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The author of the article gives it a shoot to characterize the spatial word-combina-
tions with the value of direction of motion, in particular the eventual point of motion, 
on the material of the poem «Maria Egyptianka» of Ivan Оgienko. Analyses their 
composition, application and variantness of syntactic constructions.
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У статті досліджено літературознавчу діяльність Дарії Віконської. Розгляд її 
наукових здобутків на перетині двох стратегій дослідження (з одного боку, пред-
ставлення головних ідей та літературознавчих дискурсів, методологічного ін-
струментарію, які вдалося виокремити з її публікацій; а з іншого – аналіз та ін-
терпретація окремих студій, присвячених творчості українських та зарубіжних 
авторів) дали можливість створити достатньо повний компендіум літературоз-
навчих поглядів та основних методологічних принципів її досліджень.

Ключові слова: літературна критика, літературознавство, метод, концепція, 
стиль, національна специфіка літератури, творчий процес

Дарія Віконська (Іванна (Йоанна)-Кароліна (Ліна) Маєр-Федорович (за чо-
ловіком – Малицька), 1893-1945 рр.) – одна із цікавих постатей української літе-
ратури міжвоєнного двадцятиліття ХХ століття. Її творча спадщина – це і власна 
літературна творчість, і літературознавчі та мистецтвознавчі дослідження.

Літературознавчі, мистецтвознавчі та культурологічні студії Дарії 
Віконської є свідченням поступового переходу українських досліджень мис-
тецтва від пошуку в одномірних площинах вивчення творчости тих чи інших 
митців чи окремих їхніх творів до багатомірних просторів компaративістичних 
студій: як порівняльних у межах тих чи інших літератур – із переходом до сві-
тового контексту, так і інтердисциплінарного пошуку спільних закономірнос-
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тей, явищ, тенденцій, що проявляються в різних просторах культури, творчос-
ти – як вершинного вияву людського духу.

Дарія Віконська була переконана, що літературно-критичні, літературоз-
навчі дослідення й культурологічні та мистецтвознавчі студії не є чимось вто-
ринним у творчому вираженні – в порівнянні із творами мистецтва та літера-
тури [детально про це: 4]. 

Мистецтво, переконана вона, – це «життя, бачене очима душі. Це – пе-
ретворене життя, а ніколи – переповіджене» [1, c.16]. Творчість є ірраціо-
нальним проявом буття, бо «у справжній поезії порив духа є перше, суттєве, 
а матеріяльні складники віршів (слова, букви) є щойно матеріялізацією духо-
вого» [3, c.86]. Йдучи за ідеєю з книги есеїв Оскара Вайлда «Критика як мис-
тецтво», Віконська називає критичні твори про мистецтво одним із видів мис-
тецтва. Критика, наголошує вона, – «се лише інша форма творчого мистецтва, 
яка за вихідну точку не бере самої природи, але твори мистецтва. Такий погляд 
на суть критики ставить її очевидно далеко вище від того, за що ми звикли її 
уважати. Не мова тут, розуміється, про всякі статті критичного змісту, поміще-
ні в різних щоденних газетах, які дуже часто позбавлені не тільки артистичної, 
але взагалі – всякої вартости. Мова тут про поважні критичні праці, якими є, 
приміром, «Трактат про поезію» Арістотеля, «Imaginary Portraits»1 англійсько-
го естета Walter Pater’а, декотрі нариси літературної критики Волта Вітмена, 
«Aufsätze über die bildende Kunst»2 P. Мутера і тим подібних» [1, с.45].

