiоду значно зростає пiд впли-
вом живопису. Інтенсивне використання кольору
дає змогу перемiстити значну частину змiсту до
сфери iмплiцитного. Широко використовується ха-
рактеристика героїв за допомогою музики, згадаймо
хоча б «Тiнi забутих предкiв» М.Коцюбинського,
«Valse melancolique» О.Кобилянської, «Кам’яний
хрест» В.Стефаника тощо.

Змiни портретування на зламi столiть багато в
чому зумовленi трансформацiєю жанрової системи
лiтератури. Пiд впливом iмпресiонiзму набуває по-
пулярностi фрагментарна безфабульна проза в
рiзних її варiантах (поезiя у прозi, нарис, етюд, ескiз,
шкiц, замальовка, акварель, образок тощо), якiй
притаманна особлива пластичнiсть i мальовничiсть.
Це яскраво iлюструє портрет дiвчини з нарису
М.Коцюбинського «Як ми їздили до Криницi»: 

«Онде спiває дiвчина в синiм – наче волошка, руки ве-
ликi, червонi i недомитi. Спiває сама. Старанно i
сумлiнно витягує голос. Важко, у потi чола працюють
груди i робить горло. Нi одна нота не пропадає. Так вона,
певно, копає в городi. Поле картоплю або сапає. Все по-
хазяйськи. В другому мiсцi картина: баба i дiвка сидять
пiд рядном, мiж ними свiчка. Свiтиться профiль старої
воском, а молодої – листком троянди. Тло чорне. Наче
камея» [6; 56, 57]. 
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Короткi речення, як мазки живописця, викорис-
тання свiтлотiнi та добiр кольорової гами створю-
ють яскраву й виразну картину. 

Синкретизм мистецтв виявляється у викорис-
таннi лiтературою технiк i прийомiв, притаманних
драматургiї та кiнематографу, особливо це стосу-
ється творiв В.Винниченка, В.Стефаника й М.Ко-
цюбинського. Конкретнi риси, дискретнi штрихи,
наче вихопленi крупним планом, ефект «наближен-
ня камери», майстерна побудова мiзансцен, переда-
ча психологiчних станiв i настроїв через характернi
пози, жести, мiмiку – усе це засвiдчує вплив цих
надзвичайно актуальних для початку ХХ ст. видiв
мистецтва.

Письменство модерної доби особливу увагу звер-
тає на психологiю людини, зображуючи не подiї та
конфлiкти, а реакцiю персонажа. Психологiчнi
колiзiї, переживання, емоцiйнi пiдйоми i спади є ос-
новним предметом зображення. У лiтературi вiдбу-
вається напружений пошук емоцiйної виразностi, во-
на прагне передати особливе, лiричне ставлення до
людини. Функцiональною особливiстю портрета у
письменствi межi столiть є розкриття особистостi з її
iндивiдуальними психологiчними характеристика-
ми. Змiнюються пропорцiї опису зовнiшностi i пси-
хологiчної характеристики героя. Досить часто пись-
менники-модернiсти уникають описiв зовнiшнього
вигляду героїв, автори апелюють до пресупозицiї чи-
тача, який на основi психологiчного портрета персо-
нажа має домислити його вигляд. Психологiзацiя
стає чинником ускладнення зображення, чинником
його комплексностi та багатоаспектностi. 

Однiєю з нових жанрових модифiкацiй на межi
столiть стає психологiчна студiя, функцiональною
ознакою якої є показ конкретної ситуацiї в ракурсi
демонстрацiї найменших змiн у психiцi героїв, мо-
тивацiї їхнiх учинкiв. Цей жанровий рiзновид малої
прози широко представлено у творчостi М.Коцю-
бинського, В.Винниченка, В.Стефаника. У психо-
логiчних студiях прiоритетною є характеристика

емоцiйного стану, переживань людини, що свiдчить
про посутнi змiни у портретуваннi персонажа, його
психологiзацiю.

Динамiка розвитку портрета, його функцiону-
вання в загальнiй системi української прози кiнця
ХІХ – початку ХХ ст., акценти, якi роблять автори,
слугують показниками художнiх зрушень, що при-
таманнi цiй лiтературнiй добi. Твори М.Коцю-
бинського, В.Винниченка та iнших митцiв демонст-
рують суттєвi змiни у портретуваннi – перехiд вiд
зображення героя очима автора до характеристики
через сприймання iншими або самохарактеристики,
передачу внутрiшнього мовлення, докладне зобра-
ження психiчних станiв i процесiв. Особливий вне-
сок у психологiзацiю зображення людини, спираю-
чись на фольклорнi жанри голосiння та плачу, зро-
бив В.Стефаник, який змiнiмiзував описовiсть,
замiнивши її показом переживань своїх героїв. 

Твори письменникiв цiєї доби демонструють
майстерне володiння засобами збiльшення на-
строєвостi, емоцiйної забарвленостi портрета, пере-
дачi враження вiд людини. Також варто зазначити
превалювання натуралiзму й еротизму в зобра-
женнi. Отже, основна ознака портрета у лiтературi
кiнця ХІХ – початку ХХ ст. – прагнення до макси-
мальної сугестивностi, створення емоцiйного вра-
ження.

Дослiдження еволюцiї принципiв портретуван-
ня допомагає не лише краще зрозумiти специфiку
кожного лiтературного напряму й особливостi
стильової манери його конкретних представникiв, а
й простежити, як iдейнi засади лiтературних на-
прямiв утiлювалися в мовному матерiалi художнiх
творiв. Саме тому вважаємо виправданим дослi-
дження портрета як складника та засобу втiлення
художнiх образiв з метою аналiзу внутрiшньої
логiки, особливостей манери письменника, з’ясу-
вання його мiсця в контекстi лiтературного проце-
су, визначення принципових засад певних лiтера-
турних напрямiв. 
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