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МУЗИЧНА ОСНОВА ОПОВIДАННЯ
ЛЕСI УКРАЇНКИ «НАД МОРЕМ»
У статтi iз застосуванням iнтермедiального пiдходу дослiджуються
особливостi художнього вiдтворення музики в оповiданнi «Над
морем» української письменницi Лесi Українки, аналiзується роль
пiсень, музики оркестрiв, звукiв моря тощо у формуваннi музичної
палiтри твору. Море в акустичному оформленнi оповiдання виконує
ключову роль, характеризує героїв, створює настроєву палiтру твору,
психологiзує важливi сюжетотворчi епiзоди.
Звернення Лесi Українки до музики в оповiданнi «Над морем»
потрактовується як необхiднiсть оптимiзувати поетикальнi
можливостi прози, оновити й осучаснити жанр оповiдання,
вiдкрити його незапитанi можливостi, iнтелектуалiзувати прозу,
урiзноманiтнити й удосконалити художнi прийоми й засоби
змалювання складного внутрiшнього свiту персонажiв. Море, що
є функцiональною складовою музичної палiтри оповiдання Лесi
Українки, органiчно зв’язане з проблематикою, сюжетом твору, має
свою «iсторiю взаємин» iз головною героїнею; це самодостатнiй
пейзажний компонент, що утримує настроєвий баланс твору, корпус
переживань i дiй героїнi-нараторки. Музика i море у творi тiсно
контактують, утворюють неперервну й водночас неодноманiтну за
емоцiйним наповненням лiнiю, характеризують героїнь. Вiдповiдно
до модернiстської практики Леся Українка представляє головну
героїню — чутливу, вразливу, емоцiйну, яка сприймає досконалi звуки
й неперевершенi кольори моря як гармонiю.
Панорамнi вiзуально-акустичнi описи водної стихiї в оповiданнi Лесi
Українки, а також численнi листи письменницi дають пiдстави
говорити про море як енергетичний канал, джерело емоцiйного
й тiлесного вiдновлення героїнi й авторки, своєрiдну вiсь, що
тримає смислову конструкцiю твору. Енергiя, звуки моря художньо
увиразнюють iдею захищеностi героїнi, котра усвiдомлює цiннiсть
i повноту буття. На основi листiв Лесi Українки обґрунтовано
доцiльнiсть потрактовувати терапевтично-лiкувальну роль звукiв,
кольору моря.
Ключовi
слова: музика, звуки, ритм, оповiдання,
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екзистенцiйна
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Horbolis L. The musical basis the story «Aboye the sea» by Lesya
Ukrainka.
The article, using the intermedial approach, explores the features of the
artistic reproduction of music in the story «Above the Sea» by the Ukrainian
writer Lesya Ukrainka. It analyzes the role of songs, music of orchestras,
sounds of the sea, etc. in the formation the musical palette of the work.
The sea plays the key role in the story acoustic design, characterizes the
heroes, creates a moody palette of the work, and psychologizes important
plot-creating episodes.
Lesya Ukrainka’s using music in the story «Above the Sea» is interpreted as
the need to optimize poetic potentials of prose, to update and modernize the
genre of the story, to discover its unexplored possibilities, to intellectualize
prose, to diversify and improve the artistic techniques and means of
depicting the complex inner world of characters. The sea is a functional
component of the musical palette of Lesya Ukrainka’s story. It is organically
connected with the problematic, the plot of the work, has its own «history
of relations» with the main character; it is a self-contained landscape
component that keeps the mood balance of the work, the complex of
experiences and actions of the storyteller. In the work music and the
sea are in close contact, form a continuous and at the same time nonuniform emotional line, which describing the characters. According to
modernist practice, Lesya Ukrainka represents the main character like a
sensitive, vulnerable, emotional, and one, who perceives perfect sounds and
unsurpassed colors of the sea as harmony.
Panoramic visual and acoustic descriptions of the water element in Lesya
Ukrainka’s story, as well as her numerous letters give us a reason to talk
about the sea as an energy channel, a source of emotional and bodily recovery
of the heroine and the author, a kind of axis, keeps the semantic structure of
the work. The energy and the sounds of the sea artfully express the idea of
the protection of heroine, who is aware of the value and fullness of life. Based
on Lesya Ukrainka’s letters, it is reasonable to interpret the therapeutic role
of sea sounds and colors.
