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УДК 82.0(73) 
Анастасія  ЦЕРКОВНА, 

асистент 
 

ДИХОТОМІЯ  МІСТА  ТА  СЕЛА  У  ЗОБРАЖЕННІ  
УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ  ЗЕМЕЛЬ  У  «ЩОДЕННИКУ  

ПОДОРОЖІ  ДО НІМЕЧЧИНИ,  ШВЕЦІЇ,  РОСІЇ ТА  
ПОЛЬЩІ У  1813 – 1814  РОКАХ»  Д. Т. ДЖЕЙМСА 

 
Д. Т. Джеймс створює образ селянина як носія традицій та 

«народного духу» українського етносу. Культурний плюралізм 
українських етнічних земель, що на початку ХІХ століття входили до 
складу різних держав, зумовив амбівалентну природу образу жителів 
невеликих сіл та великих розвинутих міст. Зображення дихотомічної 
єдності міста і села у «Щоденнику…» Д. Т. Джеймса набуло рис 
романтичної традиції єднання людини і природи. 

 

Романтизм як художній метод у зв’язку з новими естетичними 
інтенціями переніс мистецьке сприйняття дійсності у площину 
трансцендентального осягнення реалій оточуючого світу. Образи міста 
та села утворюють дихотомічну єдність романтичного простору. 
Романтичний герой перебуває у гармонійній єдності із світом природи, 
зображення якого домінує над зображенням урбаністичного життя. 
Образ села трансформується у трансцендентальний праобраз єднання 
сучасної людини зі світом природи і виступає в естетиці романтизму як 
домінуючий художній простір. 

Поїздки Європою, які були, як правило, заключним етапом в 
одержанні освіти у деяких європейських університетах, набули на 
початку ХІХ століття рис романтичного осмислення нового екзотичного 
простору, який складав дихотомічну єдність великих міст та маленьких 
селищ [2, с. 36]. Пізнання мандрівниками інших європейських народів 
відбувалося у межах несхожості їх національних культур. 

Дослідження нових екзотичних земель на півночі та сході Європи 
відкрило для мандрівників такі країни як Російська імперія та 
Варшавське герцогство, до складу яких входили етнічні українські землі. 
Одним із англійців, які відвідали ці краї на початку ХІХ століття, був 
Д. Т. Джеймс (1786 – 1828). У 1816 році він опублікував «Щоденник 
подорожі до Німеччини, Швеції, Росії та Польщі у 1813 – 1814 роках» у 
двох томах. Більша частина цього щоденнику була присвячена 
перебуванню автора у Російській імперії (Санкт-Петербург, Твєрь, 
Новгород Великий, Москва, Мглін, Стародуб) та на Правобережжі: 
Житомир, Новоград-Волинський, Дубно, та Польщі: Варшава, Краків.  

Д. Т. Джеймс народився 23 січня 1786 року у місті Регбі графства 
Уорікшир. Його батько Томас Джеймс займався науковою діяльністю і 
впродовж тривалого часу обіймав посаду директора школи. Сам 
Д. Т. Джеймс, після того як отримав середню освіту, був студентом, а 
пізніше – тьютором в Оксфорді. Тоді він і здійснив мандрівку країнами 
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Європи. У 1816 році Д. Т. Джеймс прийняв духовний сан і через деяких 
час був назначений єпископом Калькутти [3, с. 7−8]. 

У передмові до «Щоденника…» автор виклав цілі поїздки та пояснив 
її важливість для власної освіти. Жанр твору Д. Т. Джеймс визначив як 
щоденника («a journal» – в англійському варіанті синонімічно слову «a 
diary» – щоденник). У передмові він пояснив, що «перевага надається 
формі щоденника як способу викладу думок та опису подій у порядку 
того, як вони починають виникати; за допомогою цього читач має 
можливість робити власні висновки без будь-яких упереджень» [4, с. 5]. 
У «Щоденнику…» записи велись по датам, мали дискретний характер, 
що відповідає обраному жанру, але у тексті відсутнє авторське «я». 
Мандрівник описував в основному події, які відбувалися із ним у дорозі, 
а також інформував читача про історію, торгівлю, зовнішню політику, 
благоустрій міст та селищ, де він знаходився. 

Наративний стиль автора змінювався відповідно до тих подій чи 
реалій, які він описував. Відірваність жителя великих міст від природи 
присутня у стислості, інформативності, теоретичності опису їх життя та 
побуту. Д. Т. Джеймс під час подорожі описував Київ як величне місто: 
«Коли ми піднялася на вершину, то нашим поглядам відкрився новий 
краєвид: купола, що раніше були лише різнокольоровими цятками на 
горизонті, постали перед нами блиском золота і тисячами яскравих 
кольорів, які сліпили наші очі» [5, с. 366]. Величність архітектури, 
зокрема церковної, водночас захоплювала та гнітила автора. Життя у 
місті обумовлювалося для англійського мандрівника доби романтизму 
впливом цивілізації, віддаленістю від природи, а отже і неможливістю 
мати власну свободу.  

Під час опису кріпацтва («a slavery» – рабства, через відсутність 
аналогічних реалій у житті інших європейських народів) автор робив 
акцент на своєрідне небажання самих невільників власної свободи, 
звичність такого життя: «Будучи абсолютно неспроможними уявити собі 
примарні ідеї свободи, вони відчували певне задоволення існуючим 
звичним для них устроєм, тому що були не стільки безсилі, як інертні» 
[5, c. 153]. Д. Т. Джеймс пояснював це передусім природою російської 
влади, яку називав «чисто східним деспотизмом, який не може бути 
подавленим навіть зростаючою європейською свободою» [5, с. 4]. 
Образ жителя Російської імперії мав риси східного типу культури. Під час 
опису реалій життя в імперії автор схилявся до зображення відмінних 
рис над схожими.  

