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ФАУСТІАНСЬКА ТЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ
Анотація. У зв’язку з актуалізацією проблеми самовизначення національних культур за умов транскуль-
турного діалогу висвітлено особливості української інтерпретації фаустіани. Констатується асинхронність 
її функціонування щодо європейського варіанту та трактування як концептуально комплементарного 
символу, закріпленого на перцептуальному рівні. Виявлено риси української фаустіани – редукцію сю-
жету та концепції, рухливість співвідношення концептів, парадоксальність – унаслідок фольклоризації 
та сміхового модифікування, неоднозначність концепту віри, етичну проблематизацію концептів знання 
та самоствердження, плюралістичність образу Фауста та хронотопічну полікультурність, що відбиває «на-
кладання» аксіосфер культур у діахронії та синхронії та інтенсифікує прогностичний потенціал фаустіани. 
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FAUST-THEME IN THE UKRAINIAN ARTISTIC SPACE
Summary. In modern transcultural space the problem of dialogue of cultures and their self-definition is re-
flected particular in variant multiplicity of national versions of eternal icons and plots, and the faust-theme is 
among them. Relevance of this study is determined by the present lack of research on the features of national 
transformations of the faust--theme in modern humanitarian studies, including Ukrainian. The aim of this 
article is to research the characteristic aspects of the Ukrainian faust-theme in the works of P. Hulak-Arte-
movskyi, N. Koroleva, I. Selvinskyi, O. Levada, I. Muratov. There have been used instructions of the cultural 
method, in particular, the comparative and historical method, and principles of art study analysis. Modification 
of faust-theme in the “Twardowski” ballad by P. Hulak-Artemovskyi is related to its “folklorization” and laugh-
ter interpretation, plot reduction, absence of concept of knowledge, reasons of repentance and punishment, 
“de-idealization” of the image of the Cossack. In the story N. Koroleva “1313” image of Faust is a prediction 
of the personality marginalization and the embodiment of the search for values in the crisis of humanism, 
rethinking the significance of faith, knowledge and social status. The multicultural chronotope, problematiza-
tion of ethical sign of knowledge, plot reduction and ambiguous interpretation of the concept of love and faith 
distinguish the version of faust-theme in I. Selvinsky`s poem “Reading Faust” and O. Levada`s play “Faust 
and Death”. Peculiarities of faust-theme in I. Muratov`s poem “Temptation” are an exception of concept of 
knowledge, mediated embodiment of reason of agreement and concept of love, meaningfulness of concept of 
self-affirmation, ambiguity of the concept of faith, folklore modification of the image of the negative beginning. 
The Ukrainian faustiana demonstrates a tendency to reduction, folklorization and laughter transformation; 
ambiguous representation of the concept of faith, problematization of the concepts of knowledge and self-vali-
dation; radicalization of the problems of axiological prediction and unity of the values of humanity. 
Keywords: faust-theme, values, axiological search, cultural paradigm.
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Постановка проблеми. Глобалізація 
та глокалізація, як конструкти культур-

ної парадигми постсучасності, передвизначають 
гостроту проблеми сучасного самоосмислення на-
ціональних культур у світовому просторі. У сфері 
художньої рефлексії особливої напруги ця про-
блема набуває в контексті національної транс-
формації вічних образів та сюжетів – концеп-
туальних мейнстримів європейської культури. 
Один із них – фаустіана, позначена феноменоло-
гічною комплементарною цілісністю концептів 
та їх резонансом із парадигмальними основами 
історико-культурних епох. Численність версій 
теми від Середньовіччя до сьогодення дозволяє 
позиціонувати її як художнє втілення аксіологіч-
ної динаміки, численність трансформацій у на-
ціональних культурних просторах – як царину 
перманентного у часі та просторі діалогу куль-
тур. Маркований плюралізмом аксіологічних, 
ментально детермінованих акцентів, цей діалог 
є основою осмислення специфіки співвідношення 
світового та національного культурного спадку, 