Для Дарії Віконської однією із найважливішим проблем у її культуроло-
гічних та літературознавчих публікаціях залишалися реляції між формою та 
змістом, їх взаємозалежність у мистецькому творі, національні аспекти зміс-
ту і його кореляція із формою. Вона намагається чітко окреслити й сформулю-
вати співвідношення цих понять, зауважуюючи, що «форма і зміст бо не є чи-
мось сталим, утвердженим, а чимось наскрізь релятивним, так що, як викладає 
вже Арістотель, те, що у порівнянні до одного чинника є формою, у порівнян-
ні до іншого, вищого або більш зовнішнього (формального) чинника знов стає 
змістом, і так далі, так що можна говорити про справжню ієрархію у поступ-
невій еволюції змісту (матеріялу) на форму та поновній зміні цеї форми на ви-
щий, підлеглий знов іншій, вищій формі, зміст» [3, с.329]

Таким чином, і в літературі, і в мистецтві «матеріял» «двоякий: сюжет, 
тема, предметний зміст або, як хто хоче назвати, матеріял, який чекає щойно 
мистецької обробки». Матеріял – фізична матерія, що її «уживає артист для 
зматеріялізування свого мистецького задуму: звуки, лінії, барви, рухи, слова»; 
«форма» у мистецтві та літературі – це «мистецька обробка матеріялу, отже – 
сам твір. Де форма погана – твір поганий» [1, с.16]. «Мистецтво (також літера-
тура) – це створення нових форм» [1, с.17]. Якщо зміст твору не корелює з його 
формою, не становить із ним гармонічної цілісности, цей твір виходить поза 
межі мистецтва: «Наколи зміст (матеріял) є одно, а опрацювання його – дру-
ге, тоді дана праця може бути надзвичайно цінним науковим або інформатив-
ним твором, але не твором мистецьким» [1, с.16]. Такі засновки є вкрай важ-
ливими для розуміння всього спектру літературознавчих ідей Дарії Віконської, 
оскільки на них ґрунтуються й інші її мистецтвознавчі та літературознавчі до-
слідження, зокрема й компаративістичні студії між різними видами мистецтва.

В есеї «Зачудування» із (збірки «За силу й перемогу») вона аналізує ці-
лісність форми і змісту, як необхідну умову (але не завжди достатню) для існу-

1 Волтер Пейтер. «Уявні портрети» (англ.).
2 необхідна умова (латин.).
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вання мистецького твору, подаючи кілька яскравих зразків переживань митцем 
природи й її художнього втілення у слові у творах Михайла Коцюбинського, 
Софії Яблонської, Наталени Королевої: «У тих різних зразках, з’єднаних з аб-
солютом або захоплених природою, зустрічаємося, як зрештою всюди, з дуа-
лізмом змісту та форми. І годі сказати, де йде про «схвилювання від істотно-
го» – що саме рішає про правдивість та чистоту цього психічного переживан-
ня: чи предметовий (образовий або моральний) зміст, чи даний клімат душі, 
себто своєрідний темперамент, ритм, напруга і динаміка, що у цьому випадку 
є тою формою, в якій виступає різний психічний зміст» [3, c.329].

Своїми дослідженнями чужоземних літератур Віконська заповнює ши-
рокі лакуни українського літературознавства, знайомлячи українського читача 
із знаковими постатями европейської культури. Її можна вважати засновником 
«вайлдознавства», «джойсознавства» та «вітмензнавства». Творчість ірланд-
ських письменників-модерністів розглянуто в студіях «Джеймс Джойс: Тайна 
його мистецького обличчя» (1934); «Оскар Вайлд (Огляд літературної творчос-
ти)» (1923). Вона вписує окремі творчі постаті в загальнокультурний контекст 
їхньої епохи, намагається проєктувати їхні твори в європейський культурно-
історичний простір, віднаходити паралелі ідейно-естетичних, аксіологічних, 
світоглядних до духових потреб сучасного українського суспільства, розвитку 
українського літературного та мистецького простору [детально про це: 5].

Аналізуючи твори Волта Вітмена («Волт Вітмен (Проба оцінки)», 1922), 
Дарія Віконська вбачає у його творчості фрактальне світосприймання навко-
лишнього світу: «...Провідним мотивом Вітмена у всім, що писав, була всеобій-
маюча любов до всього гарного, здорового та любов до людства. Він світогля-
дом та любов’ю своєю обгорнув цілий світ – не тільки людський, але й звірин-
ний та рослинний. Ніщо не було для нього ані завелике, ані замале. В малих ре-
чах добачав символи великих, відвічних. У великих віднайшов малі» [1, с.22].