Key words: music, sounds, rhythm, stories, intermedialism,
existential issues, storyteller.

Постановка проблеми. Звернення до оповiдання Лесi Українки
«Над морем» викликане потребою конкретизувати мiсце, роль i значення
прозового доробку письменницi в лiтературному процесi кiнця ХIХ —
початку ХХ ст., у виробленнi й утвердженнi запитаних для українського
письменства засобiв психологiзацiї та iнтелектуалiзацiї української
прози. Активiзацiя новiтнiх методологiй, увага до художнього тексту,
цiлеспрямоване заглиблення у творчу лабораторiю митця, проникнення
в психологiчнi особливостi письма, рiзногранне осмислення складних
життєвих обставин письменника, а також розкодування функцiонально
важливих мiжмистецьких включень посутньо оптимiзують сучасний
лiтературознавчий дискурс й означують шляхи перепрочитання
української класики. «Над морем» належить до маловивчених текстiв i
потребує повноти iнтерпретацiї, а означена в заголовку статтi проблема
є складовою у комплексному пiдходi до аналiзу твору.
Аналiз останнiх дослiджень. Рiзножанровi твори Лесi Українки
вiд часу їх появи по сьогоднi є об’єктом багатоаспектних дослiджень
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лiтературознавцiв (В. Агеєва, А. Диба, А. Бичко, Л. Демська-Будзуляк,
О. Забужко, Н. Колошук, М. Кудрявцев, Л. Масенко, Л. Мiрошниченко,
Л. Скупейко та iн.). Не становить винятку i проза, яка, слiд визнати,
останнiм часом перебуває дещо поза увагою дослiдникiв. Окрiм працi
Л. Кулiнської «Проза Лесi Українки» (К., 1976), де запропоновано
системний аналiз прози письменницi, нинi не iснує комплексних студiй.
Прозовий доробок письменницi посiдає помiтне мiсце не лише в її
творчостi, а й у лiтературi кiнця ХIХ — початку ХХ ст. в цiлому. До
аналiзу самобутньої прози Лесi Українки слушно застосовувати новiтнi
методологiї, зокрема й популярний у сучасному лiтературознавствi
iнтермедiальний пiдхiд, що вже мали нагоду продемонструвати [1].
Мета статтi — виявити й проаналiзувати особливостi художнього
оприявлення музики в оповiданнi Лесi Українки «Над морем».
Виклад основного матерiалу. Оповiдання Лесi Українки
«Над морем» написане 1898 р. (рукописний авторський примiрник
iз датою «19.ХI.1898, Київ» зберiгся в архiвi I. Франка, вперше
надрукований у журналi «Лiтературно-науковий вiсник» 1901,
кн. 1, 2). Текст оповiдання, а також листи Лесi Українки з Криму
з червня 1897 р. по червень 1898 р. дають пiдстави говорити про
наявнiсть автобiографiчних елементiв у творi, що властиво доробку
письменницi, адже, як зауважує Л. Мiрошниченко, «творчiсть Лесi
Українки . . . органiчно злита з її особистiстю, i подiї її життя,
до найiнтимнiших моментiв «бiографiї душi», стають природним,
таким важливим для розумiння коментарем до текстiв, так само
як тексти — ключем до її життя» [2, с. 20]. В українськiй лiтературi
кiнця ХIХ — початку ХХ ст., як вiдомо, твори з автобiографiчним
компонентом представленi доволi активно.
