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Не маючи можливості бути з коханою жінкою, Юхан Нільсен Нагель із 
“Містерій” К. Гамсуна вдається до інших крайнощів, намагаючись знайти 
заспокоєння з Мартою Гуде – жінкою, яка, на його думку, дасть йому затишок і 
домашню гармонію. І його мрії про цю жінку, фактичну заміну фрекен Х’єллан, 
зводяться до повсякденного облаштування оселі й до деталей побуту. Таким 
чином, душевний злет, мрійливий політ почуттів, пов’язаний з коханням до 
Дагні Х’єллан, обертається на приземлені мрії персонажа про життя разом 
із Мартою Гуде, мрії, сфокусовані на фізичність і задоволення адамового 
комплексу – страху бути самотнім.
Отже, якщо перший – християнський – типаж у літературній традиції 

вирізняється десакралізацією, то другий – міфологічно-язичницький – 
оромантизованістю. Жінки обох типів можуть бути супутницями чоловіка, проте 
якщо одна – у повсякденному житті як берегиня фізичного світу чоловіка, то 
друга – як супутниця снів, мрій, хранителька духовного світу. Якщо в першому 
випадку люди об’єднуються за аргументацією розуму, то у другому завдяки 
посередництву серця й найчастіше всупереч усім аргументам – це особлива 
ідеалізація об’єкта закоханості, чого немає у християнському аспекті: в 
останньому таку засліпленість замінює розуміння й покірне ставлення до 
недоліків другої половини. Через зумовленість другого типажу саме коханням, 
а не любов’ю як прихильністю, і стає можливим злиття в андрогінності. 
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Отримано 2.06.2010 р. м. Бердянськ 

14-Й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР

20 грудня 2010 р. о 10 год. в актовому залі гуманітарного корпусу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, бульв. Т. Шевченка, 14) 
відбудеться 14-й Філологічний семінар “Теоретичні й методологічні проблеми 
літературознавства”.
Тема семінару: “Література і паралітература: де межа?”.
Заявки про участь у семінарі приймаються до 1 грудня 2010 р. на адресу: проф. 

Наєнку М. К., Кафедра теорії літератури і компаративістики Інституту філології, бульв. 
Т. Шевченка, 14, м. Київ, 01033.
Тексти доповідей для збірника “Філологічні семінари” (з анотаціями та ключовими 

словами українською, російською й англійською мовами) подаються на паперових та 
електронних носіях у день проведення семінару.