Вирішення животрепентних проблем поневоленого власного народу Дарія 
Віконська намагається віднайти зокрема й у авторів-чужинців. Детально аналі-
зуючи суспільно-політичні погляди, вона добачає у Вітменовій творчості голо-
вні ідеали демократії, яка є ідеалістично-одуховленою: «В його республіці до-
лею нації кермують не темні, неосвічені маси народу, провадячи її до катастро-
фи, – лише кожна одиниця, чи інтелектуальний працівник, чи простий робітник 
стоїть разом з усіма на рівній платформі загальнолюдських чеснот та цінностей 
і займається передовсім тим, до чого кожний здібний своєю фаховою освітою 
[...] Його ідеалом горожанина демократичної республіки є пересічна людина (the 
average man) в найліпшім того слова значенні: морально та фізично здорова, 
чесна, оживлена здоровою любов’ю до власного краю і до всіх співгорожан. У 
В. Вітмена «демократія» є синонімом загального, однакового поступу людства, 
заснованого на взаємній братерській любові справжніх товаришів» [1, с.22].

Волт Вітмен «вичисляє, що дали інші народи людськости, яке було їх значен-
ня як дороговказу на довгім та тернистім шляху людського поступу: єгипетські гіє-
роґліфи, староіндійська релігійна філософія, єврейські пророки, Христос – се ясне 
світло та вічна потіха і надія людськости, грецьке мистецтво, римська штука веден-
ня війни і законодавство, Данте й Мікелянджело Італії, Шекспір Англії [...]» [1, с.29].

Америка, наголошує Вітмен, досі не має чим похвалитися, хіба лише своїм 
матеріяльним багатством, а на полі духових цінностей майже нічим. Власне, тут 
Дарія Віконська формулює проблему розвитку національної літератури, оскіль-
ки красне письменс тво є своєрідним дзеркалом душі народу, адже як історія є 
«хронікою фактів, війн, політичних переворотів і т. д., так література є хронікою 
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духових переживань народу. Література – се є душа нації. [...] І поет твердить, 
що тільки правдиво «рідною» літературою, яка рівночасно – як conditio sine qua 
non1 – мусила б завжди мати перед очима всі великі, вічні проблеми життя, мож-
на довести американську суспільність до духового поступу» [1, с.29].

Кілька невеликих літературно-критичних статей Дарії Віконської присвя-
чені аналізові того, як ідеї фемінізму та ґендерні відносини корелюють із ідея-
ми модерністичного світобачення, як сучасні автори письменники починають ві-
дображати цю «війну статей». У статті «Жінка у творчості великого французь-
кого письменника» аналізується життєва постава сильної постаті – героїні ро-
ману Ромена Ролляна «Зачарова душа». Віконська формулює тут один із важли-
вих аспектів її літературознавчих студій – філософсько-естетичну зацікавленість 
літератури Модернізму не зовнішнім сюжетом (що було характерним, зокрема, 
для позитивізму та літератури Реалізму), а сюжетом внутрішнім (бачення сві-
ту, за її ж словами, «очима душі»), «внутрішню історію, – як каже Ромен Ролян 
про свою героїню, – одного довгого щирого життя, багатого на радощі і терпін-
ня»: «На слово «внутрішню» треба звернути тут передусім увагу, бо в ньому 
криється ціла величезна різниця поміж давніми письменниками в роді Бальзака 
або Дюма – і а Ролляном, який уважає внутрішні, душевні переживання за рів-
но важні, а може, важніші від так званих «подій» зовнішнього життя» [1, с.64]. 