Листи письменницi є важливим кодом для студiювання оповiдання
«Над морем», твору, що потребує повноти iнтерпретацiї з акцентуванням
на вивчення музичних засад. Слушно навести з епiстолярiю Лесi
Українки кiлька фактiв про її мешкання в «оригiнальному дворi » [3,
с. 396] в Ялтi, згодом заявленi в оповiданнi «Над морем». Скажiмо,
в листах до рiдних письменниця повiдомляє про спiвмешканку —
слухачку московських фельдшерських курсiв: «Вона нiчого собi дiвчина,
та все-таки зовсiм чужа, а я не люблю, як хтось чужий стримить
повсякчас у пене перед очима» [3, с. 380]. А в iншому листi додає
до характеристики спiвмешканки: «Добре бути такою натурою, як
моя “товаришка”, їй всього 20 лiт, але вона вже зложила собi певнi
категоричнi мiрки i рамки i вiрить в них без критики. Се навiть
часом мене дражнить» [3, с. 380]. Ця спiвмешканка i стала прототипом
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героїнi Алли Михайлiвни, яка також iз Москви, має схожу вдачу, чужа
нараторцi за поглядами, життєвими принципами. Психотип нараторки
суголосний характеру, свiтогляду, переконанням Лесi Українки. Деякi
факти з життя письменницi в Криму також вiдповiдають епiзодам
iз оповiдання, наприклад, головна героїня, як i Леся Українка, шиє
(порiвняймо з листа вiд 2 сiчня 1898 р.: «Не люблю я страх сеї роботи,
та дуже тут дорого беруть за шиття» [3, с. 419]).
З огляду на тему нашого дослiдження слушно зауважити i про
«музичну сторону» перебування Лесi Українки в Криму. Iз листiв
вiдомо, що в Ялтi в неї було фортепiано [3, сс. 371, 401]; вона не лише
грає, а й вчить Катерину Дерижанову — дружину лiкаря, який її
лiкує, в будинку якого мешкає. Катерина грає щодня, зауважує Леся
Українка в одному з листiв [4, с. 24]. Вiдомо також, що Леся Українка
просить матiр надiслати ноти «Крейцерової сонати» Бетховена, [4,
с. 18], ХII шумку М. Завадського [4, сс. 27, 44]; повiдомляє про отриманi
ноти М. Левицького [4, с. 48] — ковельського лiкаря, письменника й
композитора, культурного дiяча, який створив музику до поезiї Лесi
Українки «Колискова» i надiслав поетесi ноти.
Художньо трансльована музика в оповiданнi Лесi Українки «Над
морем» заявлена в рiзних проявах: музичними термiнами, фрагментами
пiсень (наспiвiв), оркестром, а також за допомогою стилiстичних
засобiв виразностi; музика бере активну участь у побудовi епiзодiв,
характеристицi героїв, розгортаннi подiєвостi твору, вiдображеннi
настроїв, переживань, емоцiйних станiв героїв, внутрiшньо структурує
твiр, урiзноманiтнює стильову фактуру оповiдання, бере участь у
панорамному зображеннi образу моря.
Звернення Лесi Українки до музики в оповiданнi «Над морем»
засвiдчує необхiднiсть оптимiзувати поетикальнi можливостi прози,
оновити й осучаснити жанр оповiдання (як вiдомо, в цей час
популярностi набуває новела), вiдкрити його незапитанi можливостi,
iнтелектуалiзувати прозу. Не варто вiдкидати й факт постiйного
прагнення письменницi психологiзувати українську лiтературу,
урiзноманiтнювати й удосконалювати художнi прийоми й засоби
змалювання складного внутрiшнього свiту персонажiв.
Море, що є функцiональною складовою музичної палiтри оповiдання
Лесi Українки, по-перше, органiчно зв’язане з проблематикою, сюжетом,
по-друге, має свою «iсторiю взаємин» iз головною героїнею; по-третє,
будучи вповнi самодостатнiм пейзажним компонентом, утримує
настроєвий баланс твору, корпус переживань i дiй (внутрiшнiх
i зовнiшнiх) героїнi-нараторки. Притишено-спокiйний початок

184Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть. 2020. Вип. 14
оповiдання — перше, однак доволi промовисте, знайомство з головною
героїнею (у творi вона без iменi), яка вiддає перевагу усамiтненню, а
не спiлкуванню з людьми, заперечуючи в своїй натурi мiзантропiю:
«. . . хочеться на якийсь час втекти вiд людей власне для того,
щоб не почати ненавидiти їх » [5, с. 159]. Початок твору показовий,
адже «за кадром» залишається зрада, непоряднiсть, заздрiсть людей.
