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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Художня література перебуває в процесі 

постійних змін і оновлень. Цей процес може бути як яскраво вираженим, так і 

латентним. Образний і сюжетний матеріал, створений ще первісною колективною 

свідомістю, тяжіє над письменником, визначаючи характер його майбутніх творів. 

Медіатором у системі міфо-літературних зв’язків, які забезпечують таку 

наступність, є фольклор. Із міфу безпосередньо та через фольклор література 

запозичує сюжетні схеми, мотиви, образи. З усної в писемну художню творчість 

входять деякі жанри, наприклад, казка, пісня, балада; стилістичні прийоми 

(антитеза, контраст, різноманітні повтори тощо). Фольклор – джерело для 

українських письменників, які переважно виховувалися на вітчизняній культурі й 

традиціях, отримуючи від них усвідомлений чи неусвідомлений імпульс до 

творчості. Сприйняття народнопоетичного матеріалу, ступінь його осмислення 

залежить від таланту письменників, їхніх світоглядних позицій, сформованих 

реаліями доби. 

На різних культурно-історичних етапах запозичення літературою з 

народнопоетичного джерела (процес фольклоризму) має неоднакову інтенсивність. 

Пріоритетного значення надавали усній традиції романтики, які, виступаючи в ролі 

етнографів, фольклористів і письменників, сприймали її багатогранно, 

насамперед – як засіб пізнання світовідчуття народу, його етики й естетики. 

Спадкоємці романтиків – модерністи – продемонстрували цілий спектр підходів до 

усної народної творчості: від несприйняття на ранній стадії через характерний для 

традиційної вітчизняної літератури етнографізм до активного використання з 

метою осмислення національної своєрідності в 20-х – на початку 30-х років. У 

період українського Відродження письменники залучали народне мистецтво для 

розв’язання державотворчих завдань як дієвий засіб у боротьбі проти іноземної 

асиміляції. 

Специфіку взаємодії фольклору та літератури (явища фольклоризму і 

фольклоризації) осмислюють літературознавці, фольклористи. Крізь призму 

фольклоризму філологи здійснили інтерпретацію творчості С. Васильченка, 

Л. Глібова, В. Голобородька, О. Гончара, Б. Грінченка, О. Кобилянської, 

І. Котляревського, П. Куліша, Лесі Українки, А. Малишка, Марка Вовчка, Марка 

Черемшини, С. Руданського, Г. Сковороди, М. Старицького, Ю. Федьковича, 

І. Франка, Т. Шевченка, Вал. Шевчука, Ю. Яновського та багатьох інших 

письменників. Творчий взаємозв’язок із фольклором народно-сміхової культури 

XVI–XVIII ст., драматургії ХVII–XVIII ст., романтичної прози, поезії останньої 

третини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – предмет наукових зацікавлень 

О. Гончара, І. Денисюка, В. Погребенника, Ж. Янковської, М. Яценка та ін. 

Питання «фольклор і драматургія» частково висвітлювали у своїх розвідках 

М. Грицай, В. Івашків, О. Когут, А. Козлов, Є. Нахлік, Л. Скупейко та ін. Проблему 
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взаємозв’язку поезії та прози 20–30-х рр. ХХ ст. із фольклором досліджували 

В. Бойко, О. Гнідан та ін. 

Драматургію 20–30-х рр. ХХ ст., окрім досліджень, які здійснив більше ніж 

півстоліття тому М. Боженко, у цьому аспекті цілісно не розглядали, тому її 

вивчення з погляду проблеми фольклоризму видається актуальним. Таке 

прочитання як доволі відомих текстів, так і напівзабутих сприяє кращому пізнанню 

драматургії аналізованого періоду, увиразнює її зв’язки з глибинними народними 

традиціями, актуалізує проблему переосмислення місця фольклорного складника в 

художній системі драматургічного доробку митців «славетної та трагічної доби» 

(Ю. Барабаш). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Частину 

дослідження здійснено на кафедрі української літератури Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2005–2008 рр.), у повному 

обсязі роботу виконано на кафедрі української літератури та компаративістики 

Бердянського державного педагогічного університету протягом 2009–2018 рр. у 

межах тем «Динаміка жанрів і стилів української літератури: компаративний 

аспект» (протокол кафедри української літератури та компаративістики № 7 від 

27.01.2011 р.); «Поетика української літератури в контексті художньо-естетичних 

епох» (протокол кафедри української літератури та компаративістики № 9 від 

11.11.2015 р.). Тему дисертації «Поетика української драматургії 20–30-х рр. 

ХХ ст.» затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 22.12.2006 р.), уточнено («Фольклоризм 

української драматургії 20–30-х років ХХ століття») Вченою радою Бердянського 

державного педагогічного університету (протокол № 14 від 25.06.2015 р.). 

Мета дисертації – дослідити своєрідність української драматургії 20–30-х 

років ХХ ст. в аспекті фольклоризму, з’ясувати особливості функціонування в 

авторських драматичних текстах елементів поетики, запозичених із фольклорних 

жанрів (казки, легенди, героїчного епосу, народної драми). 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 

1) осмислити фольклоризм як літературознавчу категорію; 

2) висвітлити специфіку взаємодії міфологічної, народноепічної та писемної 

традицій; 

3) окреслити принципи і прийоми використання фольклорного компонента в 

драматургії ХІХ – першої третини ХХ ст.; 

4) визначити архетипні міфологічні моделі в літературному тексті; 

5) з’ясувати особливості реміфологізації та деміфологізації в драматургії 20–

30-х рр. ХХ ст.; 

6) проаналізувати особливості входження структурних елементів казки в 

архітектоніку п’єс; 

7) розглянути характер драматизації народноепічного наративу; 

8) дослідити особливості трансформації сюжетів героїчного епосу; 
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9) схарактеризувати драматургічні версії образів фольклорного неказкового 

епосу; 

10) описати й з’ясувати характер засвоєння традиційних форм народного 

театру. 

Об’єкт дослідження – драматургія 20–30-х років ХХ ст. (п’єси 

І. Дніпровського, О. Корнійчука, І. Кочерги, М. Куліша, Я. Мамонтова, 

І. Микитенка, О. Олеся, Ю. Яновського та ін.). 

Предмет дослідження – риси фольклоризму авторських драматичних творів 

названого періоду, у структурі яких фольклорні елементи наявні на рівнях сюжету, 

мотиву чи образу. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних літературознавців і фольклористів, у яких порушено питання творчого 

зв’язку двох словесних видів мистецтва: фольклору та літератури. Проблема 

фольклоризму висвітлена в дослідженнях В. Бойка, О. Вертія, О. Гончара, 

М. Грицая, М. Грушевського, В. Давидюка, У. Далгат, І. Денисюка, О. Дея, 

Л. Дунаєвської, О. Івановської, В. Івашківа, Р. Кирчіва, О. Киченка, Т. Комаринця, 

Л. Копаниці, Д. Медриша, Є. Мелетинського, О. Мишанича, С. Мишанича, 

М. Пазяка, В. Погребенника, Я. Поліщука, В. Проппа, М. Рильського, 

С. Росовецького, М. Сиваченка, Л. Скупейка, К. Чистова, Ж. Янковської, М. Яценка 

та ін. Специфіка драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. розглянута в розвідках 

Д. Вашуленко, Л. Залеської-Онишкевич, Й. Кисельова, Ю. Коваліва, 

М. Кудрявцева, Н. Кузякіної, М. Ласло-Куцюк, Н. Малютіної, А. Матющенко, 

Л. Мороз, В. Працьовитого, П. Руліна, Т. Свербілової, Г. Семенюка, Л. Скорини, 

Є. Старинкевич, М. Сулими, Р. Тхорук, С. Хороба, М. Шаповал, Ю. Шевельова та 

ін. Концепція роботи формувалася також під впливом праць П. Богатирьова, 

О. Бондаревої, О. Веселовського, Й. Гейзінги, А. Греймаса, М. Драгоманова, 

М. Еліаде, В. Жирмунського, І. Зварича, Дж. Кемпбелла, К. Леві-Строса, 

Ю. Лотмана, Т. Мейзерської, Є. Мелетинського, М. Моклиці, Ц. Тодорова, 

І. Франка, О. Фрейденберг, Г.Р. Яусса та ін. 

Методи дослідження. Вивчаючи драматургію зазначеного періоду, 

застосовуємо такі методи дослідження: описовий та узагальнюючий (для 

характеристики здобутків попередників, визначення ключових для дисертації 

напрямів дослідження), міфопоетичний (для виявлення в літературному творі 

імпліцитних міфоструктур – наявності міфу як позачасового чинника художньої 

творчості), герменевтичний (для пояснення фольклорно-міфологічних знаків, які 

передаються від покоління до покоління), порівняльно-типологічний (із метою 

визначення спільних для літератури й фольклору структурних елементів, образів, 

мотивів), структурно-семіотичний (для виокремлення компонентів тексту, 

з’ясування способів та порядку їхнього структурування). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше: здійснено цілісне та комплексне дослідження української драматургії 20–

30-х рр. ХХ ст. крізь призму фольклоризму; схарактеризовано елементи 
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фольклорної поетики в корпусі драматичних творів, низка яких ще не була 

об’єктом наукових студій; у науковий обіг уведено великий масив драматичних 

текстів, розпорошених у рукописах, численних виданнях зазначеного періоду 

(п’єси як відомих авторів, так і тих, кого зараховують до «другого ешелону», чи 

тих, хто є автором 1–2 творів); запропоновано вивчення типологічної спорідненості 

української драматургії з фольклором; виявлено архетипові казкові структури в 

сюжетно-композиційній організації п’єс, для прочитання яких залучено методику 

морфологічного аналізу чарівної казки В. Проппа; спостережено, що структура 

казки лежить в основі більшості драматичних творів зазначеного періоду; 

розглянуто зразки перекодування фольклорних сюжетів та образів у драматичних 

текстах; досліджено вплив народної драми на семантико-структурну природу п’єс 

зазначеного періоду. 

Теоретичне значення дисертації полягає в актуалізації значущості явища 

фольклоризму української літератури. Запропоноване прочитання української 

драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. поглиблює теорію та практику взаємодії літератури 

та фольклору в різні історичні періоди розвитку двох систем словесного мистецтва 

і сприяє їх подальшому вивченню. Основні положення роботи можуть стати 

підґрунтям для прикладних досліджень фольклоризму української драматургії. 