У головній героїні Дарія Віконська бачить вираження ідеалу дієвої, силь-
ної жінки, неоромантичної постаті, яка «із пристрастю, питомою сильним оди-
ницям, віддається [...] кожній справі цілою душею. Не вміє поділитися, не вміє 
бути поверховою, не знає компромісів. Дає із себе, що має найкращого, й від 
других бажає того самого», що, звичайно, породжує «цілий ряд конфліктів із зо-
внішнім світом» [1, с.65]. Для неї вона є ідеалом жінок «відважних, свідомих 
своїх дійсних цінностей» [1, с.66]. Віконська добачає в «Зачарованій душі» ви-
раження тенденцій fi n de siècle, коли «жінки несподівано випередили чоловіків у 
шуканні нових, гідніших форм співжиття обох статей» [1, с.68]. При цьому, пе-
реконана авторка, Роллян творить у своєму романі «тип жінки нинішньої доби, 
яка морально дорівнює і навіть випереджає чоловіків і то саме там, де ходить 
про найбільші етичні цінності людства [...]. Духова культура наших днів вбога 
передовсім у чоловіків, за виїмком духових працівників, як артистів, письменни-
ків і т. п. [...] Пересічний чоловік ще сьогодні не терпить жінки з виробленою ін-
дивідуальністю або – борони Боже – з розвиненим інтелектуальним життям [...]» 
[1, с.70]. Йдеться, як зауважує Соломія Павличко, про животрепетну проблему 
вираження Модернізму як фемінізму, про проєктування цієї ситуації й на ситу-
ацію в українському письменстві (й суспільній практиці загалом) кінця ХІХ – й 
до міжвоєнного двадцятиліття ХХ ст., коли вкрай загострюється «конфлікт двох 
поглядів і художніх принципів» – народництва («що передбачало українськість, 
патріотизм, популізм) – аж до хуторянства, (закритість культури, консерватив-
ність, реалізм, зображення народного життя») та модернізму («відповідно, ев-
ропеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, відкритости культури, демократиз-
му, естетизму, зображення життя інтелігенції») [6, с.77], а, одночасно, й опози-
ція жіночого та чоловічого, коли «і чоловіки, і жінки бачили, проживали, осмис-
лювали й відображали у свідомий і несвідомий спосіб конфлікт між статтями, 
який існував у суспільстві. Дискурс культури глибоко позначений цим конфлі-
ком і різноманітними реакціями на нього» [6, с.77]. 

Ромен Роллян і його герої в «Жані Крістофі» стають для Дарії Віконської 
своєріним суспільним ідеалом чоловіка Модернізму (якщо йдеться про став-

1 Марсове поле (латин.).
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лення до фемінізму та ґендерні проблеми сучасности): це «чоловіки небуден-
ного типу», які «ні на хвилю не задумують заперечувати жінці здібности до 
дальшого особистого розвою. Вони знають, зрештою, що їх правдиві життєві 
інтереси не будуть тим загрожені, а навпаки, жінка вільна, свідома своїх прав 
і обов’язків, жінка, яка вже не схоче «дорівняти» чоловікові, а йде дорогою 
власної природи, віддячиться їм любов’ю [...]» [1, с.71].

У тому ж ключі Дарія Віконська розглядає й творчість французького письмен-
ника Віктора Марґеріта, зокрема його скандальний роман «La Garçonne» (дозволю 
собі передати цю назву як «Дівчина-хлопчур» й від себе додам, що цей твір збурив 
французьке суспільство 1920-х років, а далі й Европу, став потужним символом жі-
ночої емансипації парижанок. Після його виходу у світ у моду ввійшла коротка жі-
ноча стрижка «під хлопчика»). Віконська називає твори Р. Ролляна та В. Марґеріта 
тими, які декларують типи «новітніх жінок», які є «синтезою тих числених відтінків 
модерного жіноцтва, яке стрічається скрізь нині на світі» [1, с.71].

Розглядаючи образну систему жіночих постатей в історичному романі 
Богдана Лепкого «Мазепа», дослідниця акцентує, що він першим «нарешті 
впровадив у нашу живу літературу постать українки не безпомічної, сентимен-
тальної, податливої, не задивленої в дрібничкові справи її нецікавого скучного 
життя, а людину великих розмірів, сильних поривань і смілих думок» [1, с.81]. 