Протистояння з цим негативом у героїнi, як засвiдчують її роздуми,
вже вiдбулося. Вона перемогла, проте виснажилася — тепер вiднайшла
джерело зцiлення в природному й довершеному ритмi моря. Море стає
для героїнi тим енергетичним конструктом, що наснажує її життя
сенсом, зцiлює тiло, а для Лесi Українки море стає ще й потужним
джерелом творчостi.
Iз перших рядкiв твору головна героїня постає як особистiсть,
котра розумiє цiннiсть свободи, здатна осягати повноту буття й
вартiснiсть роботи над собою. У презентацiї нараторки ключову роль
вiдiграє саме море, могутня водна стихiя. Ось лише фрагмент опису
з помiтною звуковою домiнантою: «Море шумiло, дрiбнi камiнцi
торохтiли, зачепленi хвилею, немов порiкували, зо їм не дає спокою
химерна вода. Чайки цiлими зграями лiтали над водою, жалiбно
скиглячи. . . Завжди поважнi кримськi садки стояли тихо. . . Камiння
i скелi над берегом здавались ще бiльше нерухомими проти вiчно
живого, вiчно рухомого моря, що при кожнiй хмарцi, при кожнiй змiнi
небесного свiтла перемiняло свiй вид, але нiколи не розбивало гармонiї
картини» [5, с. 160]. Море асоцiюється в нараторки з гармонiєю, яку
руйнують рiзкий, мiдяний гук вiйськового оркестру, уривок солдатської
пiснi, свист парохода, а коли на берег розгнiвана хвиля викидала
лушпиння, старi черевики i «всiлякi злиднi людськi », тодi «гармонiя
раптом розбивалася, мрiя про незаселену людьми країну зникала» [5,
с. 160]. Так за допомогою моря окреслюється конфлiкт героїнi з
байдужим зовнiшнiм свiтом.
Для детальної характеристики музичної палiтри оповiдання
й «участi» в ньому моря слушно звернутися до епiстолярiю, де
описанi враження Лесi Українки вiд цiєї стихiї, переживання її
краси, що сприятиме максимальному заглибленню у внутрiшнiй
свiт, емоцiйний стан, переживання головної героїнi оповiдання «Над
морем». Численнi вiдгуки Лесi Українки про море (в рiзний час
доби чи пори року) сповненi прихильностi, попри його бурхливiсть
чи нестриманiсть. У мисткинi немає до нього неприязнi. Таку
прихильнiсть виявляємо i в аналiзованому оповiданнi, як-от: «То була
весела лiтня буря. . . » [5, с. 180]. Нараторка прихильна до моря, як
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i Леся Українка, що засвiдчують її листи: «. . . море як дзеркало, i
їздити по ньому се просто втiха, варта богiв» [3, с. 379], «Вдень
тут тепло, часто громовi бурi набiгають, море таке чудово гарне,
як нiколи лiтом не бувало» [3, с. 386], «Море часом досить тихе
<. . . > Я ж його щось нiколи не боюсь, i, далебi, я певна, що воно
куди добрiше вiд людей: як втопить, то вже втопить, а довго не
мучить, принаймнi хто сам до нього не лiзе, воно того не зачiпає.
Я могтиму сказати про нього, як Гейне сказав: “Wir waren einander
gut”» [3, с. 388]. Море її заспокоює, скеровує на роздуми: «. . . я щодня
швендяю над морем “словно овца беспредельная”, i се немало розважає
мене. Врештi, нiчого цiкавого зоокола, приходиться, отже, бiльше
«себя собою наполняя и из себя собой сияя. . . » [3, с. 409]. Море — друг,
порадник у моменти її одинокостi. Численнi описи настрою та кольору
моря представлено в багатьох листах письменницi [3, сс. 392–393, 418,
419] [4, сс. 14–15, 50 та iн.]. Прикметно, що звукiв моря в листах
заявлено небагато («Тут все ще сонце, тепло, хоч море гомонить
несамовито (письмiвка моя. — Л. Г.), наче хоче послухати мене i
затопити Крим» [3, с. 385]) — письменниця нiби залишає на потiм
гаму звукiв моря, щоб згодом перенести їх в оповiдання.