національних чинників варіабельності духовних 
пошуків особистості. Актуальність цих питань 
у культурологічному та мистецтвознавчому ра-
курсах, посилена тенденціями мультикультура-
лізму й аксіологічною лабільністю культурної 
парадигми постсучасності, зумовлює їх статус як 
важливих наукових та практичних завдань су-
часної гуманітаристики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дозволяє констатувати специфічність фаустіа-
нознавчого дискурсу. Репрезентований працями 
зокрема В. Жирмунського [8] й Г. Якушевої [21], 
він позначений традицією ототожнення кон-
цептуальної сутності фаустіани та мотиву уго-
ди з дияволом, пріоритетністю літературознав-
чих досліджень фаустіани в контексті творчості 
окремих літераторів [1; 3; 9; 10; 11; 12], за якого 
цілісна онтологія теми, попри наявність розві-
док зі специфіки її конкретних утілень, очікує 
на появу, а також позанаціональною аурою до-
сліджень. Звернення до фаустіани як до явища 
світової культури витіснило на периферію ува-
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ги дослідників, за поодинокими випадками [4], 
осмислення особливостей її національного моди-
фікування. За цих умов невирішеними раніше 
частинами загальної проблеми є стверджен-
ня концептуальної плюралістичності фаустіани, 
динаміки актуалізації та деактуалізації її кон-
цептів у парадигмальних вимірах історико-куль-
турних епох, осмислення специфіки фаустіани 
у ментальних обріях національних культур. По-
діляючи долю інших національних варіантів ві-
чної теми, українська фаустіана до сьогодні не 
є цілісно опанованою в дискурсі гуманітаристи-
ки, що водночас із позачасово значущою необхід-
ністю осмислення шляхів та специфіки діалогу 
української та світової культур зумовлює акту-
альність статті. 

Об’єкт статті – фаустіана як явище культу-
ри. Предмет статті – трансформації концептів-
складових фаустіани в українській культурі. 

Мета статті – виявлення особливостей моди-
фікування фаустіани в українському культур-
ному просторі на матеріалі творчості П. Гулака-
Артемовського, Н. Королевої, І. Сельвінського, 
О. Левади, І. Муратова. 

Виклад основного матеріалу. В україн-
ські мистецькі обрії фаустіана, порівняно із її 
європейським «струменем», увійшла із хроно-
логічним запізненням у вторинному віддзерка-
ленні. Фактично її перший український зразок, 
балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовсько-
го (1827 р.), була переробкою твору А. Мицке-
вича (1822 р.). Проте своєрідність першого до-
тику українського мистецтва до фаустіани була 
пов’язана як і бурлескно-травестійним характе-
ром національної версії відомого в європейсько-
му просторі твору, так і зі специфічним резонан-
сом із парадигмальними основами романтичної 
картини світу та актуальними завданнями укра-
їнської художньої культури на шляху її самоі-
дентифікації в європейському просторі. Неодноз-
начність цього шляху, позначеного активними 
пошуками концептуальних перетинів світів на-
ціональної та європейської культури, відбила 
творчість П. Гулака-Артемовського – «одного 
з перших представників того нового покоління 
українських творців, яке вбачало в польській 
літературі достовірне джерело інформації про 
сучасні літературні тенденції і напрями, по-
коління, захоплення і зацікавлення якого цією 
літературою призвели до того, що на українську 
мову почали в першу чергу перекладати твори 
польських романтиків» [5, с. 378–379]. Балада 
«Твардовський» постала саме на перетині євро-
пейських спрямувань – загальних романтичних 
орієнтацій – та національних традицій адаптації 
світової класики (закладених І. Котляревським), 
пошуків шляхів духовної єдності української елі-
ти та народу на ґрунті фольклору. 