Практичне значення одержаних результатів роботи. Матеріали дослідження 

можуть бути використані в процесі викладання у вищій школі курсів історії 

української літератури, українського фольклору, при написанні монографій, 

укладанні підручників та навчальних посібників із цих дисциплін, розробці 

спецкурсів і спецсемінарів, спрямованих на увиразнення уявлень про поетику 

української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою роботою без участі співавторів. Усі засадничі ідеї та висновки належать 

безпосередньо авторці. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових 

конференціях, читаннях, семінарах: 

міжнародних: «Мова і культура» (Київ, 2007 р., 2008 р., 2014 р.), 

«Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, 

фольклористики» (Київ, 2007 р.), «Рідне слово в етнокультурному вимірі» 

(Дрогобич, 2007 р.), «Мультикультурні аспекти сучасного літературознавчого 

дискурсу» (Чернівці, 2008 р.), «Ukrainica Brunensia II» (Брно, 2008 р.), «Творча 

спадщина Миколи Гоголя і сучасний світ» (Ніжин, 2009 р.), «Творчість Михайла 

Драй-Хмари в контексті неокласичних тенденцій у світовій літературі» (Кам’янець-

Подільський, 2009 р.), «Українська культура в історичному розвитку та 

державотворенні» (Київ, 2009 р.), «Мариністика в художній літературі» (Бердянськ, 

2010 р.), «П’єса Лесі Українки «Оргія» та проблеми новітньої драми і театру» 

(Сімферополь – Ялта, 2012 р.), «Культура в горизонті сталих і плинних 

ідентичностей» (Острог, 2013 р.), «У тридев’ятому царстві: феномен казки в 
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літературі, фольклорі і медіа» (Бердянськ, 2014 р.), «Сучасна українська нація: 

мова, історія, культура» (Львів, 2016 р.), «Shpirak historical and cultural heritage: 

modern issues of Armenology» (Ґюмрі, 2016 р.), «Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.), «Від смішного до 

великого: феномен комічного в літературі та культурі» (Бердянськ, 2017 р.), 

«Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті» 

(Херсон, 2017 р.); 

всеукраїнських: «Актуальні проблеми сучасної компаративістики» 

(Бердянськ, 2007 р.), «Театру корифеїв – 125 років» (Кіровоград, 2007 р.), 

«Українська література в контексті світової: теоретичний, методичний та 

перекладацький аспекти» (Черкаси, 2007 р.), «…Шляхом твоїх голгот і слав, народе 

мій!...»: пам’яті репресованих письменників» (Київ, 2007 р.), «Олександр Олесь: 

проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність» (Суми, 2008 р.), «Сецесія в 

новітній українській літературі: жанрово-стильові пошуки» (Сімферополь, 2009 р.), 

«Інтертекстуальні та комунікативні аспекти художнього тексту і їх 

літературознавча інтерпретація» (Донецьк, 2010 р.), «Література та історія» 

(Запоріжжя, 2010 р.), «Літературно-мистецька генерація кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Родина Рильських» (Київ, 2011 р.), «Творчість В. Підмогильного на тлі 

розстріляного відродження» (Дніпропетровськ, 2011 р.), «Творчість Трохима 

Зіньківського в контексті української літератури 70–90-х рр. ХІХ ст.» (Бердянськ, 

2011 р.), «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового: розвиток 

гумору та сатири в літературі» (Київ, 2013 р.), «Поліфонія української літератури» 

(Житомир, 2013 р.), «Україна і всесвіт Івана Нечуя-Левицького» (Черкаси, 2013 р.), 

«Мови та літератури у полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 2014 р.), «Тарас 

Шевченко у формуванні національної ідентичності українців» (Київ, 2014 р.), 

«Українська народна культура в контексті збереження та розбудови державності» 

(Треті Максимовичівські читання) (Черкаси, 2014 р.); 

теоретичних симпозіумах, читаннях, науково-культурологічних семінарах: 

«Модернізм як теоретична парадигма: уточнення змісту» (Київ, 2008 р.), «Леся 

Українка та її родина» (Луцьк, 2010 р.), ІІІ Міжнародний науково-методологічний 

семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 2014 р.), 

«Мова і право» (Дніпропетровськ, 2014 р.), «Теоретичні і методологічні проблеми 

літературознавства», 20-та підтема «Театр літературного процесу: теорія і дійові 

особи» (Київ, 2016), ІХ Липівські читання (Полтава, 2018 р.); 

інтернет-конференціях: «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку» (Бердянськ, 2017 р.). 

Публікації. Зміст роботи та її основні положення висвітлено в 62 

публікаціях, зокрема монографії, 24 статтях у наукових фахових виданнях України, 

5 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 1 – в іноземному 

періодичному виданні, а також у додаткових публікаціях. 
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій українською 

та англійською мовами, списку публікацій, вступу, п’яти розділів (кожний із яких 

містить короткі висновки), висновків, списку використаних джерел (778 позицій). 

Загальний обсяг дисертації – 551 сторінка, із них – 477 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

визначено його завдання, об’єкт і предмет, окреслено теоретико-методологічну 

основу роботи, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

одержаних результатів, описано методи дослідження, указано форми апробації. 

У першому розділі «Провідні принципи взаємодії літератури та 

фольклору» докладно розглянуто специфіку взаємозв’язку усної та писемної 

художньої творчості в діахронічному й синхронічному аспектах, осмислено 

особливості впливу фольклору на формування естетики й поетики української 

драматургії. 

У підрозділі 1.1. «Філологічна рецепція зв’язків усної та писемної 

художньої творчості» висвітлено теоретико-методологічні аспекти дослідження, 

зазначено, що фольклор і література як самостійні види вербальної художньої 

творчості репрезентують різні естетичні системи, що вивчаються фольклористикою 

та літературознавством. Фольклор як вид духовно-творчої діяльності за типом 

свідомості близький до міфології, а як явище мистецтва – споріднений із 

літературою. Посередницька функція фольклору в градації «міфологія – фольклор – 

література» полягає в тому, що крізь нього література прочитує міф (найдавніші 

форми пізнання світу та людини – міфологічні уявлення – дійшли до нашого часу 

переважно в сюжетах, мотивах фольклору). 

У роботі розглянуто теоретичний дискурс вітчизняних і зарубіжних 

науковців про взаємовплив фольклору й літератури (корелятивність двох художніх 

систем позначена термінами «фольклоризм» і «фольклоризація»). З’ясовано 

дефініцію терміна «фольклоризм», який уживається на позначення інтеграції 

фольклорного матеріалу в художній літературний текст. Спостережено наявність 

варіантів «фольклоризм», «фольклоризм у літературі», «фольклоризм літератури», 

«літературний фольклоризм», що свідчить про неуніфікованість термінологічної 

бази. Зауважено багату синоніміку термінології: «фольклоризм» і «фольклорність» 

(І. Айзеншток), «фольклоризм» і «фольклоризація» (О. Гончар), «фольклоризм» і 

«олітературення» (І. Денисюк), «фольклоризм» і «художня асиміляція фольклору» 

(В. Погребенник). І хоча неуніфікованим залишається вживання термінів, якими 

позначені взаємини літератури і фольклору, а поняття «фольклоризм» у 

літературознавстві, на відміну від фольклористики, застосовується не надто часто, 

«оперування літературою за поміччю фольклору» (М. Грушевський) – один із 

давніх наукових методів. 
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У творчості окремих авторів дослідники виділяють такі види фольклоризму: 

стилізація, модифікація, наслідування, трансформація народного сюжету в 

літературний твір та імітація фольклорного жанру, яка зводиться до мовного 

шліфування, тощо. 

Письменники різних історико-культурних періодів віддають перевагу різним 

видам фольклоризму. Серед визначальних чинників цього процесу – стан розвитку 

духовної і художньої культури суспільства. 

У підрозділі 1.2. «Взаємодія міфологічної, народноепічної та літературної 

традицій в історичній перспективі» в діахронії проаналізовано міфо-

фольклорно-літературні зв’язки. Зауважено, що міцність цих зв’язків у різних 

літературах у певні історико-культурні епохи неоднакова. Потужні вони в 

слов’янських літературах у періоди романтизму (час усезагальної уваги до 

фольклору та етнографії) й модернізму. Особливої ваги набув етнографізм в 

українській літературі періоду реалізму. Зазначено, що, застосовуючи 

народнопоетичні теми, сюжети, мотиви, образи, художні прийоми та засоби, 

письменники активно послуговуються поетикою казки – одного з найстаріших 

фольклорних жанрів, у якому збереглися елементи міфічного мислення. Науковці 

виокремлюють два типи зв’язку між міфом і казкою: синхронічний (міф і казка – 

жанри фольклору) і діахронічний (десакралізувавшись, міф перейшов у казку). В 

основу мотивів чарівної казки, як довів у своїй розвідці «Історичні корені чарівної 

казки» В. Пропп, покладено соціальний інститут давнього суспільства – первісні 

обряди посвячення. 

Оскільки між естетикою усної і писемної творчості є глибока відмінність, 

казкові сюжети, мотиви, образи, потрапляючи в літературу, переосмислюються, 

трансформуються авторами. При цьому зберігається певне незмінне семантичне 

ядро, що породжує в реципієнта передбачувану естетичну реакцію, закладену в 

глибинах його підсвідомості. Прагнення наблизитися до реципієнта української 

літератури – один із чинників звернення письменників до засобів народної казки, 

адже елементи казковості сприяють легшому сприйняттю твору. 

Міфологія впливає на літературу як через казку, так і через героїчний епос. 

На відміну від теоцентричного міфу, героїчний епос, як і казка, 

антропоцентричний, але дії його центрального героя не зосереджені на 

індивідуальному інтересі (як казкового), а скеровані на благо роду і народу. 

Подібно до героя міфів та казок епічний герой проходить випробування. Схема 

пригод персонажа героїчного епосу, як і казкового, відповідає основним стадіям 

обряду ініціації: герой відмовляється від колишнього життя, просторово 

віддаляючись від звичних місць перебування; у чужому локусі, переборовши 

труднощі та небезпеку, він здобуває помічника; після успішно пройдених 

випробувань у новому статусі повертається додому. Ті самі архетипи, герої й 

ситуації є в міфах, казках і героїчному епосі. Відмінність між ними полягає в тому, 
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що, на відміну від успішних персонажів міфів і казок, епічний герой у фіналі гине, 

найчастіше – це жертовна смерть за ідеали суспільства. 

У підрозділі 1.3. «Функціонування фольклорно-етнографічного матеріалу 

в структурі драматичних творів (діахронічний аспект)» схарактеризовано 

зв’язок української драматургії з фольклором у різні історико-культурні періоди. 

Проведене дослідження засвідчує, що на початковому етапі поетичного освоєння 

письменниками фольклорного матеріалу переважають такі процеси: інсценізація 

фольклорних жанрів (анекдоту, казки, приповідки, прислів’я, найчастіше – 

народної пісні); обробка народнопоетичних мотивів; ускладнення одномотивних 

фольклорних сюжетів через уведення нових персонажів і додаткових мотивів; 

стилізація матеріалу під слово, узяте з народних уст. Панувало пряме включення 

фольклорних цитат як до самого тексту твору (найчастіше з метою естетичного 

впливу на реципієнта), так і до його заголовкових комплексів (п’єси писали як 

ілюстрації певних тез чи як реконструкції забутого сюжету). Образ автора при 

цьому виявляється мало, спостерігається нестача самостійної письменницької ідеї, 

яка б організувала весь зміст. Два різновиди фольклоризму були продуктивними в 

ранній період розвитку літератури з його орієнтацією на читача чи глядача з 

простолюду: трансформація народного сюжету в літературний твір та імітація або 

стилізація народної мови чи фольклорного жанру. 