Море в оповiданнi Лесi Українки «Над морем» характеризує
нараторку, а введенi рiзноманiтнi музичнi фрагменти (пiснi, музика
оркестру тощо) представляють протилежну за свiтоглядом i життєвими
принципами героїню — Аллу Михайлiвну, яка не любить «розводити
сантиментiв з природою» [5, с. 177]. Спiвбесiдниця говорила,
«перебиваючи сама себе раз у раз — то спiвами, то якимсь чудним
гуком, що вона називала “цыганским взвизгиваньем”» [5, с. 161],
наспiвувала рiзнi пiснi («“О море, море, о ночь любви!..” — завела
вона ненатуральним, горловим голосом» [5, с. 161], «Я гуляю, слез
не знаю, распеваю. . . » [5, с. 162], «. . . голос Алли Михайлiвни, що
виводив з притиском на ферматах: “До самой зари, до рассвета/ Он
жарко меня целовал. . . ”» [5, с. 167] тощо). До невдало проспiваних iз
сумнiвним змiстом мелодiй долучається iнформацiя про домiвку Алли
Михайлiвни, Москву, коли вони разом iз братом i його товаришами
вирушали на трiйках-конях iз циганами на прогулянки: «Вам от
циганськi романси не до сподоби, а коли б ви почули, як їх сами цигани
спiвають: “Мы в тишине, наедине. . . ”» [5, с. 163]. Фрагменти пiсень у
виконаннi Алли Михайлiвни характеризують її як людину нецiкаву,
поверхову. Реакцiя нараторки на дiвчину та її спiв також промовиста:
«Її гарне, з тонкими рисами лице пройняло такий “цыганский” вираз,
що менi стало невимовно шкода її, так як бувало шкода малих дiтей
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в цирку, коли вони показують чужим людям свої тоненькi виламанi
тiльця» [5, с. 163]. Доповнює образ дiвчини й низка показових штрихiв:
«Панночка, одягаючись, так зашелестiла i зарипiла шовками, що
нерви мої не витримали сього прикрого для мене шелесту, i я
вийшла. . . » [5, с. 166], «безжурне щебетання моєї бесiдницi робили на
мене якесь тяжке, сливе тригiчне враження. . . » [5, с. 169]. Непрямим
доповненням характеристики Алли Михайлiвни є її приятель Анатоль,
«що мугикав шансоньєтку: “Це не суп, це шоколад ”» [5, с. 179], а також
висловлена дiвчиною неприхильнiсть до музичної освiти своєї сестри,
яка, навчаючись у консерваторiї, «мучилась, мучилась, виламувала
пальцi i всiм життя труїла своїми вправами, а тепер навiть не
грає. . . » [5, с. 182].
У хвилини внутрiшньої дисгармонiї i спричинених людьми та
зовнiшньою какофонiєю роздратування нараторка постiйно знаходила
спокiй та розраду у спогляданнi моря, як-от: «. . . у вузькiй щiлинi мiж
кипарисами смiялося море свiжим iскристим усмiхом, що викликав
ясний усмiх i в мене. . . » [5, с. 161]. Головна героїня налаштовує
тональнiсть розмови з морем, що пiдтримує її емоцiйних стан, скеровує
на позитивний лад. Музика (оркестрiв чи як супровiд пiснi тощо) i море
вступають у тiсний контакт, по-перше, утворюючи неперервну i, що
прикметно, неодноманiтну за емоцiйним наповненням лiнiю, по-друге,
рiзнобiчно характеризуючи обох героїнь, адже музика моря iмпонує
нараторцi, а музика оркестрiв, невигадливi пiсеньки подобаються Аллi
Михайлiвнi. Про несхожiсть цих героїнь свiдчить i епiзод, коли Алла
Михайлiвна пропонує пiти до павiльйону, пояснюючи: «. . . се ж на морi,
вам повинно подобатись. Ви будете на своє прекрасне море дивитись,
а я на людей» [5, с. 175]. «Хто бiльше побачить!..» [5, с. 175] — з
пiдтекстом вiдповiла нараторка, яка вмiє бачити в людях i природi
потаємне, приховане, непомiтне.