Ці публікації Дарії Віконської варто розглядати в контесті полеміки в се-
редовищі вісниківців щодо ролі жінки в національній боротьбі. Найяскравішим 
виразником цієї полеміки є публіцистична стаття Олени Теліги «Якими нас праг-
нете», опублікована в жовтневому номері «Вістника» за 1935 рік. Теліга робить 
своєрідний огляд (із точки зору феміністичної критики) жіночих образів укра-
їнської поезії її сучасників, ставлячи кілька проблемних питань щодо ідеалу су-
часної української жінки, щоб «відшукати тип жінки, найбільш відповідний на-
шій добі». Вона висловлює переконання, що «мистцям-мужчинам задавати пи-
тання – якими нас прагнете» – зайве, оскільки «вони самі, здається, не можуть 
на це відповісти...» [7, с.65]. Поетка зауважує, що «часом де-не-де пролунають 
чиїсь мужеські слова про жіночу крицевість, про Жанну д’Арк і Марію Стюарт. 
Часом, все частіше, вириваються закиди на адресу української жінки-рабині. 
Але всі ці слова – лише припадкова, декляративна сторона сучасного мужесько-
го погляду, вимушена данина добі; в дійсності їхній інстинкт мужчин захоплю-
ється зовсім іншими жінками». Олена Теліга зазначає, що впродовж останніх 
десятиліть жіночі образи в українському письменстві залишаються незмінними. 
Це – «жінка-рабиня» і «жінка-вамп». «Обидва, не дивлячись на свою протилеж-
ність, властиво кажучи, є тим самим типом жінки, що являється лише джерелом 
хвилевої насолоди й увигіднення життя в найпримітивнішому розумінні того 
слова. І рабиня, і «вамп» виключають пошану до жінки» [7, с.65].

Загалом підсумовуючи, О. Теліга підкреслює, що в сучасній українській 
літературі «поодинокі таланти показали нам, якою не сміє бути українська 
жінка. Але цього мало. Треба, щоб вони знали, якою вона повинна бути, якою 
вони її прагнуть. Бо жінка в кожній нації є такою, якою її прагне мужчина». 
Але в хаосі жіночих образів українського письменства формується новий іде-
ал української жінки, найбільш відповідний новій добі: «Вона вже не хоче бути 
ні рабинею, ні «вампом», ані амазонкою. Вона хоче бути Жінкою. Лише такою 
жінкою, що є відмінним, але рівновартісним і вірним союзником мужчин у бо-
ротьбі за життя, а головне – за націю» [7, с.77].

Важливим бачиться Віконській відповідальність письменника перед су-
спільством. Вона покликається на збірку статей 1920-их років австрійського 
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публіциста Карла Роана «Umbruch der Zeit» («Злам часу»). Не йдеться про під-
порядкування творчости мистця партійним доктринам чи ідеологічним штам-
пам. Мова про співзвучність мистецького пошуку автора запитам епохи, про 
необхідність через літературу формувати культурно-духовий простір сучасно-
го світу. Адже «гарні безчасові вірші, поетові проблеми, що їх не ставить час, 
не порушують наше покоління [...]; «літературно» стало для нас майже зне-
важливим словом. Для нас це означає безвартний хист. Правдиве і своєчас-
не – ось передумови твору, який має впливати на молодь». Справжнє значення 
має для нас тільки творчість такого письменника, продовжує Віконська рефе-
рувати Роана, який «формує своїх співгромадян, який як тип впливає на свою 
добу [...]» [3, с.132]. Паралелі до цих ідей вона віднаходить у Юрія Липи, коли 
він у статті «Campus Martius» говорить про «тривогу сучасного українського 
письменника за відпорність української духової раси» [3, с.132]. Літературу, 
продовжує Віконська, «донині й у нас дехто вважає за люксус, за приємну роз-
вагу і наслідком того легковажить її. Нам не вільно дивитись на літературу 
як на розвагу, ані навіть як на «інтелектуальну надбудову» життя. Наша беле-
тристична література мусить виростати з наших стихійних сучасних і позасу-
часних потреб, інакше вона буде бліда, безплідна, нікому непотрібна, буде сві-
доцтвом національної безхарактерности» [3, с.134-135].Звідси й можна доба-
чити ті ролі, які у екзистенції людини, бутті нації літератури відіграє худож-
ній твір: «Сильний твір белетристичний має також більший вплив на оформ-
лення «ірраціонального хотіння» читачів від сотні «науково» написаних то-
мів. Твір белетристичний обіймає цілу людину і звертається не тільки до розу-
му, а головно до уяви і чуття. Тим він доступний далеко більшому числу чита-
чів, аніж публікації науково-політичні» [3, с.133]. Як приклад такого «сильно-
го» твору вона наводить «Волинь» Уласа Самчука, визначаючи й особливос-
ті його сприймання реципієнтом: «Під час читання переходить на нас життє-
ве напруження дійових осіб цеї повісти. Після її прочитання Володько і бать-
ко його Матвій далі живуть у нашій пам’яті, немовби ми їх особисто знали. 
Відчуваємо їх переживання, немов свої власні. Pandemonium1 війни, в якому до-
зрівала свідомість молодого хлопця, революція, у якій пробудилася національ-
на свідомість волинського села – перед нашими очима, немов ми їх пережива-
ли. «Волинь» дає той образ стихійних бажань даної групи людей, зі здійсненням 
яких «в’яжеться в уяві цієї групи її життя, а з нездійсненням її смерть»; дає образ 
тої «життєвої правди і катастрофічности» та «епічної правди громадського жит-
тя», що її вимагає Липинський від письменника». Отже, література «в силі пере-
роджувати душі, причинятись у великій мірі до добра. Але в однаковій мірі вона 
в силі спричиняти зло, розкладати людську духовність» [3, с.133]. 