«Фольклоризація» фаустіани в баладі була су-
голосною значущості селянського начала в укра-
їнській культурі та притаманним романтизму 
піднесенню народного начала, синтезу професій-
ної та фольклорної царин художнього мислення. 
Відзначимо, що в цей час європейська культурна 
традиція демонструвала потужну тенденцію кон-
цептуального «піднесення» фаустіани. Низхідний 
вектор трансформації теми за цих умов був пара-
доксальним, але водночас і таким, що резонував 

із романтичною міфологемою кола, репрезентую-
чи онтологічний поворот-повернення фаустіани 
до легендарних витоків. У них закладався в атри-
бутивній цілісності її комплементарний смислот-
ворний комплекс, складовими якого є концепти 
«знання, віри, кохання – жіночого начала, само-
ствердження» [19, с. 122]. Його закріплення в мис-
тецькій практиці XIX ст. детермінувало статус 
теми як «згорнутого», концептуально багатови-
мірного символу духовних пошуків, що на новому 
витку розвитку фаустіани в проекції на площину 
іншої національної культури уможливлювало ін-
терпретування та варіювання концептів. 

Парадоксальність першої української фаус-
тіани зумовлювалася й редукцією її образного 
та концептуального кола – униканням сюжетот-
ворного мотиву угоди з дияволом, відсутністю 
концепту знання, мотивів розкаяння та пока-
рання, а також «зниженням» вічної теми, пере-
дусім виявленим в лексичному просторі твору. 
Наближений до народного побутового мовлення, 
він продовжував традиції І. Котляревського, від-
дзеркалював класицистське низове осмислення 
народного начала та водночас прагнення укра-
їнської еліти сформувати новий простір націо-
нальної культури в опорі на народні джерела. 

«Деконцептуалізація» фаустіани в баладі 
«Твардовський» пов’язана і з ментально визначе-
ною варіацією концепту самоствердження, в єв-
ропейській традиції сконцентрованому в образі 
Фауста. У баладі цей концепт уособлений в об-
разі козака-бунтівника, який певним чином про-
тистоїть тенденціям ідеалізації та міфологізації 
козацької особистості, що забарвлювали духовні 
та художні пошуки представників харківської ро-
мантики. Герой твору на шляху особистісного са-
моствердження відкидає значущі в українських 
ментальних обріях усталені ціннісні – релігійні, 
соціальні, врешті-решт сімейні настанови, що зу-
мовлює переосмислення концептів віри та кохан-
ня – жіночого начала. 

Це дозволяє зафіксувати ще один парадокс 
репрезентації фаустіани у творчості П. Гулака-
Артемовського – націоналізація символу євро-
пейської культури має наслідком опонування-
руйнування національної аксіосфери. Проте 
сила спростування ціннісних основ українства 
героєм твору поета являла собою зворотний бік 
культурних реалій часу, відповідаючи силі пре-
сингу на всі царини духовного буття нації, аксіо-
логічній напрузі епохи на початку ери її духовно-
го відродження та гостроті потреби у формуванні 
нового образу провідника нації та носія його ду-
ховної пам’яті. 

Інший вимір парадоксальності інтерпретації 
фаустіани П. Гулаком-Артемовським пов’язаний 
зі сміховою модуляцією теми. Відповідаючи по-
требам часу, вона забезпечувала можливість 
опанування світового художнього досвіду (хоча 
й у специфічній трансформації) демократични-
ми колами, привертало їх легкістю прилучен-
ня до світової художньої традиції, «близькістю» 
лексики та національних реалій, аристократич-
не коло – приваблювала новаційністю «прочи-
тання» символу культурної пам’яті та легкістю 
прилучення до реалій життя народу. Водночас 
комічна аура образу героя, побутовість його по-
ривань надавала умовності сміховій руйнації на-
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ціонального образу світу, а всеохоплюючий ха-
рактер цієї руйнації утверджував ціннісні основи 
буття через «зворотне». 

Саме ціннісна опозиційність – життєве кре-
до «козацького Фауста» – дозволяє визнати його 
образ репрезентованим у світлі концепту пере-
вертневості. Його значимість у творі підтверджує 
численність комічних за своєю сутністю та фоль-
клорних за природою див та перевертань, що 
водночас доводить індивідуалізацію співвідно-
шення концептів фаустіани у творі.