Алла Михайлiвна постiйно декларує байдужiсть до природи, як-от:
«Менi задається, що то бiльше так, для годиться розпадаються: ах,
море! ах, море! А як сказати по щиростi, — вода, та й годi. Ми
не земноводнi . . . » [5, с. 175]. Характеристику обох героїнь доповнює
епiзод, коли приятельки вирушають «в мiський сад на музику»,
зустрiтися з Анатолем, курортним захоплення Алли Михайлiвни.
Головна героїня намагається всiляко уникнути «такої знайомостi»,
зауваживши: «Сьогоднi море, он дивiться, яке гарне, отож я боюсь,
коли б пан Анатоль не зiпсував менi враження своєю особою i
розмовою» [5, с. 167]. Вiд утомливого й беззмiстовного спiлкування
нараторку рятувало море: «Море привабило мене. . . » [5, с. 172]. Героїня
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захоплена динамiчною картиною моря з неперевершеними кольорами i
досконалими звуками.
В оповiданнi Лесi Українки «Над морем» немає опису оселi, де
мешкає нараторка, не подано її зовнiшностi чи портрета, позаяк у
модернiстському творi характеристика героїнi, її стан, рiзноманiття
настроїв «у виконаннi» Лесi Українки вишукана — письменниця
вдається до ємних описiв моря. Водна стихiя розкриває вразливу,
глибоку й тонку натуру уважної до неповторних митей життя натуру.
Море заспокоює нараторку, суголосне її переконанням, внутрiшньому
свiту, воно знiмає втому. Вiдображенi за допомогою моря переживання
протагонiстки сприяють психологiзацiї художнього твору.
Море з’являється в оповiданнi неодноразово i, що прикметно, у
моменти дисгармонiї нараторки, порушення внутрiшньої рiвноваги —
тодi музика моря вiдновлює гаму почуттiв героїнi, а також емоцiйнонастроєву динамiку твору. Це дає пiдстави зауважити, що панорамнi
картини моря в оповiданнi Лесi Українки — не географiчний пейзаж,
а, як стверджує I. Денисюк, аналiзуючи українську малу прозу кiнця
ХIХ — початку ХХ ст., пейзаж-враження [6, с. 155]. Море — велична
стихiя — захоплює Лесю Українку своєю могутнiстю. «А споглядання
величi, — наголошує дослiдник Г. Башляр, — визначає особливу позицiю,
своєрiдний стан душi, коли бажання виводить мрiйника за межi
навколишнього свiту, вiдкриваючи перед ним свiт, помiчений знаком
безкiнечностi » [7, с. 159]. Лесi Українцi внутрiшньо близькi лiсовi
масиви, що згодом надихнуть, як вiдомо, на створення неперевершеної
драми-феєрiї «Лiсова пiсня». А тут, у Ялтi, море стає для Лесi Українки
i для головної героїнi аналiзованого оповiдання незвiданою таємничою
стихiєю, сила безмежностi якої вражає i притягує. Як засвiдчують
численнi листи Лесi Українки до рiдних, споглядаючи i глибоко
вiдчуваючи природу, переживаючи звуки й кольори моря, вона набуває
iнший (нiж завдяки волинським лiсам) досвiд роботи над собою, вмiє поособливому чути себе, своє хворе тiло. Природний ритм моря позитивно
впиває на письменницю.
Перебуваючи тривалий час у Криму, Леся Українка дуже сумує
за рiдними [3, сс. 415, 419, 375, 386 тощо], проте мужньо долає цю
вимушену розлуку, потлумачуючи сум i нудьгу по-фiлософськи
мудро [3, с. 418]. Пiдтримувана морем стверджувальна самотнiсть
дарує Лесi Українцi, як i головнiй героїнi оповiдання «Над морем»,
вiдчуття зiбраностi, спокою i внутрiшньої цiлiсностi. Так море в
оповiданнi вiдкриває дещо приховану, на перший погляд, екзистенцiйну
площину проблематики. Море постає для нараторки, як i для Лесi
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Українки, психологiчним захистом. На думку, Ю. Стадницького,
однiєю з найважливiших особливостей психiки людини є уподiбнення
простору, що її оточує, до структури «власної душi i власного тiла».
Саме тому «простiр, у якому ми мешкаємо, несе iнформацiю про
наше глибинне “я”, про наш настрiй, стан душi » [8, с. 19]. Море
допомагає оновитися емоцiйно й фiзично. Звуки моря (спокiйне воно
чи тривожне) заспокоюють. Головна героїня оповiдання апелює до
моря — як виразника гармонiї та постiйностi — у хвилини емоцiйної
нестабiльностi.
Море гоїть душу й тiло Лесi Українки, що засвiдчують її листи
з Криму [3, сс. 371–374, 397, 401, 416] [4, с. 10 тощо]. Показовими,
скажiмо, є такi рядки зi сподiваннями на видужання: «. . . менi не
слiд би рано втiкати звiдси (з Ялти, з Криму. — Л. Г.), — я чую,
як весь мiй органiзм на iншу гаму строїться пiд впливом сього
повiтря i моря, все бiльш i бiльш мною опановує idee fixe, що коли
б рокiв три пожила в доброму клiматi, то була б як люди чи хоч
коло людей» [3, с. 371]. Море протистоїть хворобi письменницi, бере
активну участь у подоланнi її недуги; звуки моря (тобто музика як
нереалiзованi через хворобу бажання) запускають механiзм iгнорування
хвороби, зцiлення душi й тiла. Саме за допомогою моря Леся Українка
блокує у свiдомостi iнформацiю про руйнiвну силу хвороби, декларує
перемогу над життєвими негараздами. Нараторка оповiдання «не
озвучує» хворобу, лише констатує втому вiд людей — цю втому
нейтралiзує море. Так вишукано, вiдповiдно до модернiстської практики
Леся Українка представляє героїню — чутливу, вразливу, емоцiйну, яка
сприймає досконалi звуки й неперевершенi кольори моря як гармонiю.
«У душi героя перебуває сам письменник i розглядає iншi дiйовi
особи», — зауважує З. Фройд [9, с. 114], а отже, є пiдстави, апелюючи
до тексту оповiдання й листiв Лесi Українки з Криму, говорити про
невдоволенi бажання письменницi бути фiзично здоровою, щасливою,
що є рушiйними силами фантазiй, «i кожна окрема фантазiя — це
здiйснення бажань, коректура невдоволеної дiйсностi » [9, с. 111].
Завдяки морю Леся Українка сподiвається на суттєве покращення
здоров’я, що необхiдно для виснажливої творчої працi. Море —
альтернативна терапiя для душi й тiла Лесi Українки та її головної
героїнi — нараторки з оповiдання «Над морем». Додамо, що пiд час
наступних вiдвiдин Криму таких ємних описiв моря та вражень вiд
нього в листах немає. У творi не заявленi вiк, соцiальний статус
головної героїнi, зауважено лише, що вiддає перевагу самотностi та
особливо прихильна до моря. Про хворобу чи якусь слабкiсть не
йдеться.
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Висновки й перспективи дослiження. Музика в оповiданнi
Лесi Українки «Над морем» художньо реалiзована в фрагментах
пiсень, музицi оркестрiв, у звуках моря. Море є активним компонентом
у структуруваннi твору, формуваннi його музично-настроєвої палiтри;
«бере активну участь» у вiдображеннi вдачi, внутрiшнього стану,
корпусу переживань головної героїнi, її самодостатностi. Панорамнi
вiзуально-акустичнi описи водної стихiї в оповiданнi Лесi Українки
«Над морем» дають пiдстави говорити про море як енергетичний
канал, джерело емоцiйного й тiлесного вiдновлення героїнi (з ним їй
вiдрадно, спокiйно, затишно), своєрiдну вiсь, що тримає смислову
конструкцiю твору. Енергiя, звуки моря художньо увиразнюють
iдею захищеностi героїнi, котра усвiдомлює цiннiсть i повноту буття.
Музично-маринiстичнi акценти письменницi — вдале авторське рiшення,
покликане оновити жанр, модернiзувати пiдходи до характеристики
героїв та увиразнити екзистенцiйнi проблеми. Системне залучення
новiтнiх методологiй i мiждисциплiнарних пiдходiв до аналiзу прози
Лесi Українки сприятиме вивченню самобутностi доробку української
письменницi.
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