Часто у своїх літературознавчих студіях Дарія Віконська повертається до 
проблем психології творчости. Власний творчий досвід дозволяє їй сформу-
лювати психологічний процес народження мистецького твору. При цьому вона 
деталізує процес творення: «Праця артиста – це аналіза і синтеза. Дорогою 
аналізи він розумово студіює та розбирає факти, що доходять до його свідо-
мости. Аналізу переводить інтеліґенція людини і доволі багато людей здатні 
до влучної аналізи життєвих явищ. Щоби творити, не вистане усвідомити собі 
дорогою аналізи власні порухи душі і життєвий досвід. Якби так було, вийшов 
би тільки сухий перелік деяких фактів – у найкращому разі – сире справоздан-
ня об’єктивних подій. «Об’єктивне» значить тут: позбавлене того синтетично-
го моменту, що перетворить минулі події в нове життя.

1 пекло (латин.).
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На те, щоби творити, вже не вистане хоча б і найтонкіша та всеохопли-
ва інтеліґенція. Треба багато мистецької уяви, де несвідомо перетоплюють-
ся минулі та теперішні переживання у новий та відмінний життєвий прояв: у 
твір мистецтва» [2, c.50].

Прикладом поєднання раціонального аналізу та творчої уяви, які можуть син-
тезуватися у твір мистецтва, злучення індивідуального та загального для неї є наро-
дження Джойсового «Улісса»: З погляду психічної алхемії, «Улісс» – це цікавий зра-
зок перетворювання зовнішнього на внутрішнє і навпаки. Спочатку зовнішнє (жит-
тєві події) стає внутрішнім (душевні переживання). Опісля, коли артист під натис-
ком внутрішньої динаміки або свідомим, розумовим рішенням приступає до вико-
нання мистецького твору, тоді внутрішнє (його душевні переживання і психічні ре-
акції) перетворюється знову в зовнішнє (мистецький твір)» [2, c.27].

Однак безсумнівним залишається превалювання в художній рецепції не 
раціонального пізнання твору мистецтва, а його переживання: «Твір великого 
артиста завсіди – загадка, його не можна і не треба в цілості розуміти. Його 
треба переживати. Поза тим він загадковий, як загадкове саме життя. Тільки 
артистові – і то не завсіди – відома ґенеза твору. Тільки йому – і то лише по-
части – відома тайна внутрішнього зросту. Скільки вражень, досвідів пере-
живань, внутрішніх об’явлень і внутрішніх катастроф складається на алхемію 
артистично-творчої душі!» [2, c.66]. 