Притаманні першій українській фаустіані 
концептуальна редукованість, сміхова трансфор-
мація та модуляція в фольклорний, побутовий 
простір, що нівелювали високий аксіологічний 
статус вічної теми, відбилися і в подальшому 
концептуальному варіюванні. Феноменологічне 
ціле теми в «Записках кирпатого Мефістофеля» 
В. Винниченка ґрунтувалося на ототожненні об-
разів Фауста та Мефістофеля, передвідчуття гло-
бальної катастрофічності проблем духовного бут-
тя людини на світанку світоглядної парадигми 
Новітнього часу виразилося крізь ауру тривоги 
«відсутності сенсу існування» [9, с. 17]. У новелі 
Г. Косинки «Фавст» алюзії фаустіани стали по-
тужним імпульсом актуалізації питань націо-
нальної самоідентифікації, перенесення мотиву 
фаустівських борінь у контекст осмислення шля-
хів подальшого буття нації.

Повість Н. Королевої «1313» (1935 р.) продо-
вжила тенденцію парадоксального феноменоло-
гічної модифікації та колоподібного повернення 
української фаустіани до онтологічних витоків. 
Якщо смислова та певним чином сюжетна аура 
вічної теми у творі П. Гулака-Артемовського 
слугувала ствердженню – через сміхове запе-
речення – ментально детермінованих аксіоло-
гічних опор української культури, то в повісті 
«1313» – ствердженню позачасового, безперерв-
ного зв’язку української культури з європей-
ською. Це засвідчує полікультурний часопростір 
твору, насичений символами та алюзіями різних 
історико-культурних часів. Античний вектор 
хронотопу твору формують посилання на знакові 
постаті епохи. Концептуально, структурно-ком-
позиційно та драматургічно значимими є «за-
кодовані» паралелі із сакральною культурою Се-
редньовіччя – імена персонажів (Абель, Колумба, 
Константин), аксіологічно неоднозначний мотив 
дзвонів, символіка краси як уособлення негатив-
ного начала, символіка рослин. Знаками зв’язку 
з епохою Ренесансу є опосередковане втілення її 
світоглядних основ – домінанти світського й осо-
бистісного начала, настанов гуманізму, з культу-
рою Просвітництва – цитати-алюзії Б. Паскаля, 
прагнення героя відшукати істину в експеримен-
тальному знанні. Полікультурний сенс містять 
мотиви блукань героя, зміни ним імені – симво-
ли зміни простору буття та сутності особистості, 
та символічний, перевертневий образ ченця, 
пов’язаний із середньовічними витоками фаусті-
ани, її смисловою центрацією на проблемі карди-
нальної зміни в межах християнських ціннісних 
настанов етичної сутності людини внаслідок пе-
реваги особистісних пошуків, та водночас із ро-
мантичним мотивом двійництва. 

Тенденція фольклоризації фаустіани у пові-
сті Н. Королевої продовжується в драматургічній 

вагомості концептуально двоїстого мотиву міс-
тичних див та видінь. З одного боку, вони поста-
ють як маркери специфічності світобачення лю-
дини у парадигмальних вимірах Середньовіччя. 
З іншого – їх певна комічна аура формує зв’язок 
зі сміховою культурою епохи та водночас – із ко-
мічною трансформацією фаустіани в просторі 
української культури. 

Редукованість фаустіани внаслідок відсутнос-
ті сюжетотворного мотиву угоди, та полікультур-
ний хронотоп повісті – маркери концептуальної 
модифікації вічної теми. Іманентно конфліктний 
образ Константина як версія образу Фауста, 
осягненого крізь призму часів і просторів євро-
пейської культури, концентровано втілює карди-
нальні проблеми культури початку XX ст. – пошу-
ку основ людського буття за умов егоцентричних 
світоглядних тяжінь та кризи гуманізму, тоталь-
ного переосмислення глобальної значущості 
та етичної сутності віри та знання, соціального 
статусу людини, деактуалізації та руйнації аксі-
осфери на межі Нового та Новітнього часів. Об-
раз Константина в повісті – символ розгубленос-
ті людини на межі епох, водночас прогностично 
провіщує тенденції майбутньої маргіналізації 
людини, образи Колумби та Абеля є символічною 
декларацією глибинної та первинної потреби 
людини в збереженні віри як основи світобачен-
ня та самоідентифікації. Своєрідно трансформо-
ваним у повісті «1313» є поданий крізь символіку 
квітів і кольорів концепт кохання / жіночого на-
чала. Це пов’язує його із різними історико-куль-
турними епохами та водночас – із материнським 
началом, що формує певні паралелі із екзекутив-
ністю української ментальної картини світу. 

В ідеологічних вимірах культури радянсько-
го часу українська фаустіана постала фактично 
поза національними ментальними настановами, 
що було детерміновано її специфічними, ідеоло-
гічно забарвленим та національно нівельовани-
ми настановами. 

Напружене та щільне співставлення знаків 
історико-культурних епох у мультикультурному 
хронотопі поеми І. Сельвінського «Читаючи Фа-
уста» (1947 р.). резонує із тотальною та глобаль-
ною ревізією аксіосфери сер. XX ст., спричиненою 
Другою світовою війною, й актуалізує проблеми 
збереження духовності та осмислення культур-
ного спадку людства як цілісності. Його марке-
рами у творі є символічна драматургічна функ-
ція образу Фауста як сюжето- та смислотворного 
імпульсу та – особливо – численні посилання на 
постаті видатних діячів зокрема німецької куль-
тури, алюзії та цитати з версій фаустіани, які 
належали до різних часових та національних 
традицій – зокрема з Народної драми про док-
тора Фауста (1587), «Сцен з «Фауста» О. Пушкі-
на, «Розмов із Гете» Й.П. Еккермана, «Фауста» 
Н. Ленау, «Фауста» Й.В. Гете).

Концептуальний сенс твору – первинна нео-
днозначність людських прагнень та аксіологіч-
них основ, передбачення ціннісних конструктів 
майбутнього, вічна актуальність проблем духо-
вного пошуку, самотності особистості, її зв’язку 
з соціумом, й особливо – значення культурної 
традиції та зіткнення культур. Символічний 
Фауст – втілення їх пам’яті, та герой поеми – су-
часний алюзійний Фауст утілюють архетипові 
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уявлення про знання – як безумовне благо у ви-
мірах Просвітництва та неоднозначну, потенцій-
но руйнівну силу у вимірах Новітнього часу. 

Інтерпретацію фаустіани І. Сельвінським ви-
різняє збереження комплементарності концеп-
ції та сюжетотворна й драматургічна вагомість 
мотиву угоди людини та сил зла. Багатоварі-
антність її прямої та опосередкованої версій – 
наслідок первинної множинності концепту са-
моствердження, різноспрямованості прагнень 
героїв поеми досягти щастя в особистому житті, 
батьківських почуттях, самореалізації у сфері 
науки, єдності із соціумом тощо. Унікальності 
концепції фаустіани у поемі «Читаючи Фауста» 
надає варіювання мотиву угоди. Відповідно до 
аксіологічних пошуків Новітньої епохи та пе-
редвідчутті парадигми світобачення постмодер-
ну цей мотив постає як актуалізуючий чинник 
осмислення проблеми самодостатності та руйнів-
ного потенціалу знання як глобальної загрози 
існуванню людства. Цю проблем багаторазово 
актуалізує й множинність образу Фауста, яким 
стає фактично кожен із персонажів поеми. Пара-
доксально закарбовуючи колективістську само-
ідентифікацію людини в радянській культурі, 
плюралістична та аксіологічна неоднозначність 
вічного образу водночас є прогнозом особистісної 
домінанти у ціннісних координатах майбутньо-
го. Утіленням як непорушної значущості особис-
тості, настанов гуманізму, так і деструктивного 
потенціалу аксіологічної ревізії напередодні но-
вої епохи в поемі слугує також плюралістично 
трактований концепт жіночого начала. 

Унікальність «прочитання» фаустани в по-
емі «Читаючи Фауста» забезпечується й ефектом 
«масок» персонажів, який створює «другий сенс» 
їх образної аури та слугує утіленню концепту пе-
ревертневості. Процес «скидання масок» та ви-
криття істинних ціннісних настанов персонажів 
у поемі є основою полілогу культур та особистос-
тей щодо сутності життєвих сенсів людини в си-
туації аксіологічного зламу. У світлі перегляду 
значущості раніше непорушних основ буття лю-
дини постає концепт віри, етично неоднозначна 
репрезентація якого певним чином спричинена 
іррелігійністю радянської культури. Водночас 
його пародійна забарвленість та деклароване 
в поемі прагнення віднайти новітні релігійні сві-
тоглядні обрії утворюють прогностичну арку із 
парадигмою світобачення постмодерну. 

У п’єсі «Фауст і смерть» О. Левади (1960 р.) 
фаустіана є смисловим стрижнем, який поєд-
нав загострені культурними реаліями питання 
пошуку майбутніх конструктів духовного буття 
та ціннісних основ особистості за умов перео-
смислення етичного знаку знання, «балансу» ра-
ціонального, наукового та емоційно-почуттєвого, 
художнього векторів осмислення світу, а також 
ревізії значення та затребуваності духовного до-
робку людства в його історико-культурній ціліс-
ності, яка маркує й специфіку картини світу по-
стмодерну. 

Специфіка трактування вічної теми у п’єсі 
О. Левади – результат її осягнення у феномено-
логічній та онтологічній цілісності, в якій акуму-
люється досвід історико-культурних епох і аксіо-
логічний шлях людства постає як перманентний 
накопичувальний процес. Це віддзеркалює на-

сичений символами та асоціаціями «стереофо-
нічний», полікультурний у синхронії та діахро-
нії хронотоп твору. Його персоніфікована грань 
виявлена в численних посиланнях на постаті 
геніальних науковців межі Нового та Новітньо-
го часу, що складає опозицію колективістській, 
позаособистісній парадигмі декларативно іде-
ологічних основ радянської культури та перед-
бачає акцентуацію прийдешнього піднесення 
особистості. Інша грань хронотопу твору – репре-
зентація культури як цілісності через її усталені 
на рівні перцепції знаки – виявляється у поси-
ланнях на символічно трактовані образи Фауста 
й Мефістофеля та цитатах із «Фауста» Й.-В. Гете. 
Це створює резонанс художнього простору п’єси 
із доробком європейської культури в його іс-
торичній цілісності та містить у собі потенціал 
долання герметичності радянської культури 
та опосередковано – ствердження позаідеологіч-
ного та позачасового значення духовного досвіду 
людства. Ще одна грань хронотопу п’єси пов’язує 
її із притаманними українській фаустіани тен-
денціями редукції та зміни співвідношення зна-
чимості смислотворних концептів. Уникання 
мотиву угоди людини з дияволом та концепту 
віри детерміновано іррелігійною специфікою 
радянської культури. Відсутність концепту віри 
«компенсується» у творі глобальним значенням 
концепту знання, інтерпретованого як такого, 
що має основою моральні настанови. 

Така інтерпретація концепту знання формує 
й грань хронотопу твору, виявлену в зв’язках із різ-
ними історико-культурними просторами. На рівні 
алюзій гуманістичні поривання головного героя – 
Ярослава – створюють зв’язки із образом ренесанс-
ної особистості, виняткова суперечливість, кон-
фліктність його духовних пошуків – із бароковим 
світоглядом, зосередженість на проблемі вибору 
між суспільно-значимими цінностями й особистім 
щастям та свідома самопожертва в ім’я майбутньо-
го блага людства (опанування космосу) – з трагіч-
ним героєм Античності та із акцентованою епохою 
Просвітництва опозицією соціальної, громадян-
ської та особистісної іпостасей людини. 

Додаткову грань хронотопу п’єси створює 
паралельне та неоднозначне співіснування на-
укового та раціонального, емоційного, релігій-
ного модусів осягнення світу. Культурні реалії 
часу – імпульс до порушення у п’єсі проблеми 
етичного «знаку» знання, адже інтенсифікація 
розвитку науки та техніки, прагнення людства 
опанувати світ завдяки всеохоплюючому знанню 
надають йому статусу надмети епохи. Проте зосе-
редженість на винятково раціональному баченні 
світу, втіленого в символічному образі Механтро-
па, є знаком потенційної небезпеки безмежного 
знання, позбавленого духовності. Почуттєвий, 
емоційний світ у п’єсі, пов’язаний із концептом 
кохання / жіночого начала, є цариною жіно-
чих образів та художньої рефлексії. Це резонує 
з актуалізацією осмислення значення наукового 
та мистецького опанування світу, що концен-
тровано відбила дискусія «фізиків» та ліриків» 
1960-х рр. Наявність третього – релігійного – сві-
ту надає особливої суперечності та неоднознач-
ності проблемному полю п’єси та трансформації 
концепту віри. Символічно втілений в образі 
Ченця, відповідно до ідеологічних конструктів 
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радянської культури він постає як первинно не-
гативний, забарвлений егоцентризмом. Єдиний 
серед образів п’єси, Чернець позбавлений іме-
ні – особистості та належить до світу «неживих», 
що створює навколо нього ауру історичної не-
відповідності, віджитості. Саме в смисловій аурі 
цього образу як «злочинна антицінність» постає 
прагнення людини набути безмежного знання 
та опанувати космос. Це зумовлює аксіологічну 
маргинальність образу Ченця щодо світоглядних 
настанов та актуальних завдань загальнолюд-
ського поступу, негативну інтерпретацію сутності 
концепту віри, як одного зі змістотворних та аксі-
ологічно визначальних у фаустіані, та водночас 
продовження традиції її парадоксального інтер-
претування у просторі української культури. 

Плюралізм світів у хронотопі п’єси «перед-
бачає» специфіку постсучасної картину світу 
та стверджує прогностичний ціннісний потенці-
ал фаустіани. 

Поема І. Муратова «Спокуса» (1962–1963 рр.) 
засвідчує онтологічну своєрідність української 
фаустіани, її здатність до актуалізації в ситуації 
ціннісних зламів. Культурні процеси часу «від-
лиги» інтенсифікували потребу у відкритті кор-
донів радянської культури, загострили проблеми 
осмислення балансу національного начала й сві-
тових тенденцій, традицій та новацій, а також 
сенсу життя, місії особистості в культурі. В такій 
проблемній аурі фаустіана в поемі І. Муратова 
постала як смислотворний імпульс, багатови-
мірний знак культурної пам’яті, котрий в силу 
перцептуальної опанованості сенсу не потребує 
вичерпного відтворення сюжету та концепції. 

Знакова репрезентація теми, алюзійне вті-
лення кола її образів у «Спокусі» зумовлюють ви-
лучення концепту знання, нонперсоніфікований 
та опосередкований характер концепту кохання / 
жіночого начала. Центром фаустіанської пробле-
матики у творі І. Муратова є первинно конфлік-
тний концепт самоствердження, завдяки якому 
проблематизується сутність та значущість для лю-
дини та соціуму індивідуального та колективного, 
суспільного шляхів самореалізації особистості Ва-
гомість світоглядних настанов епохи доводить фі-
нальна декларація істинності колективного, гро-
мадянського образу Людини як носія суспільних 
цінностей. Проте відповідна до реалій часу акцен-
туація особистісного начала в поемі зумовлює кон-
флікт із ідеологічними детермінантами радянської 
культури та прогнозує майбутню суб’єктивізацію 
світоглядних настанов, багатогранність світогляд-
ного простору особистості, багатство сенсів її існу-
вання та шляхів самореалізації в соціумі. 

Із неоднозначністю концепту самоствердження 
в поемі резонує й неоднозначність концепту віри. 
Зазначимо, що проблема його осмислення та мо-
дифікування так чи інакше поставала перед кож-
ним інтерпретатором фаустіани в XX ст. з огляду 
на переосмислення значущості релігії в системі 
світоглядних орієнтацій людини. В поемі І. Му-
ратова шляхом її вирішення є пересемантизація 
концепту. Переконання у вищості колективного 
начала, набутті щастя особистості в єднанні з со-
ціумом, самоідентифікація людини у просторі сус-
пільства фактично стають оберненим утіленням 
віри як основи духовного буття та засобом зв’язку 
концептів віри та перевертневості. 

Передбачення картини світу майбутнього в по-
емі відбито і в певному осмисленні культурного 
простору людства як цілісності, безперервному ді-
алозі сучасності та минулого – європейської куль-
турної традиції. Як один із її атрибутивних знаків 
постає сюжетний маркер фаустіани – мотив угоди. 
Проте її мета, відповідно до жанру твору, позна-
чена фантастичністю – це повернення молодості 
в обмін на спогади, духовний досвід особистості, 
що певним чином передбачає маргіналізацію лю-
дини в культурних вимірах постсучасності. 

Позначена впливом ідеологічних основ радян-
ської культури, поема «Спокуса» І. Муратова, втім 
зберігає зв’язок із тенденціями національного 
варіювання фаустіани. Це виявляється в апеля-
ції до фольклорних образів – носіїв негативного 
начала як національних відповідників плюраліс-
тичного образу Мефістофеля, а також у вагомості 
його комічного, пародійного забарвлення.

Поема «Спокуса» І. Муратова, маючи концеп-
туальною основою проблематизацію духовних 
опор людини напередодні глобальних світогляд-
них зрушень, суголосна прогностичній сутності 
фаустіани. Образ Людини на межі епох, як образ 
нового Фауста, декларує загальнолюдську та осо-
бистісну потребу в збереженні настанов гума-
нізму, світової культурної традиції та водночас 
у збереженні людиною самої себе у передбаченні 
тотальної аксіологічної ревізії. 

Висновки. Українська фаустіана, постаючи 
із хронологічним запізненням на ґрунті багато-
вікового інтерпретування вічної теми, має осно-
вою її репрезентацію як закріпленого на перцеп-
туальному рівні, смислового комплементарного 
символу європейської культури. Це зумовлює 
тенденцію сюжетної та концептуальної редук-
ції, вільного модифікування концепції та інди-
відуалістичної переакцентуації співвідношення 
її концептів. Як характерні риси української 
фаустіани можливо констатувати: парадоксаль-
ність – унаслідок фольклоризації та сміхово-
го трансформування, плюралістичність образу 
Фауста – опосередкованого та осучасненого, а 
також опозиційно співвіднесеного з українськи-
ми ментальними настановами; неоднозначну 
репрезентацію концепту віри; проблематизацію 
концептів знання та самоствердження як марке-
рів неоднозначності пошуку людиною нових сві-
тоглядних настанов. 

Балансуючи між національними та євро-
пейськими культурними традиціями, україн-
ська фаустіана є цариною художньої рефлексії, 
в якій актуалізовані культурними реаліями часу 
проблеми духовного буття постають у декіль-
кох проблемних вимірах. З одного боку, укра-
їнська фаустіана є імпульсом до «вбудування» 
національного культурного досвіду в європей-
ську традицію, утвердженням їх безпосередніх 
і перманентних зв’язків. З іншого – резонування 
української фаустіани з парадигмальними осно-
вами історико-культурних епох детермінує тя-
жіння до полікультурної в синхронії та діахронії 
хронотопічності. Притаманне національним вер-
сіям фаустіани «накладання» аксіосфер минуло-
го, сучасного та майбутнього – знак загострення 
в її межах проблеми аксіологічного прогнозуван-
ня та водночас єдності ціннісних настанов люд-
ства. Це дозволяє окреслити актуалізацію про-
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гностичного потенціалу фаустіани як маркер її 
трансформування в українському художньому 
просторі. 

Перспективи подальших розвідок поляга-
ють у дослідженні тенденцій інтерпретування 

фаустіани в українському художньому просто-
рі та виявленні історико-культурної динаміки 
та національної обумовленості модифікуван-
ня її концептів, зокрема на матеріалі творчості  
В. Винниченка, Г. Косинки тощо.
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