Не тільки образ невільника, але і заможного жителя великих 
російських міст був позбавлений в описі англійця рис вільного життя. 
Д. Т. Джеймс відмітив «вплив релігії на загальну масу людей», а також 
використання її як спосіб виховання у населення «слухняності і 
самозречення» [5, c. 69]. Саме перебування серед урбаністичних 
пейзажів гнітить та унеможливлює гармонію людини із природою, яка у 
романтичному світогляді набула рис самоцілі людського існування. 
Вулиці та архітектура великих міст в описах Д. Т. Джеймса постали 
гнітючими, такими, що уособлюють надмірну владу імперії, а жителі 
схильними до «зухвальства та показної щедрості» [5, с. 206].  
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Під час опису міст Д. Т. Джеймс акцентував увагу на зовнішніх 
проявах людського існування. Він описував соціальне життя людини, 
діяльність держави, її міжнародні стосунки: торгівля, зовнішня політика 
тощо. Англійський мандрівник зазначав, що: «імперське скляне 
виробництво здійснювалося в основному рабами, які отримували 
зарплатню, 25 чи іноді 28 рублів на місяць» [5, с. 23]. Жителі міста 
позбавлені індивідуальних рис. Автор зазначив подібність їх манер, 
світських заходів, одягу до відповідних реалій інших європейських 
народів: французького, німецького, англійського. 

Зображення англійським мандрівником православних храмів 
підкреслює непоєднаність романтичного уявлення про Бога як творця 
природи і невід’ємної її частини із владним образом Творця, який 
присутній у стінах величних споруд, сповнених надмірної розкоші, яка 
була недоступна більшості населення імперії. (цитата) Людина доби 
романтизму набувала близькості до Бога через єднання з природою та 
відірваність від матеріального світу зовнішніх речей, який пригнічує та 
унеможливлює її духовну свободу.  

Житель села поставав у «Щоденнику…» Д. Т. Джеймса вільним від 
реалій урбаністичного життя та набув рис національної самобутності. 
Автор створив синтетичний образ природної людини, у життя якої 
поступово проникає цивілізація великих міст: «Якщо глянути на 
місцевість, що знаходиться нижче, то перед очима постає незаймана 
долина, серед якої блакитною стрічкою простягається Дніпро» [5, 
с. 337]. Д. Т. Джеймс описував передмістя Києва, як «край, де ніби ще 
не ступала нога цивілізації» [5, с. 338]. Англійський мемуарист поєднав 
опис бідності селян із описом їх «чистоти, охайності, ввічливості та 
уваги» [5, c. 511]. Під час опису селян наративний стиль Д. Т. Джеймса 
набуває рис суб’єктивності та набуває рис художності.  

Віра у Бога тісно перепліталася із майже язичеськими традиціями та 
абсолютним єднанням із природою. Д. Т. Джеймса як англійського 
мандрівника вразила церемонія весілля, свідком якого він став, 
подорожуючи на Волині: «Це була найхарактерніше для цієї місцевості 
дійство, повне веселощів та барв. Жінки хоч і не були досить красивими 
та витонченими, але вирізнялись своєю життєрадісністю та завзятістю» 
[5, с. 365].  

Життя міста мало прогресивний характер, а образ міщан – це 
інтегрований образ представника європейського часопростору, який 
разом із розвитком суспільства загалом набував загальних рис схожості 
із іншими прогресивними народами і втрачав індивідуалізовану 
самобутність. Культурний плюралізм українських етнічних земель, що на 
початку ХІХ століття входили до складу різних держав, зумовив 
амбівалентну природу образу жителів невеликих сіл, які були основними 
носіями народної традиції та увібрали риси сусідніх близьких культур. 
Відповідно до романтичної традиції Д. Т. Джеймс створює образ 
селянина як носія традицій та «народного духу» українського етносу на 
початку ХІХ століття.  
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Анастасия  Церковна.  Дихотомия  города  и  села  в  
изображении  украинских  этнических  земель  в  «Дневнике  
путешествия  в  Германию,  Швецию,  Россию  и  Польшу  в 

1813 – 1814  годах» Д. Т. Джеймса. 
Д. Т. Джеймс создает образ селянина как носителя традиций и 

«народного духа» украинского этноса. Культурный плюрализм 
украинских этнических земель, которые вначале ХІХ века входили в 
состав разных государств, обусловил амбивалентную природу образа 
жителя небольших сел и развитых городов. Изображение 
дихотомического единства города и села в «Дневнике…» Д. Т. Джеймса 
приобрело черты романтической традиции человека и природы. 

 
Anastasiya  Tserkovna.  Dichotomy  of  city  and  village  in  the  

image  of  Ukrainian  ethnic  cities  in  the  «Diary  of  trip  to  
Germany,  Sweden,  Russia  and  Poland  in  1813 – 1814  of  

D. T. Games». 
J. T. James created an image of a villager as a carrier of traditions and 

national spirit of Ukrainians. Cultural pluralism of Ukrainian lands which were 
included in the territory of other countries caused ambivalent nature of 
inhabitants of small villages and developed cities. Description of dichotomy 
of a city and a village in «Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, 
Poland, during the years of 1813 – 1814» (1819) by J. T. James acquired 
features of romantic tradition of connecting humanity and nature. 
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