Дослідниця аналізує модерністичні тенденції народження психологічних 
студій у літературному просторі реалістичного письма, перенесення ідей психо-
логії в літературу, спроби письменників заглянути в людську душу й відобразити 
психологічні мотивації їх дій: «Менше-більше тоді, коли в літературі появилася 
повість психологічна, европейська думка почала основніше цікавитись тайнами 
людської психології. Відтоді не поведінка та вчинки людини, а психологічні по-
буди, що довели до такої поведінки або такого вчинку, головно цікавили вчених і 
письменників. Досліди визначних психологів та лікарів швидко стали відомі ін-
теліґентному загалові завдяки загальнопоширеній освіті» [3, с.126].

Звертається дослідниця й до інших літератур, зокрема російської, й ана-
лізує вплив цієї літератури (а особливо творчості Фьодора Достоєвського) на 
европейського читача: «Белетристична література при великому попиті, де ці-
кава книжка розходилась і розходиться кілька десяттисячними накладами, ста-
ла головною духовою поживою та витиснула своє п’ятно на психіці читачів. 
Твори Достоєвського зайняли тут чи не перше місце, особливо в Німеччині. 
Герої цього ґеніяльного письменника майже всі у чомусь – то хворобливі, пси-
хічно анормальні або морально звихнені» [3, с.126]. У іншому місці додає, що «у 
Достоєвського знаходимо культ терпіння задля терпіння» [3, с.170]. Одночасно 
Віконська переконана, що «не треба, не вільно робити загальним, що є й пови-
нно бути виняткове. Не вільно і не треба плекати «культу тюремної романтики» 
або просто «культу тих, що сидять за решіткою», так як Достоєвський плекав 
нездоровий культ терпіння або ми – хворобливий «культ нужди» [3, с.287-288].

Вона нагадує переконання, висловлене Ґріґорієм Алєксінскім (Grégoire 
Alexinsky) у книзі «La Russie moderne»1, про передвоєнну Росію: «Завдяки 
тому всьому (суспільно-політичним обставинам) література займає в нас осо-
бливе місце: суспільність російська не привикла, як то привик европейський 
читач бачити в ній тільки джерела розваги. Вона в ній шукає соціяльної про-
грами, шукає розв’язки «проклятих проблем» життя. Морською ліхтарнею, що 

1 «Сучасна Росія» (франц.).
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сяє серед суспільної темряви, – ось чим є література для російської суспільнос-
ти» [3, с.134]. Віконська приходить до переконання, що «манія психологічної 
аналізи не давала російським письменникам творити здорової літератури, що 
формувала би зрівноважених одиниць. А все ж російська література ставилась 
поважно до пекучих проблем життя, не була й не бажала бути тільки «розва-
гою» для знуджених безділлям читачів» [3, с.134-135].

Занурення у внутрішній світ людини в художній літературі ХІХ віку мало 
під собою, на переконання дослідниці, національне соціяльно-психологічне під-
ґрунтя: «Людина здорова, відпорна, нормальна перестала цікавити представни-
ків літератури, так що мимоволі пригадується слово Ґете про (вже тоді!) «поезію 
шпиталю». Природно, одностороннє висвітлювання темних сторін людської на-
тури та замилування письменників описувати психопатів ширило пригноблен-
ня та зневіру до самого себе серед широких мас читачів» [3, с.126]. Під кінець 
XIX віку і до половини другої декади теперішнього европейська література «за-
ймалась майже виключно проблемами психології. Безпосередньо по світовій ві-
йні ця течія знайшла майстерний вислів у багатотомній повісті, а властиво ціло-
му циклі повістей французького письменника Марселя Пруста «А la recherche du 
temps perdu»1 і «Le temps retrouvé». Ця повість немов замкнула собою ту сторін-
ку в історії новішої літератури. Головна її риса – глибока, подрібна, часто подиву 
гідна аналіза душевних реакцій наведених у ній осіб» [3, с.129].