На пізніших етапах історико-культурного буття письменники, виявляючи 

свою індивідуальність, демонстрували більш творчий підхід до народнопоетичних 

джерел: удавалися до контамінації елементів фольклорних жанрів, психологізували 

характери персонажів, трансформували народнопоетичні першотвори, вносячи 

істотні зміни до сюжету та видозмінюючи постаті дійових осіб. Зокрема, 

романтики М. Костомаров і П. Куліш, переосмислюючи семантику першоджерел, 

модифікували змістове наповнення образів-персонажів (Сава Чалий, Ґанджа 

Андибер). Вони відмовилися від фольклорної стилізації героїв (поетизація їх 

незвичайності, небуденної піднесеності). Письменникам-реалістам притаманні 

докладна характеристика дійових осіб, їх індивідуалізація з акцентом на соціальний 

складник, детальне окреслення ситуацій, запозичених із фольклорних творів, 

наповнення їх конкретизованими побутовими деталями й подробицями та 

залучення численного етнографічного матеріалу. Поширеним було явище 

використання прислів’їв у заголовковому комплексі – смисловому ключі для 

розуміння твору. Прикметними в цьому аспекті є назви п’єс М. Кропивницького, 

такі, як: «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», 

«За сиротою і Бог з калитою, або ж несподіване сватання» тощо. На основі 

фольклорних першоджерел із-під пера письменників-модерністів з’явилися твори, 

у яких народно-міфологічна образність використовувалась як символіка, 

наприклад, у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки, у драматичній поемі «Ніч 

на полонині» О. Олеся, у драмі «Казка старого млина» С. Черкасенка та ін. 
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У процесі аналізу матеріалу з’ясовано, що вітчизняна драматургія епохи 

преромантизму, романтизму, реалізму, модернізму засвідчує різні способи 

освоєння народнопоетичних творів. На ранніх етапах переважали цитування, 

стилізація, літературне опрацювання багатьох фольклорних жанрів (найактивніше 

– прислів’їв і приказок, ліричних та історичних пісень, балад, легенд і переказів, 

казок), пізніше частіше застосовувалися алюзії й ремінісценції, трансформація 

образів, контраст і сюжетно-стильова опозиція культурному стереотипу. 

Уснопоетичні елементи, засвоєні письменниками свідомо чи несвідомо, стали 

складниками поетики їхніх творів. 

У підрозділі 1.4. «Фольклорний компонент п’єс 20–30-х років ХХ 

століття» зазначено, що в період українського відродження ХХ ст. 

продовжується піднесення національної культури, розпочате в період зламу віків. 

Цьому сприяло розгортання процесу українізації, що супроводжувався новою 

хвилею пробудження національної свідомості, посиленням уваги культурних діячів 

до народної творчості – джерела національного духу. 

Процес звернення до етнічних першоджерел – визначальна особливість не 

лише літератури, а й мистецтва 20–30-х рр. ХХ ст. – періоду становлення й 

функціонування модерної української нації. Композитори через обробку музичного 

обрядового фольклору та написання оригінальних творів на основі вітчизняного 

мелосу популяризували народні мелодії. Художники, скульптори та архітектори 

захоплювалися народною українською картиною. Стимулом для творчих пошуків 

митців були гончарство, вишивка, ткацтво, писанкарство, архаїчна скульптура, 

народна архітектура. 

Театральні діячі по-різному ставилися до народної творчості: від цілковитого 

заперечення пролеткультівцями як спадщини буржуазного минулого до свідомого і 

неусвідомленого використання у творчості як професіоналів, так і аматорів. У цей 

період спостерігається відродження започаткованого «Просвітами» аматорського 

театрального руху й поява численних текстів, написаних для художньої 

самодіяльності. 

У літературі аналізованого періоду функціонували різноманітні стильові 

течії, які вбирали національні та європейські художні ідеї. Неоромантики, 

символісти, експресіоністи виявляли зацікавленість фольклором, зокрема його 

образністю, художніми засобами. Найпослідовніше зверталися до усної народної 

творчості, зокрема жанру казки, С. Васильченко, І. Кочерга, О. Олесь. Твори з 

елементами казкового епосу наявні також у художньому спадку Є. Карпенка, 

Є. Кротевича, Ю. Липи та ін. 

Казки, легенди як самостійні твори чи епізоди, цитати з них є складниками 

структури п’єс «Вигнанець Вагнер», «Фея гіркого мигдалю», «Викуп», «Алмазне 

жорно», «Марко у пеклі» І. Кочерги, «Секретар прем’єр-міністра» Є. Кротевича, 

«97», «Комуна в степах», «Маклена Ґраса», «Народний Малахій», «Прощай, село» 

М. Куліша, «Святий Миколай» О. Сливки. Казковий сюжет про козака та ув’язнену 
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королівну організовує композицію «Патетичної сонати» М. Куліша. Цитати з казки 

«Гуси-лебеді» мотивують поведінку героїні п’єси «Маклена Ґраса». Баладу як 

вставний епізод містить п’єса «Мина Мазайло» М. Куліша. Баладна сюжетика й 

образність визначають поетику п’єси «Маруся Шурай» І. Микитенка (за 

свідченнями автора, твір ґрунтований не так на народнопісенному джерелі, як на 

п’єсі М. Старицького, який один із перших в українській літературі здійснив 

інсценізацію драматичних творів). Баладну структуру має драматична поема 

«Троянда з Єрихону» Ю. Липи. 

Розвиваючи традицію романтизації національної історії, прагнучи 

актуалізацією «славного минулого» задати героїчний тон, В. Ґренджа-Донський, 

Г. Лужницький, Л. Старицька-Черняхівська, С. Черкасенко та інші драматурги 

опрацьовували історичні пісні та думи. Письменники організовували сюжети своїх 

творів навколо постатей легендарних народних героїв – учасників національно-

визвольних змагань. 

Відгомін соціально-утопічної легенди «про землю обіцяну» відчутно в 

ліричній драмі «Вічний Корабель» Л. Мосендза, герої якої поділяють долю 

Агасфера. Вони покарані за втечу та відмову боронити Батьківщину від 

загарбників. Віра в легенду «про земний Едем» (художній еквівалент Країни Рад) 

погубила довірливих персонажів драми «Земля обітована» О. Олеся. Інший вид 

соціально-утопічної легенди – «про визволителя» – в українській літературі 

представлений у більшій кількості творів, наприклад, він простежується в п’єсах 

«Кармелюк» С. Васильченка, «Розбійник Кармелюк» Л. Старицької-Черняхівської, 

«Устим Кармелюк» В. Суходольського та ін. Створена на основі пісні «За Сибіром 

сонце сходить», легенд і переказів п’єса С. Васильченка мала декілька редакцій 

(1918, 1924, 1927 років). 

У 20-ті роки зародився жанр кіносценарію, який розбудовували 

С. Васильченко, О. Довженко, І. Кавалерідзе та ін. На фольклорні сюжети 

«Бондарівна», «Ой не ходи, Грицю, на тую вулицю», «Недоросток», «Біда» написав 

сценарії С. Васильченко. Письменник розробляв плани сценаріїв за мотивами 

фольклорних творів «Лимерівна», «Козак Голота», «Ґанджа-Андибер», 

«Морозенко», «Чечітка», «Киселик», мав намір екранізувати українські народні 

ліричні пісні. 

Фольклоризм літератури 20–30-х рр. ХХ ст. характеризується такими 

особливостями: переважає не стилістичний вплив фольклору, характерний для 

попередніх періодів, а сюжетний; стали допоміжними домінантні раніше прийоми 

цитування (творів, сюжетів, мотивів), стилізації (жанрової, мовної); поодиноким 

явищем є використання прислів’їв у назвах творів, що було прикметним для 

драматургії ХІХ ст. (ми зафіксували лише окремі випадки: Ю. Гедзь «Віз ламається 

– чумак ума набирається» (1925), І. Кочерга «Навчила доля, де шлях до волі» 

(«Манівцем до волі») (1929), «Підеш – не вернешся» (1936)). Характерним 

прийомом відтворення фольклорних традицій у літературі аналізованого періоду є 
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стилізація жанру, зокрема думи. Серед творів, елементом паратексту яких є 

лексема дума, виділяються: «Дума про незаможника гречкосія та куркуля Дерія» 

В. Алешка, «Дума про Бармашиху» В. Поліщука, «Дума про трьох вітрів» 

П. Тичини. У драматургії стильові особливості героїко-епічного жанру, його 

ритміку використали Г. Лужницький у «Думі про Нечая», Ю. Яновський у «Думі 

про Британку». Активно застосовували митці прийом контамінації, залучаючи 

фольклорні компоненти (сюжети, мотиви, образи) до моделювання нової художньої 

реальності. Яскраві приклади використання цього прийому продемонстрували 

Остап Вишня («Мікадо»), К. Кошевський «Будні», Л. Красовський-Улагай («Люди 

й маски (комедія про синьйора Форміку)», Ф. Лопатинський («Козак Голота») та ін. 

Фольклорні впливи в цей період є не стільки експліцитними, скільки імпліцитними. 

У другому розділі «Реміфологізація та деміфологізація в драматургії 20–

30-х рр. ХХ ст.» проаналізовано твори авторів, які пропонували нове прочитання 

міфу, віднаходячи в ньому актуальні аспекти, чи були вільними від колективних 

уявлень, панівних у тогочасному суспільстві; транслювали владні догми чи 

застерігали від політичного засліплення. 

У підрозділі 2.1. «Ініціаційний структурно-семантичний складник 

сюжетів п’єс І. Микитенка, О. Корнійчука» розглянуто творчість соціально 

заангажованих драматургів, будівничих соцреалістичного канону тоталітарної 

культури, п’єси яких формували систему цінностей, задавали програму 

«правильної» публічної поведінки. Міфотворчість письменників соціалістичного 

реалізму виявляє їхню свідому настанову на зображення як реальних потенційно 

можливих картин гармонійного життя. 

З’ясовано, що різнотематичні п’єси Івана Микитенка належать до одного 

структурного типу. Їх об’єднує основний сюжетний елемент – подорож героя 

(героїв). Запозичену з міфу чи казки модель драматург розробив уже в першому 

творі, який приніс йому успіх, – п’єсі «Диктатура». Ініціальна ситуація – нестача 

потрібного. Зі свого простору (завод) по предмет, якого бракує (хліб), виходить 

герой – особа із сильним характером, великими амбіціями. У чужому локусі він 

зустрічається з майбутнім помічником, проходить у нього попереднє випробування 

(відповідає на запитання), за допомогою помічника, нехтуючи моральними 

принципами, перемагає свого опонента (основне випробування), повертається 

додому зі здобутим предметом пошуку. 

У різних варіаціях ця модель повторюється в інших творах. Найменше 

структурних розбіжностей, порівняно з «Диктатурою», має п’єса «Бастилія божої 

матері», хоча в ній відбулася заміна головного персонажа образом «колективної 

особи». Із метою поповнення своїх лав партизани вирушають до села, розколюють 

монолітний селянський табір, дискредитувавши його лідерів, та повертаються 

назад із бажаним результатом. Галерея типів без виразного протагоніста 

представлена в таких ідентично структурованих творах: «Кадри», «Дівчата нашої 

країни», «Дні юності». 
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Персонажі п’єс І. Микитенка вирушають у дорогу, щоб здобути професію 

(«Кадри», «Дівчата нашої країни», «Дні юності»), вищий суспільний статус («Соло 

на флейті»), наречених («Як сходило сонце», «Соло на флейті»). Переборовши 

низку перешкод, витримавши спокуси, вони здобувають потрібне. Дещо змінено 

цю модель у п’єсах «Соло на флейті» та «Як сходило сонце». Будову «Соло на 

флейті» утворюють дві сюжетні лінії, які розгортаються послідовно. Здобувши за 

допомогою помічників у чужому просторі предмет пошуків, тобто високий 

соціальний статус, герой розпочинає боротьбу за новий об’єкт – наречену, але його 

зусилля виявляються марними; крім того, він губить здобуте раніше і, 

переможений (чи не єдиний випадок у драматургії І. Микитенка), повертається 

додому. Протагоністка п’єси «Як сходило сонце» вирушає в чужий простір за 

коханим, але там змінює мету: місто стало для дівчини ініціаційним локусом, у 

якому вона здобула нові знання (із книги й від ініціантки), витримала спокуси 

(можливість не класового, а національного шляху), засвідчила своє остаточне 

входження до більшовицького табору, принісши жертву – життя неприятеля. 

Процес посвяти є характерним також для п’єс «Кадри», «Дні юності»: учорашні 

селяни, шахтарі, робітники, школярі, переборюючи низку перешкод, здобувають 

освіту й повертаються додому дипломованими спеціалістами. Оволодівають новою 

професією, витримавши своєрідний іспит на волю, відвагу, сміливість, і героїні 

п’єси «Дівчата нашої країни». Колективну посвяту демонструють також персонажі 

творів «Диктатура» (одноосібники – колгоспники), «Бастилія божої матері» (селяни 

– партизани). Іншу додаткову сюжетну лінію утворює мотив здобуття наречених 

(«Дівчата нашої країни», «Дні юності», «Соло на флейті»). Прикметно, що колізії 

особистісного плану в п’єсах письменника майже не розгортаються, витісняючись 

соціальними, класовими. 

Драматичним творам І. Микитенка притаманні оптимістичні фінали, що 

підкреслює стабільність становища й непотрібність жодних змін. Право бути 

переможцями його герої-волюнтаристи утверджують різними засобами, найчастіше 

– підступними, насильницькими. Саме такий тип героя як зразок для наслідування 

притаманний літературі соціалістичного реалізму, речником якої був талановитий 

письменник. 

Швидше казкове, аніж міфологічне, семантичне наповнення мають п’єси 

Олександра Корнійчука, в основі яких лежить архетипна модель (митець осмислює 

процес становлення героя, формування його соціальної свідомості). Ініціаційний 

сюжетний тип п’єс драматурга представлений трьома моделями: а) герої проходять 

шлях від незнання до знання (автор розробляє казковий мотив пошуку поради й 

навчання); б) від помилок до їх виправлення; в) від надії до краху сподівань. Перша 

структурна модель має такі складники: протагоніст, перебуваючи в пошуках свого 

подальшого шляху, переживає світоглядну кризу. Зустріч із помічником (образ 

належить до типових фольклорних порадників), який попередньо випробував його, 

дає змогу героєві, отримавши в чужому локусі від ініціантів нове знання, 
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усвідомлено зробити життєвий вибір. За такою схемою розгортаються події у 

творах «На грані», «Правда» (заголовок відсилає до фольклорного дискурсу), із 

деякими модифікаціями – у п’єсах «Фіолетова щука» й «Платон Кречет». Друга 

структурна модель є варіантом першої: герой помилявся, ходив манівцями, аж поки 

помічник не навернув його на шлях істини. Таку будову мають твори «Кам’яний 

острів», «Загибель ескадри», «Еліта», «Банкір», «Платон Кречет» (лінія Ліди). 

Третя структурна модель представлена твором «Богдан Хмельницький», у якому 

почергово розгортаються дві сюжетні лінії з центральною постаттю антигероя в 

кожній із них. Зусилля протагоністів, спрямовані на відвоювання гетьманської 

булави, завершуються крахом. Інший структурний тип, тобто паралельне 

розгортання двох сюжетних ліній із центральною постаттю героя в одній та 

антигероя в іншій, демонструє п’єса «Штурм». Визнавши таку будову як 

недосконалу, драматург більше її не розроблятиме. 

Готовність до нового життя, входження до вищої суспільної групи персонажі 

творів О. Корнійчука мають засвідчити низкою дій: продемонструвати 

професіоналізм («На грані», «Правда», «Платон Кречет»), зрадити близьких і 

рідних («Кам’яний острів», «Еліта»), відмовитися від незалежності чи амбіцій і 

скоритися волі колективу («Загибель ескадри», «Банкір»). У фіналі творів героя 

зараховують до нового колективу («На грані», «Правда»), винагороджують 

нареченою («Платон Кречет», «Банкір») чи новим суспільним статусом («Загибель 

ескадри», «Еліта», «Фіолетова щука»). Характерною рисою персонажів драматурга 

є їхня несамостійність, залежність від думки іншого, яким у більшості випадків 

виступає партійний функціонер. Лише в п’єсі «Штурм» драматург зобразив 

партійного бюрократа, а персонажа іншого, ворожого, табору показав як вільну у 

своїх діях особистість (можливо, ще й тому автор уважав свій ранній твір 

невдалим). 

Натомість славу О. Корнійчуку принесла героїчна драма «Загибель ескадри», 

головний герой якої, мінер Гайдай, проходить випробування на готовність 

належати до партії більшовиків. Помиляючись, приносячи жертву (життя коханої), 

герой внутрішньо перероджується: некерований бунтар-анархіст перетворився на 

слухняного (як і належало партійцеві) виконавця чужих наказів. Спокутувавши 

своє відступництво вбивством неприятеля та потопленням корабля, на якому 

служив, герой не лише здобуває прощення та стає повноправним членом свого 

товариства, а й народжується в іншому статусі – командира. Популярність твору 

критики цілком слушно пояснюють здатністю автора працювати на рівні архетипів, 

оскільки, апелюючи до одвічних інстинктів агресивності, помсти, ненависті, 

О. Корнійчук вибудовує гострий сюжет, у якому вони виступають головними 

рушіями, і так закладає естетичні підвалини новітнього похмурого міфу, що вже 

розпочав свою фатальну дію в тогочасному суспільстві. 

У підрозділі 2.2. «Міфопоетична есхатологія у драматургії М. Куліша та 

І. Дніпровського» досліджено художній спадок письменників, аналізовані твори 
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яких мають трагічний фінал, що відповідає есхатологічній моделі, зорієнтованій не 

на початок, а на кінець світу. 

У роботі спостережено, що міфопоетичний мотив кінця світу є одним із 

домінантних у творчості Миколи Куліша – найвизначнішого українського 

драматурга ХХ ст. Пояснення цьому можна знайти як в експресіоністичній 

стилістиці творчого доробку митця, так і в реаліях тогочасної доби, що зумовили 

докорінний переворот у світосприйнятті вчорашнього будівничого нового 

суспільства. Творам письменника притаманні й інші есхатологічні мотиви, з-поміж 

них: мотив визволителя, який став згубником мимоволі («97», «Народний 

Малахій») чи свідомо («Патетична соната», «Прощай, село»); утеча й 

переслідування (притаманний усім творам); мотив сакрального минулого й 

профанного теперішнього («97», «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», «Зона», 

«Закут»). 

Дія творів М. Куліша концентрується довкола образів протагоністів. 

Експресіоністичний мотив месіанізму звучить у творах «97», «Народний Малахій», 

«Патетична соната», «Прощай, село», герої яких убачали своє призначення бути 

проводирями, рятівниками народу, а натомість ставали його згубниками. Прагнули 

наблизити світле майбутнє персонажі «97» та «Народний Малахій», але результат 

їхньої жертовної діяльності виявився катастрофічним: смерть від голоду 

однодумців, канібалізм односельчан, самогубство доньки, моральна деградація 

адептки. Протагоніст «Патетичної сонати» завдяки своєму соціальному статусу – 

син пастуха – мав стати, за його словами, посередником між нацією та її 

майбутнім. Він зраджує собі й нації, коли приймає в момент душевної кризи чужі 

цінності. Знаряддям у руках чужинців постає й персонаж п’єси «Прощай, село», 

який проходить у просторі міста ініціацію, повертається додому в статусі 

робітника, щоб виконати партійний наказ – зруйнувати селянську ідилію, через 

розмежування громади на «своїх» і «чужих». У ролі пророків «будительського» 

типу, які усвідомлювали свій обов’язок перед народом, виступали персонажі 

«Народного Малахія», «Зони», «Закуту», «Вічного бунту», «Маклени Ґраси», 

«Мини Мазайла». 

Інший тип поведінки – ескапізм – демонструють персонажі творів 

драматурга, які втікають від суспільного й побутового хаосу – результату 

діяльності нової влади («97», «Отак загинув Гуска», «Прощай, село», «Хулій 

Хурина»), насильства над людиною («Народний Малахій»), духовно чужих людей 

(«Закут», «Зона»), соціальної упослідженості, зневаги, зумовленої національною 

належністю («Мина Мазайло»), життєвого фальшу («Вічний бунт», «Маклена 

Ґраса»), нерозділеного кохання («Патетична соната»), загибелі («Комуна в 

степах»). Прагнучи зберегти волю, безпеку, життя, герої усамітнюються в 

замкнутому просторі кімнати, комірки чи собачої буди («Отак загинув Гуска», 

«Народний Малахій», «Маклена Ґраса»), острова («Отак загинув Гуска»), утікають 

в інші краї, сприймаючи їх як «землю обіцяну» («Зона», «Закут», «Маклена Ґраса», 
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«Вічний бунт»), прагнуть заховатися, увійшовши до табору переможців («Комуна в 

степах», «Мина Мазайло», «Прощай, село»). 

У п’єсах «97», «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска» біда зумовлена 

зміною часових координат (ідилічне минуле – недосконале теперішнє). Буття 

антисвіту відображено в п’єсах «97», «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», 

«Хулій Хурина», «Зона», «Закут», «Народний Малахій», «Вічний бунт». Персонажі 

п’єси «Прощай, село», перед якими відкриваються картини катастрофічного 

майбутнього, прагнуть зберегти хоча б теперішнє. Трагедію майбутнього 

передбачає й герой комедії «Мина Мазайло», тому робить спроби заховатися. 

Трагізм становища героїні національно-визвольної боротьби («Патетична соната») 

викликаний поразкою в сьогоденні і втратою надії на майбутню перемогу через 

неможливість народити і виховати в патріотичному дусі сина. 

На морфологічному рівні в багатьох творах драматурга епізоди відсилання 

свого представника в чужий простір знайти потрібний об’єкт є близькими до 

архаїчного мотиву походу героя по щось («97» – Сергій Смик, «Прощай, село» – 

Мотрона, «Комуна в степах» – Ахтительний і Лука, «Мина Мазайло» – Уля, дядько 

Тарас і тьотя Мотя, «Отак загинув Гуска» – П’єр Кирпатенко, «Патетична соната» – 

Ілько й Ступай-Ступаненко, «Зона» і «Закут» – Клим, «Народний Малахій» – 

Любуня). Персонажі «Зони», «Вічного бунту» відмовляються виконувати завдання, 

сприймаючи його як абсурдне. У чужому локусі герой зазнає поневірянь, символом 

яких постають стоптані чоботи і стерті ноги селянських делегатів («Комуна в 

степах», «Зона», «Закут»). Характерно, що, на відміну від казкового героя, лише 

кільком Кулішевим персонажам удається заручитися сторонньою допомогою (Луці 

й Ахтительному з «Комуни в степах», Климу із «Зони» і «Закуту», тьоті Моті з 

«Мини Мазайла»). Посланець повертається додому й звітується. Як і в міфічного 

чи казкового героя, його місія здебільшого успішна. Але М. Куліш модифікує 

архаїчну схему: у кульмінаційний момент святкування отриманої героєм перемоги 

виникає перипетія, яка зводить нанівець досягнуте, у результаті чого кінцева 

ситуація є катастрофічною, гіршою за ініціальну. Успішний казковий фінал п’єсам 

М. Куліша не характерний. 

Трагічне світовідчуття, есхатологічні настрої притаманні творам Івана 

Дніпровського, який хворобу сучасного йому світу вбачав у дегуманізації, 

породженій військовою добою перших десятиліть ХХ ст. Письменник відтворив 

перемогу тваринного начала як у суспільстві, так і в переродженій душі людини: 

образи Кувадла і Шури в «Любов і дим», Артема, Ярославни і Тані в «Яблуневому 

полоні». Нелюдське тріумфує в «Шахті «Марія», свідченням чому є звіриний і 

орнітоморфний антропонімікон твору (Соболь, Вовк, Овечка, Львівна, Сокіл), 

зооморфні назви розділів («Тури в буднях», «Удави»), десакралізований образ 

Пречистої Діви, яка постає не Богородицею, а матір’ю левів і тигрів. Бестіарне 

драматург подає градаційно: від епізодичного звучання теми звіриного в дебютній 

п’єсі «Любов і дим» (образ Кувадла) через констатацію антилюдяної суті буття 
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героєм «Яблуневого полону» до ствердження зооморфізму сучасного світу в п’єсі 

«Шахта «Марія». 

Морфологічне дослідження творів І. Дніпровського розкрило близькість їх 

паралельної будови до архаїчної структури, оскільки персонажі п’єс мають 

виконати певне завдання: зірвати чи відремонтувати завод, вивести з оточення 

військовий загін, зруйнувати чи врятувати шахту. У п’єсах «Любов і дим» і 

«Яблуневий полон» постають персонажі-двійники, один із яких у всіх ситуаціях, 

витримавши спокуси, переборовши перешкоди, залишається сталим (Шура, 

Артем), інший (Іра, Зіновій) під впливом пристрасті перероджується. На відміну від 

фольклорних героїв, персонажі драматурга переживають психологічний злам. 

Мотив роздвоєння посідає важливе місце в п’єсах письменника – песиміста за 

характером світосприймання (про це свідчать як художні твори, так й епістолярій). 

У третьому розділі «Казковість як генеративний складник поетики 

української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст.» розглянуто авторські тексти, 

фольклорно-міфологічні джерела яких є імпліцитними: фольклоризм реалізується в 

них на типологічному рівні, їхні поетологічні форми, засоби, ситуації (безвідносно 

до конкретного твору усної словесності) зіставні з фольклорними джерелами в 

порівняльно-типологічному ракурсі. 

У підрозділі 3.1. «Казкова композиційна модель творів І. Кочерги» 

зазначено, що у творах драматурга досить плідних для нього 20–30-х років 

казковий складник виявляється як на типологічному, притаманному п’єсам 

більшості драматургів зазначеного періоду, так і на генетичному рівні. Об’єднує 

твори Івана Кочерги традиційний для казки мотив пошуку потрібного, доповнений 

мотивом вибору. Пошук рецепта тістечка та дівчини визначає дії героя п’єси «Фея 

гіркого мигдалю», коштовного каменю, дівчини, хлопця, черевичків – «Алмазного 

жорна», вагонів, накладних на них, юнака – «Марко в пеклі», грамоти, дівчини – 

«Свіччине весілля», дівчини – «Викуп», «Майстри часу», «Про що жито співає», 

«Ліза чекає погоди», автора музичного твору – «Чорний вальс», дівчини, курки – 

«Майстри часу», води – «Підеш – не вернешся». Цей панівний у п’єсах драматурга 

казковий мотив пов’язаний із мотивом визволення від лиха жертви підступу. 

Відвагу, самозреченість найчастіше демонструє героїня, виступаючи в ролі 

рятівниці – «Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно», «Свіччине весілля», «Марко 

в пеклі» (цим твори східноукраїнського митця близькі до п’єс «Вантаж», 

«Вероніка», «99%» Я. Галана). Необхідність здійснення вдалого вибору стоїть 

перед персонажами ескізу «Вигнанець Вагнер», драми «Викуп», п’єс «Натура й 

культура», «Навчила доля, де шлях до волі» («Манівцем до волі»), комедій 

«Майстри часу», «Підеш – не вернешся». У творах письменника наявні мотиви 

ініціації як індивідуальної («Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно», «Марко в 

пеклі», «Майстри часу», «Підеш – не вернешся»), так і колективної («Натура й 

культура»), та мотиви завоювання наречених («Фея гіркого мигдалю», «Алмазне 
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жорно», «Марко в пеклі», «Натура й культура», «Майстри часу», «Підеш – не 

вернешся»). 

Твори драматурга різняться морфологічно. Просту структуру має п’єса 

«Чорний вальс», побудована за принципом «другого ходу» (В. Пропп): результати 

діяльності героя привласнив псевдогерой (І-й хід), але, завдяки втручанню 

помічника, справедливість відновилася (ІІ-й хід). Складну структуру п’єс 

утворюють декілька сюжетних ліній, що розгортаються паралельно («Фея гіркого 

мигдалю», «Алмазне жорно»), лінійно (кінцева ситуація одного сюжету є 

початковою для наступного), зокрема, сюжетні лінії, кожна з яких має свого героя 

(«Свіччине весілля»), дві головні (ускладнені додатковими) з одним і тим самим 

героєм («Марко в пеклі»). Сюжетні переплетення спостерігаються в п’єсах «Натура 

й культура», «Майстри часу», «Підеш – не вернешся». Дві сюжетні лінії, суспільну 

та особисту, мають усі твори драматурга. При цьому громадське не слугує тлом для 

особистісного, а займає провідні позиції. У п’єсах «Натура й культура», «Майстри 

часу» драматург осмислює питання ціни прогресу й приходить до невтішного й 

сміливого як на ті часи висновку про те, що превалювання суспільних інтересів у 

житті людини робить її нещасною. 

Матеріал підрозділу 3.2. «Мотив звільнення королівни в п’єсах Я. Мамонтова, 

Є. Плужника, Є. Карпенка» демонструє, що проаналізовані твори митців об’єднують 

образи ув’язненої королівни та лицаря – її визволителя. 

Дослідження драматичних творів Якова Мамонтова дало змогу розпізнати в 

їхніх сюжетах компоненти, запозичені зі структури чарівної казки, з-поміж яких 

найяскравішими є мотиви, актуалізовані тогочасною історичною дійсністю, тобто 

зміни царів та зміни статусу. Модель зміни царів і дотична до неї модель здобуття 

нареченої, покладені в основу п’єс «Ave Maria», «До третіх півнів», «Його 

власність», «Княжна Вікторія», «Рожеве павутиння». Три перші твори об’єднує 

єдина схема, яка відображає критичну ситуацію: старі царі вже не здатні правити 

(належать до класу, який раніше був панівним: священик, багатий селянин, 

колишній землевласник), а суперник посідає царський престол й отримує кохану чи 

дружину свого попередника. 

У дослідженні з’ясовано, що героїні названих п’єс проходять усі етапи 

обряду посвячення: вихід із закритого простору дому, отримання нового знання від 

коханого (революціонера, робітника, інженера), переборення спокус колишнього 

життя, уходження в колектив свого обранця через принесену жертву (життя 

неприятеля («До третіх півнів»), безпека чоловіка («Його власність»)). Героїні, що 

прийняли аксіологічні орієнтири, пропаговані коханими, на відміну від переважно 

пасивних казкових королівен, найчастіше постають символом руйнівного, 

деструктивного світу. 

Коли в казках привабливим для потенційних наречених є високий соціальний 

статус князівни, то у творах драматурга, відповідно до соціальної ієрархії 

тогочасного суспільства, відбулася зміна «знаків» на протилежні, і вже дівчина 
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намагається завдяки одруженню посісти високе становище в суспільстві 

(наприклад, героїні комедії «Рожеве павутиння»). Така ситуація притаманна для 

більшості п’єс зазначеного періоду: «Любов і дим» І. Дніпровського, «Кам’яний 

острів» О. Корнійчука, «Марко в пеклі» І. Кочерги, «Вовченя (Лю)» та 

«Сентиментальний чорт» Є. Кротевича, «Мина Мазайло» М. Куліша тощо. 

Приклади випробування нареченого ілюструють п’єси «Любов і дим» 

І. Дніпровського, «Патетична соната» М. Куліша, «Дівчата нашої країни» 

І. Микитенка, «Дума про Британку» Ю. Яновського та ін. Мотив завоювання 

нареченої трансформується в трагікомедії «Княжна Вікторія» Я. Мамонтова: за 

виконане завдання, здобуття чарівного предмета – ключа, денщик генерала був 

нагороджений княжною перснем (передача чогось, що було власністю однієї особи 

іншій, як зауважує В. Пропп, – складова весільного обряду). Проте реалії життя 

(соціальний статус княжни) не дозволили розвинутися казковому мотиву 

«принцеса і пастух». Казкові мотиви посвячення осіб та зміни царів визначають 

структуру трагікомедії «Республіка на колесах», випробування – драми «Своя 

людина» та п’єси «Архітектор Шалько». 

Вольова героїня трагікомедії «Змова в Києві» Євгена Плужника трактує 

одруження як засіб вирватися з депресивного оточення та влитися в табір 

будівничих (шлюб у міфологічних уявленнях розглядається як смерть в одній 

іпостасі й народження в іншій). У ролі чарівного помічника – Принца, за яким 

традиційно закріплювалася роль визволителя, здатного вивести кохану в широкий 

світ, виступає секретар парткому заводу. Мотив кохання людей різних станів став 

сюжетотвірним і в романі письменника «Недуга». Актуальний у 20-х роках, цей 

мотив розроблявся в низці п’єс українських драматургів: «Вероніка» Я. Галана, 

«Любов і дим», «Яблуневий полон» І. Дніпровського, «Родина щіткарів» М. Ірчана, 

«Кам’яний острів» О. Корнійчука, «Син сови», «Вовченя (Лю)» Є. Кротевича та ін. 

У реаліях свого часу Є. Плужник переосмислює фольклорну семантику: на відміну 

від казкового персонажа, який перед одруженням із королівною випробовувався на 

знання звичаїв і таємниць, характерних для того об’єднання, до якого він прагнув 

бути прийнятим, правомірність уходження до нового соціуму демонструвала 

героїня. Свою готовність увійти до табору коханого вона мала засвідчити 

жертвопринесенням: життям братів – противників радянської влади в минулому 

(старший) чи в сьогоденні (молодший). 

Аналіз п’єси «Змова в Києві» виявив казковий мотив взаємин двох братів. В 

авторському тексті він подвоюється, оскільки зображені чотири представники двох 

поколінь, які, на відміну від фольклорних персонажів, не ворогують один з одним. 

Казковий складник посідає незначне місце в поетиці творів Є. Плужника, принципи 

змалювання персонажів, фінал твору демонструють глибоку обізнаність 

письменника з літературною традицією, непересічну мистецьку індивідуальність 

автора. 
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Протагоністка п’єси Єлисея Карпенка «Едельвайс», на відміну від героїнь 

Я. Мамонтова й Є. Плужника, ув’язнена не в родинному колі, а в лещатах хвороби. 

Щоб допомогти коханій, за казковою цілющою водою в гори вирушає її обранець 

(на думку В. Проппа, вода, яка зцілює хворого, добувається на тому світі). Проте 

юнак не витримав випробування (піддався спокусі), тому повернувся не з 

очікуваними ліками, а з квіткою едельвейсу, яку можна не лише ототожнювати з 

головною героїнею, а й трактувати як символ розставання (цю функцію в 

українському фольклорі виконує розмай-зілля – любовне зілля, що символізує 

забуття, безнадію, розлуку). 

У підрозділі 3.3. «Синтез казкового та героїко-епічного в драматичних 

творах Ю. Яновського, О. Довженка і Ю. Липи» проаналізовано тексти, у яких 

контамінуються елементи двох фольклорних жанрів. Сюжетно-композиційний 

аналіз п’єс Юрія Яновського засвідчив, що в основі їхньої однотипної будови 

лежить схема казкового «другого ходу»: герої драматурга після періоду відсутності 

повертаються додому. Чужина по-різному вплинула на них. Так, перебування 

протагоніста «Завойовників» на чужій землі можна трактувати як аналог прощі, 

тільки святим місцем, «землею обіцяною» для нього стає територія СРСР, 

відвідання якої зумовило докорінну зміну в його світогляді й поведінці. У 

результаті цього апологія національної ідеї, речником якої він раніше виступав, 

поступилася місцем ідеї класовій, у жертву якій приніс власне життя. Зміцнюється 

в новозасвоєних, теж класових, переконаннях протагоніст «Думи про Британку»: 

проходячи всі випробування, які возвеличували його, парадоксально постає при 

цьому слухняним виконавцем чужих наказів. Натомість персонаж «Потомків», 

попри всі намагання суспільства його зламати, залишається сталим, сили вистояти 

йому надавали спомини про Батьківщину і рідних людей. Трагізм ситуації полягає 

в тому, що небуденні герої Ю. Яновського не мають майбутнього. 

Поєднання елементів казки (персонажі проходять ініціацію) та героїчного 

епосу (образ героя-борця, дії якого спрямовані не на реалізацію особистих 

інтересів, а на вирішення долі етносу) притаманна п’єсі «Потомки запорожців» 

Олександра Довженка. Твір містить дві сюжетні лінії, що розгортаються 

послідовно. Їх об’єднує один конфлікт – боротьба радянської влади з українським 

селянством. У першому сюжеті жертвами постають заможні селяни, проти яких 

партія висунула гасло «Знищити як клас»; у другому – приречені на голод 

колгоспники. Безвихідна ситуація, у яку потрапив український народ, зумовила 

трагічний і драматичний аспект сприйняття дійсності його митцем, у стилістиці 

якого органічно поєдналися народноепічні елементи з експресіоністичними. 

П’єси Ю. Яновського та О. Довженка об’єднує мотив катастрофи роду і 

народу: у «Завойовниках», «Потомках» Ю. Яновського гине рід, у «Думі про 

Британку» Ю. Яновського, «Потомках запорожців» О. Довженка гине народ. 

Загибель роду, який не має продовження, Ю. Яновський розглядає у двох 

площинах: як жертовне прилучення (хоч і по смерті) до свого героїчного роду 
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особи, яка на чужій території пройшла посвячення («Завойовники»), і як крах 

намагань останнього зі злочинного роду згуртувати його представників 

(«Потомки»). Через брак єдності потомки славних запорожців були подолані 

чужинцями. Вони втягнулися в братовбивчу війну («Дума про Британку»), а тих, 

хто вижив, забрала доба розкуркулення, колективізації, голодомору («Потомки 

запорожців»). 

Вплив поетики фольклорних жанрів позначився й на семантико-структурних 

рівнях п’єс Юрія Липи. Спостережено, що глибокому вираженню героїчного змісту 

творів сприяють прийоми, запозичені письменником із народнопоетичного 

арсеналу: анафора, палілогія (підхват), паралелізм, повтори, градація, епітети в 

постпозиції, символіка чисел, кольорів. Персонажі драматичної поеми «Корабель, 

що відпливає» проходять випробування на відданість своєму призначенню, 

отримують численні перемоги над спокусами мирного спокійного життя, нехтують 

пересторогами і залякуваннями. Герой драматичної поеми «Вербунок» постає як 

правдошукач. Характерний для народної казки мотив у тогочасній українській 

драматургії розробляв О. Корнійчук (п’єса «Правда»). Але, на відміну від 

інфантильного, схильного підпадати під сторонні впливи персонажа одного з 

творців соціалістичного канону, герой Ю. Липи самостійний у своїх діях. У чужому 

просторі протагоніст «Вербунку» мимовільно став свідком розмови двох давніх 

приятелів (відповідник ініціаційного етапу отримання нових знань), потім, як і 

належить особі, яка проходить обряд посвячення, відповів на поставлені запитання 

і дієво довів своє право ввійти до нової для нього громади – команди повстанського 

корабля. 

У підрозділі 3.4. «Поетика літературної казки О. Олеся, 

П. Капельгородського» схарактеризовано різновиди жанру літературної п’єси-

казки: літературний переказ – при збереженому змісті першотвору зміні підлягає 

зовнішня форма, літературна обробка – переосмислюється й перероблюється 

сюжетно-образна структура фольклорного претексту та авторська казка з 

оригінальним сюжетно-образним матеріалом. 

Літературний переказ народних казок, їх віршовану драматизацію здійснив 

Олександр Олесь. Зберігши зміст першоджерел, драматург дещо модифікував їх 

внутрішню форму: увівши нових персонажів та розробивши нові ситуації, 

розширив сюжети казок «Івасик-Телесик», «Лисичка, Котик і Півник», «Лісовий 

цар Ох»; елементами обряду хрестин збагатив п’єсу «Злидні»; додав мотив 

завоювання королівни в сюжет казки «Микита Кожум’яка» (під таким іменем в 

авторській версії поданий Кирило Кожум’яка). Оригінальні віршовані п’єси-казки 

О. Олеся: «Бабусина пригода», «Ведмідь в гостях у Бабусі», «Бабуся в гостях у 

Ведмедя» – становлять своєрідний цикл зі спільними дійовими особами і 

спільними ситуаціями: персонаж потрапляє в чужий локус, мешканець якого стає 

йому помічником. 
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У літературній обробці казки «Чарівна дудка», яку запропонував Пилип 

Капельгородський, музичний інструмент виступає не свідком кривавого злочину, 

що притаманно народному сюжету, а засобом виконання бажань (цей варіант у 

фольклорі трапляється рідко: дудка, що кличе до бою). Вагому переробку сюжету й 

образів народної казки продемонстрував письменник у п’єсі «Праця», герой якої, 

переживши «одіссею», внутрішньо перероджується: вередливий ледар перевтілився 

в працьовитого юнака. Літературне опрацювання народних казкових сюжетів 

«Дудка, що кличе до бою» та «Праця», здійснене П. Капельгородським, засвідчує 

творчий характер обробки: відбиваючи реалії тогочасного життя, автор у 

традиційну фабульну схему вкладає новий зміст, уводить нових персонажів. 

Матеріал підрозділу 3.5. «Казкова морфологічна модель у п’єсах-агітках» 

спрямований на встановлення ролі казкового чинника у формуванні поетики 

панівного в драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. жанру. Спостережено, що низка 

характерних для фольклорно-казкової формотворчої моделі типологічних 

особливостей «відчитується» в художній системі агітки, яка запозичила від казки 

мотиви (процес ініціації, супротив героя ворожим йому силам, перебудова світу), 

сюжетну схему (однолінійну) із щасливою кінцівкою, принципи створення 

персонажів (маски, позбавлені індивідуальних рис, протиставлені одні одним 

(герой і антагоніст), поділені на «своїх» і «чужих», відповідно марковані знаком 

«плюс» чи «мінус», що засвідчено промовистими іменами) тощо. 

У четвертому розділі «Модифікації народноепічного наративу 

драматургами 20–30-х рр. ХХ ст.» здійснено аналіз творів, які містять 

упізнаваний фольклорний знак, що демонструє їхню генетичну залежність від 

прототекстів. 

У підрозділі 4.1. «Інтерпретація сюжетів героїчного епосу М. Рильським, 

Ф. Лопатинським, М. Семенком, Г. Лужницьким» об’єктом аналізу постають 

драматичні твори, що містять сліди «жанрової пам’яті» прототекстів. 

Проаналізовано п’єси, у заголовкових структурах яких фігурують імена козака 

Голоти, Хвеська Ганжі (Ґанджі) Андибера, Марусі Богуславки, легендарного 

Морозенка. 

Народна дума про Хвеська Ґанжу (Ґанджу) Андибера є особливою у своєму 

жанрі: вона єдина зображує станове розмежування в середовищі українського 

козацтва. Саме ця риса народнопоетичного твору зумовила його актуальність у 

радянську ідеологічну добу. Максим Рильський у лібрето «Ґанжа Андибер. 

Народна дума» до опери В. Золотарьова «Фесько Андибер» не лише зберіг 

соціальну специфіку першотвору, а й загострив її, оскільки в мові його персонажів 

звучать непритаманні стилістиці кінця XVI – початку XVII ст. і характерні для 

риторики 20–30-х рр. ХХ ст. ноти, наприклад: «Ще наваримо на диво / Ми 

червоного вам пива, / Не один від його згине!»; «час голоті повставати!» тощо. 

Натомість Фавста Лопатинського у фольклорному творі, який став одним із 

джерел п’єси «Дума про козака Голоту», привабила ситуація сприйняття однієї 

особи замість іншої через хитрість, обман, одурювання. У цьому випадку 

авторський, як і колективний, твір можна віднести до широковідомого у фольклорі 



22 

циклу «витівки хитрунів». Наявність сатиричних, гумористичних і комічних рис 

об’єднує думи про Ґанжу Андибера та про козака Голоту. Подібність між ними 

відзначив і добре обізнаний із семантикою й поетикою дум М. Рильський, який увів 

цитати з «Думи про козака Голоту» в текст лібрето (цю думу виконував і 

протагоніст думи-п’єси «Хвесько-Андибер» О. Олеся). 

Драматизм і психологізм думи «Маруся Богуславка» приваблюють 

письменників. Узявши її за основу, Михайль Семенко створив лібрето до опери 

М. Вериківського. Розробляючи відомий фольклорний сюжет, в основі якого 

дихотомія (кохання до чоловіка-іновірця – обов’язок перед Батьківщиною), 

письменник ускладнює його в дусі традицій етнографічно-побутової драми 

баладним мотивом суперництва в коханні. 

Комбінацію матеріалу історичної пісні (ситуація оплакування українцями 

визначного борця з татарами) та переказу (епізоди ратних змагань козаків із 

поляками) Григор Лужницький поклав в основу народної трагедії (інша авторська 

дефініція – народна драма) «Ой Морозе, Морозенку…». Таке контамінування 

різних часових пластів підкреслює спорідненість персонажа твору з народним 

епічним героєм, який перебуває в особливому часі, що не накладається на 

реальний. Епічність і монументальність п’єси створена шляхом трикратного 

повторення сцен лицарських поєдинків, уведення архаїчного (за О. Веселовським – 

матріархального) мотиву двобою батька із сином, яких можна розглядати (за 

Ю. Лотманом) як діахронічних персонажів-двійників, мотиву дівчина-воїн, образу 

самотнього сміливця тощо. 

У підрозділі 4.2. «Драматургічні версії образів неказкової прози 

Л. Старицької-Черняхівської, С. Голованівського, В. Товстоноса, К. Буревія» 

зазначено, що драматургами осмислювалися активізовані в 20–30-ті роки минулого 

століття соціально-утопічні легенди (про «золотий вік» і «землю обіцяну»), 

породжені вірою в можливість встановлення досконалого суспільства. Другий вид 

зазначених легенд представлений рідше. Очевидно, це пояснюється тим, що «земля 

обіцяна» вже вважалася знайденою, нею називався простір радянської країни. 

Наближенню «золотого віку» своєю діяльністю мав сприяти легендарний 

визволитель, місію якого українці покладали на Устима Кармелюка, Тараса 

Шевченка та ін. Навантажені попередньою соціально-культурною й літературною 

семіотикою, імена відомих осіб, увіходячи до структури певного твору, обмежують 

одні сюжетні можливості й стимулюють інші. Нормативний підхід до трактування 

образів протагоністів (Тараса Шевченка та Марка Королевича) продемонстрували 

С. Голованівський («Поетова доля») та В. Товстонос («За друзів своя»). Натомість 

Людмила Старицька-Черняхівська в п’єсі «Розбійник Кармелюк» відійшла від 

встановленої попередниками традиції трактування образу легендарного повстанця: 

її герой відчуває сумніви в доцільності веденої ним боротьби. Сава Голованівський 

акцентував на войовничих якостях протагоніста, протиставивши згідно з 

фольклорною поетикою героя і його супротивника, у ролі якого вивів 

Пантелеймона Куліша, подавши цей образ як змія-спокусника. Відгомін 
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південнослов’янської соціально-утопічної легенди про Королевича Марка, який 

переховується, але повинен повернутися, щоб визволити народ від іноземного 

поневолення, звучить у п’єсі Віталія Товстоноса. 

Легенди і перекази про Полуботка – мученика за Україну – використав Кость 

Буревій у трагедії «Павло Полуботок». Відхід героя від суспільства, перебування 

його в закритому локусі (у творі драматурга хутір Золоте яблуко – аналог печери, у 

якій переховується легендарний герой), повернення в скрутний для народу час, щоб 

допомогти йому, – усе це виявляє в авторському творі основу легенди про 

визволителя. 

У п’ятому розділі «Традиції народного театру в драматургії 20–30-х рр. 

ХХ ст.» проаналізовано ситуацію, коли митці зазначеного періоду, розпочавши 

процес побудови нового сценічного мистецтва, у пошуках відповідних театральних 

форм для вираження нового змісту звернулися до архаїчних джерел театральності, 

закорінених в обрядовій практиці та в напрацюваннях народного театру. 

У підрозділі 5.1. «Обрядовий контекст драматургії» з’ясовано, що в 

радянський час було запроваджено новий список річних свят, які театралізувалися, 

проходячи у вигляді процесій, масових видовищ («живі картинки», інсценізації, 

дійство, наближене до звичайної театральної вистави тощо), концертів-мітингів, 

святкових карнавалів тощо (акцентувався не вербальний, а дієвий складник). Це 

споріднювало їх із народними виставами, які на свята влаштовувалися на вулицях і 

площах. 

Поруч зі світською існувала, хоч і переслідувана радянською владою, 

християнська календарна обрядовість. Українці, які мешкали поза межами своєї 

країни, мали змогу відбувати традиційні свята річного циклу, залучаючи до 

обрядодійств молоде покоління. Календарна обрядовість та звичаєвість входять до 

художньої тканини п’єс А. Волошина, В. Ґренджі-Донського, О. Олеся, Олени 

Пчілки, С. Черкасенка та ін. 

У підрозділі 5.2. «Фольклорна драма як джерело літературних творів» 

зазначено, що, орієнтуючись на потребу глядача, драматурги використовували 

здобутки народного театру. У Східній Україні і в Галичині відновилися вертепні 

дійства. Вплив структури, образної системи вертепу, драм про царя Ірода та царя 

Максиміляна відчутний у поетиці п’єс Остапа Вишні, М. Куліша, Юліана Шпола та 

ін. Інтермедійна традиція відлунює в стилістиці творів С. Бондарчука, Остапа 

Вишні, А. Гака, М. Куліша, Ф. Лопатинського, Л. Улагай-Красовського та інших 

письменників цього періоду. Народна гра «Коза» є структурним елементом «Вія» 

Остапа Вишні, «Марусі Шурай» І. Микитенка; «бурлескове інтермецо», інтермедії, 

лялькова «Кумедія» – «Вія» Л. Улагай-Красовського, побутово-сатиричні 

інтермедії, гротескно-пародійна вистава – феєрії «Марко в пеклі» І. Кочерги. Три 

інтермедії входять до постановки колективної п’єси «Перше Травня». Сатирично-

побутовим оглядом на три картини з інтермедіями назвали жанр п’єси «Хто 

продає» її автори – М. Горнатко, І. Шевченко. Очевидно, процес повернення митців 
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до джерел вітчизняної театральності був викликаний періодом національного 

піднесення. 

Українська драматургія 20–30-х рр. ХХ ст. засвідчила генетичний зв’язок із 

жанрами фольклорного театру. Значного поширення набули такі форми 

драматичного мистецтва, як масові святкові дійства, агітсуди, «живі газети» тощо. 

Письменники використовували також творчий потенціал вертепу, райка, 

балаганних видовищ, уводячи елементи цих фольклорних жанрів у структуру 

творів. Освоївши традиції народного мистецтва, драматурги трансформували їх 

відповідно до запитів і вимог свого часу. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження. 

Процес фольклоризму, тобто входження народнопоетичного сюжетно-

образного матеріалу в авторський художній текст, залежить від внутрішніх 

закономірностей літератури, особливостей історико-культурного процесу 

(фольклоризм давньої, нової, новітньої літератури). Фольклоризм як елемент 

поетики визначає специфіку індивідуально-стильової манери митця. 

Проблему взаємодії міфологічної, народноепічної та писемної традицій у 

роботі розглянуто в діахронічному й синхронічному ракурсах, оскільки тісні 

фольклорно-літературні взаємини простежуються на різних історичних етапах 

їхнього функціонування. Література впродовж віків запозичує з народнопоетичного 

джерела образи, сюжети, мотиви, художні засоби й прийоми. Зі свого боку, 

фольклор використовує здобутки літератури, фольклоризуючи авторські твори. 

Письменники різних історичних епох продемонстрували багатство стратегій 

роботи з народнопоетичним матеріалом, свідчення чому – різні типи 

фольклоризму. На початковому етапі фольклорно-літературних зв’язків драматурги 

свідомо зверталися до фольклору, активно цитували народнопоетичні твори чи 

уривки з них, контамінували мотиви, удавалися до мовної стилізації. Для 

письменників наступних культурно-історичних епох народні образи, мотиви 

ставали основою для моделювання нової художньої дійсності. 

Українські драматурги 20–30-х рр. ХХ ст., як і попередніх періодів історії 

літератури, – носії народнопоетичної культури, тому засвоєння фольклорних 

надбань для них є органічним. Інтенсивність використання письменниками 

народного мистецького спадку залежить від суспільних і художніх тенденцій. 

Літератори аналізованого періоду, на відміну від своїх попередників, рідко 

звертаються до прийому цитування, який майже зник із заголовкових структур, як і 

мовна стилізація; неактуальною для них є також жанрова стилізація; майже не 

розробляють сюжети прислів’їв, ліричних пісень і балад. Здебільшого в тогочасних 

авторських текстах фольклорно-міфологічні джерела є імпліцитними: фольклоризм 

реалізується в них на типологічному рівні. Простежується подібність не генетично 

споріднених, а змістовно і формально однотипних творів. 
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У низці розглянутих текстів структурну, інколи сюжетотвірну роль виконує 

морфологічна модель казки, яка повторює будову ініціаційного міфу. Виявлено, що 

сюжет подорожі до чужого простору посланця з місією ліквідувати лихо чи нестачу 

структурує композицію п’єс «Едельвайс» Є. Карпенка, «На грані», «Правда», 

«Еліта» О. Корнійчука, «Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно», «Марко в 

пеклі», «Свіччине весілля» І. Кочерги, «Комуна в степах», «Хулій Хурина», 

«Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», «Прощай, село», 

«Маклена Ґраса», «Вічний бунт» М. Куліша, «Княжна Вікторія», «Рожеве 

павутиння» Я. Мамонтова, «Диктатура», «Кадри», «Дівчата нашої країни», «Дні 

юності», «Як сходило сонце», «Соло на флейті» І. Микитенка. Цей сюжет є 

додатковим у п’єсах «Любов і дим», «Яблуневий полон» І. Дніпровського, 

«Майстри часу», «Підеш – не вернешся» І. Кочерги, «97», «Отак загинув Гуска», 

«Зона», «Закут» М. Куліша. 

Фабульна схема ініціації – перехід від одного стану до іншого – 

відтворюється у творах: «Любов і дим» (лінія Іри) І. Дніпровського, «На грані», 

«Кам’яний острів», «Загибель ескадри», «Правда», «Платон Кречет» (лінія Ліди), 

«Богдан Хмельницький» О. Корнійчука, «Фея гіркого мигдалю» І. Кочерги, 

«Народний Малахій», «Мина Мазайло» М. Куліша, «Вербунок» Ю. Липи, «До 

третіх півнів», «Республіка на колесах» Я. Мамонтова та ін. 

Казковий фінал як символ стабільності й благополуччя притаманний п’єсам 

О. Корнійчука, І. Микитенка – творців соцреалістичного канону, поетиці яких 

властивий міфологічний фольклоризм. Персонажі О. Корнійчука проходять шлях 

від незнання до знання, від помилок до їх виправлень, від незалежності до 

упокорення, до визнання над собою волі іншої особи, яка виступає в ролі 

помічника і одночасно диктує правила поведінки. Переможцями з усіх випробувань 

виходять персонажі І. Микитенка – своєрідні деміурги, необтяжені моральними 

нормами. І. Кочерга – один із небагатьох драматургів, хто чітко маркує наявність 

казкового компонента (як фольклорного, так і літературного) у своїх творах на 

структурному, образному рівнях. 

Домінантний вплив поетики експресіонізму на творчість І. Дніпровського, 

М. Куліша унеможливлював оптимістичне закінчення їхніх п’єс. Есхатологічні 

настрої в художніх візіях І. Дніпровського викликані занепадом загальнолюдських 

гуманних принципів, катастрофізм творів М. Куліша породжений осмисленням й 

усвідомленням результату соціального експерименту, на який нерозсудливо 

зважилися його сучасники. 

Поетика казки в багатьох п’єсах драматургів виявляється і на змістовому, і на 

формальному рівнях. Подібно до казки, структура якої складається з одного, двох 

(найчастіше) чи кількох «ходів», будова авторських творів має одну чи кілька 

структур із різноманітними їх поєднаннями. У результаті дослідження виявлено 

таку структуралізацію п’єс: однолінійний сюжет (більшість п’єс-агіток, «На грані», 

«Кам’яний острів», «Правда», О. Корнійчука, «Вербунок» Ю. Липи, «Бастилія 

божої матері» І. Микитенка), послідовно розміщені структури («Марко в пеклі», 

«Свіччине весілля» І. Кочерги, «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска» 
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М. Куліша, «Диктатура», «Соло на флейті» І. Микитенка), паралельне розгортання 

сюжетних ліній («Алмазне жорно» І. Кочерги, «Кадри» І. Микитенка), одна 

структура всередині іншої («Вигнанець Вагнер» І. Кочерги, «Зона», «Закут» 

М. Куліша), контамінація послідовної й паралельної структур («Натура й культура» 

І. Кочерги, «Патетична соната» М. Куліша) тощо. 

Осмислення драматичних творів О. Довженка, Ю. Липи, Ю. Яновського 

дозволило виокремити в них амальгаму елементів різних фольклорних жанрів: 

казки, думи, пісні, паремій. Аналіз п’єс-агіток виявив запозичені з фольклору 

(переважно з жанру чарівної казки) засоби структурування тексту і творення 

художнього образу. Жанр літературної казки досліджено на матеріалі творів 

О. Олеся та П. Капельгородського. З’ясовано, що О. Олесь створює за канонічною 

моделлю авторські казки з оригінальною сюжетно-образною системою, а також 

здійснює літературний переказ фольклорних сюжетів, адаптуючи твори для сцени. 

Письменник удається й до перекодування фольклорного джерела: зберігаючи зміст 

та внутрішню форму, стилістично модифікує його. П’єси П. Капельгородського 

характеризуються суттєвою зміною форми, модифікацією змісту фольклорних 

творів. 

Літературне опрацювання драматургами жанрів героїчного епосу має суттєві 

відмінності: М. Рильський зберігає першотвір майже без змін, Ф. Лопатинський 

контамінує народні та літературні сюжети й образи, М. Семенко та Г. Лужницький 

уводять фольклорний твір у структуру авторських текстів. Письменники 

демонструють різний підхід до фольклорного джерела (соціально-утопічної 

легенди). Л. Старицька-Черняхівська акцентує на морально-психологічній 

проблематиці, С. Голованівський – соціальній, В. Товстонос – інтернаціональній, 

К. Буревій – національній. 

У роботі розглянуто різноманітні форми драматичного мистецтва, які 

поширилися в українській драматургії зазначеного періоду: масові святкові дійства, 

агітсуди, живі газети, інтермедії, інсценізації. З’ясовано, що письменники 

використовували творчий потенціал вертепу, райка, балаганних ярмаркових 

видовищ. Освоївши традицію народного театру, митці трансформували її 

відповідно до вимог свого часу. 

У дослідженні наголошено, що в проаналізованих творах українських 

драматургів 20–30-х рр. ХХ ст. фольклорні сегменти функціонують як семантичні, 

структурні, поетологічні складові. Прочитання літературного матеріалу в аспекті 

фольклоризму допомогло виявити глибинний механізм побудови авторських 

текстів і по-новому осягнути особливості творчої манери письменників, специфіку 

їхнього індивідуального стилю. 
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АНОТАЦІЯ 

Школа В.М. Фольклоризм української драматургії 20–30-х років ХХ 

століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2018. 

У дисертації вперше в українському літературознавстві здійснено комплексне 

дослідження української драматургії 20–30-х років ХХ століття в аспекті 

фольклоризму. На структурному, сюжетно-композиційному, мотивному, образному 

рівнях доведено оприявнену чи латентну наявність у драматичних творах 

фольклорно-міфологічного складника як архетипального загальнокультурного 

чинника. 

З’ясовано, що фольклоризм авторських текстів, фольклорно-міфологічні 

джерела яких не лежать на поверхні, реалізується на асоціативному або 

типологічному рівні: поетологічні форми, засоби, ситуації текстів митців 

безвідносно до конкретного твору усної словесності зіставні з фольклорними 

джерелами в порівняльно-типологічному ракурсі. Для прочитання виявлених у 

сюжетно-композиційній організації п’єс архетипових казкових структур залучено 

методику морфологічного аналізу чарівної казки В. Проппа. 

Розгляд текстів, які містять упізнаваний фольклорний знак, що демонструє 

їхню генетичну залежність від фольклорних першотворів, засвідчив драматизацію 

письменниками народноепічного наративу. Аналіз драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. 

виявив, що, розбудовуючи нове сценічне мистецтво, у пошуках відповідних 

театральних форм для вираження нового змісту, митці зверталися до архаїчних 

джерел театральності, закорінених в обрядовій практиці та в здобутках народного 

театру. 

Ключові слова: література, фольклор, фольклоризм, поетика, автор, 

інтерпретація, структура. 

 

АННОТАЦИЯ 

Школа В.Н. Фольклоризм украинской драматургии 20–30-х годов ХХ века. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации впервые в украинском литературоведении осуществлено 

комплексное исследование украинской драматургии 20–30-х годов ХХ века в 

аспекте фольклоризма. На структурном, сюжетном, мотивном и образном уровнях 

доказано наличие (отчетливо или менее выраженное) в драматических 
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произведениях фольклорно-мифологической составляющей как архетипного 

общекультурного фактора. 

Выяснено, что фольклоризм авторских текстов, фольклорно-мифологические 

источники которых не лежат на поверхности, реализуется на ассоциативном или 

типологическом уровне: поэтологические формы, средства, ситуации в авторских 

текстах сопоставимы с фольклорными источниками в сравнительно-

типологическом ракурсе. Для прочтения архетипических сказочных структур, 

выявленных в сюжетно-композиционной организации пьес, была использована 

методика морфологического анализа волшебной сказки В. Проппа. 

Рассмотрение текстов, содержащих узнаваемые фольклорные маркеры, 

демонстрирующие их генетическую зависимость от фольклорных источников, 

свидетельствует о драматизации писателями народноэпического нарратива. Анализ 

драматургии 20–30-х гг. ХХ в. показал, что, развивая новое сценическое искусство, 

в поисках подходящих театральных форм для выражения нового содержания, 

художники обращались к архаическим источникам театральности, укоренившихся 

в обрядовой практике, и к наработкам народного театра. 

Ключевые слова: литература, фольклор, фольклористика, поэтика, автор, 

интерпретация, структура. 

 

SUMMARY 

Shkola V.N. Folklorism of the Ukrainian Drama of the 20 – 30th years of the 

Twentieth Century. – Manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Phylological Sciences in Speciality 10.01.01 – 

Ukrainian Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The present dissertation is devoted to complex study of the Ukrainian drama of the 

1920–1930s in the aspect of folklorism, the author clarifies the specifics of the 

functioning of the elements of poetics borrowed from the arsenal of folk genres (tales, 

legends, dumas, historical songs, folk drama) in the author's dramatic texts. A holistic and 

comprehensive analysis of the problem of folklorism was carried out on the basis of 

theoretical and methodological principles of textual analysis based on the investigations 

of I. Denisyuk, N. Kuzyakina, M. Laslo-Kutsyuk, K. Levy-Strauss, Y. Lotman, 

S. Rosovetsky, M. Yatsenko and others. 

The presence (appearing or latent) of the folklore-mythological component as an 

archetypal common cultural factor in author's texts at various levels (structural, narrative, 

motivic, figurative) is substantiated in the dissertation. The author highlighted the 

specifics of the interaction of the mythological, folk and spiritual traditions in diachronic 

and synchronic perspective, since the introduction of folklore plot-shaped material into 

the literary context (the process of folklorism) depends on the internal laws of literature 

and the features of the historical and cultural process. 

It was found out that folklorism of author's texts, whose folklore-mythological 

sources do not lie on the surface, is realized on the associative or typological level 
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(poetological forms, means, situations (regardless of the concrete work of verbal 

literature), works of artists comparable to folk sources in comparative and typological 

point of view). The method of morphological analysis of the magic fairy tale created by 

V. Propp was involved to interpret the archetypal fairy-tale items found in the plot and 

composition structure of the author's works. The features of the influence of folklore on 

the development of aesthetics and poetics of Ukrainian drama of the 1920–1930s were 

comprehended by the author. It was proved that the morphological model of a fairy tale 

performs a structural (sometimes plot-creation) role in the system of poetics of works by 

I. Dnieprovsky, E. Karpenko, I. Kocherga, O. Korniychuk, M. Kulish, Yu. Lypy, 

Ya. Mamontov, I. Mykytenko, Y. Pluzhnik. The plays of these authors (talents of various 

scales, worldview, philosophical and artistic orientations) have similar motives, images 

and structural components. 

The research shows that a number of typological peculiarities inherent to a folklore 

and fairytail model can be traced in the fiction system of works of the specified period. 

The analysis of works containing a recognizable folklore sign that marks their genetic 

dependence on folklore prototext has shown that writers have dramatized the folk 

narrative epic, interpreting the plots of the heroic epic (M. Rylsky, F. Lopatinsky, 

M. Semenko, G. Luzhitsky), submitting author's versions Utopian legends 

(L. Staritskaya-Chernyakhivska, S. Golovanovsky, V. Tovstonos, K. Burevyi). 

The analysis of dramaturgy of the 1920–1930's discovered that the artists were 

developing a new stage art, looking for appropriate theatrical forms for expressing new 

content, and appealing to the archaic sources of theatricality, rooted in ritual practice and 

in the work of the folk theater. In the course of the work, it was noted that folk segments 

in the analyzed dramatic works of Ukrainian authors of the 1920–1930's function as 

structural, semantic, and poetical factors. 

Key words: literature, folklore, folklorism, poetics, author, interpretation, structure. 
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