Віконська однією із перших в українському літературознавстві намагала-
ся аналізувати й найновіші публікації (зокрема й літературно-критичні), при-
свячені розвиткові чужинецьких літератур. Зокрема, вона детально розглядає у 
«The Times Literary Supplement» (літературному додатку до газети «The Times» 
червень 1934 року), присвяченому італійській літературі, анонімну статтю «The 
Italian Novel» («Італійський роман»), наголошуючи, що дискусії навколо італій-
ського письменства надзвичайно нагадують ті, що відбувалися (і нині відбува-
ються) навколо літератури української (тут вона згадує «Бій за українську лі-
тературу» Юрія Липи та «Нашу добу і літературу» Дмитра Донцова) [3, c.259-
264]. Українська авторка намагається спроєктувати проблеми розвитку інших лі-
тератур – жанрових, естетичних, пошуку нових засобів стилю та поетики худож-
нього вираження – на проблеми сучасних літературно-мистецьких процесів в 
українській літературі.

Свої есеїстичні роздуми Д. Віконська обрамлює й глибокими спосте-
реженнями з теорії літератури й дуже часто пропонує нестандартні ідеї, які 
межу ють із афоризмами чи максимами, наприклад, мимохіть робить цікаву за-
увагу щодо стилю й стилістики: «Не люблю омонімів. У поезії спричиняють 
вони в найменш пригожу хвилину наглі умові (розумові. – І. Н.) скоки від най-
величніших до найбільш прозаїчних або просто чужих даній тематиці предме-
тів. У прозу спроваджують вони часті непорозуміння і завсіди дорогою неба-
жаної асоціяції, роздвоєння уваги, що під спонукою подвійного, різного зна-
чення даного слова розходиться у два різні напрями» [3, с.112].

Надзвичайно цікавими є спостереження мисткині в порівняльних харак-
теристиках українських мистців, зосібно Богдана-Ігоря Антонича та Євгена 
Маланюка. У першого, переконана вона, поезія – «чиста лірика, свіжа та запаш-
на, як росистий ранок. Пориває в них музика слів, ритм палкої молодости, ба-
гатство барвних, як імпресіоністичний малюнок, оживлених небуденним чаром 
образів. Радує свіжий подих природи, глибоке почуття єдности з нею, ласкавий 

1 «Віднайдений час» (франц.).
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усміх родючої землі»; у віршах другого – бронза «суворої краси свідомо різьбле-
них почувань»; у ній чути «вольовий порив і вольовий спротив». Різниця між 
ними – це різниця «між стихійним багатством землі і трагедією конструктивної 
людини, яку судьба вигнала з первісного раю. В Антонича – споріднення, одно-
звучність із природою, гармонійне, органічне життя. У Маланюка – організова-
на думка, протиставлена стихії – природі» [3, c.117]. Антонич і Маланюк, на її 
переконання, – обидва поети з Божої ласки. Але характер їх творчости різний, 
«далекий від себе, як далекою є лірика молодечих захоплень від суворости кон-
структивного чину». Є. Маланюк «є поетом конструктивної, здисциплінованої, 
панівної людини – людини, яка вміє служити, виконати наказ, коли треба, і вміє 
приказувати, володіти, коли покличе її доля на провідника» [3, c.120].

Літературознавчі студії Дарії Віконської свідчать про широке знайомство 
авторки як з українською, так і світовою літературною спадщиною. Аналіз її 
досліджень, присвячених творчості українських та зарубіжних авторів, дозво-
ляє побачити ідейно-естетичні переконання дослідниці та виокремити прин-
ципи методологічних підходів у її літературно-критичних студіях.
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The papers deals with the literary studies of Dariya Vikonska. Consideration of 
her studies on the intersection of two strategies of research (on the one hand, it is the 
representation of main ideas and literary studies debates, methodological instrumenta-
tion that were successfully distinguished from his literary-critical and literary studies 
publications; on the other hand, it is the analysis and interpretation of separate literary 
studies publications of the Ukrainian literary scholar, dedicated to literary activity of 
Ukrainian and foreign authors) gave the possibility to create suffi ciently complete 
compendium of literary studies points of view, main methodological approaches and 
individual literary studies debate practice in her literary studies researches.

Key words: literary criticism, literature studies, method, conception, style, na-
tional specifi c of literature, creative process.

Отримано: 03.09.2016 р.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice




