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АНОТАЦІЯ 

Савощенко Я. А. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.07 - фольклористика. – Київський національний 

університет іметі Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2018; Київський національний університет іметі Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

 

У дисертації увага звертається на рівень висвітлення проблеми 

фольклорно-літературної співдії у наукових розвідках; аналізується науковий 

дискурс відповідно до різних семантико-змістових підходів до терміна 

«фольклоризм»; досліджується двоаспектність фольклорно-літературної 

інтерференції; розглядаються рівні та типи фольклорно-літературної взаємодії; 

прослідковуються етапи впливу колективної творчості на авторську 

індивідуальну. Вперше казковий трикатегоріальний персонажний ряд, 

запропонований Л. Дунаєвською, застосовується для аналізу творчого доробку 

М. Матіос; розглядаються варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за 

В. Проппом) ) як мікроелементи сюжету творів письменниці. Аналізуються 

концепти, символи, образи авторських сюжетів, що виникли, спираючись на 

народний світогляд. 

Кожен письменник, що визначає свою творчість приналежною до 

українського культурного простору, звертається більшою чи меншою мірою до 

фольклорних джерел як ідентифікатора української самості. 

Одне із головних завдань, що ставить перед собою автор літературного 

тексту, – знайти «спільну мову» з читачем, що вирішується у літературному 

творі не лише художньою майстерністю, а й насиченням його фольклорними 

інклюзіями, що сприяє «пробудженню» генетичної пам’яті читача, кращому 

запам’ятовуванню тексту. 
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Народна творчість протягом довгого часу і до сьогодні є джерелом тем, 

мотивів, образів, зразком майстерності для художньої літератури як ХІХ, так і 

початку ХХІ століття.  

Вивчаючи питання фольклорно-літературної співдії, у поле наукових 

зацікавлень дослідників потрапляло літературне текстотворення минулих 

століть, а сучасний художній авторський текст як явище взаємодії 

індивідуальної та колективної творчості залишається недостатньо вивченою 

науковою проблемою. Заповнення такої теоретичної лакуни дасть можливість 

панорамно проаналізувати феномен фольклоризму в його генезі та 

модифікаційні парадигмі. Апеляція до художньої майстерні сучасного автора 

Марії Матіос дасть можливість не лише відхилити завісу її творчої лабораторії, 

а й зробити висновки про роль фольклоризму, залученого в авторський текст, 

як «активатора» конвеційності автора та читача. 

Дослідження фольклоризму творчих набутків письменниці знаходилось 

на маргінесі, а тому є актуальним і потребує додаткової уваги.  

Мета роботи полягає в осмисленні авторської рецепції фольклорної 

традиції на образно-персонажному, архетипно-знаковому та жанрово-

композиційному рівнях з урахуванням індивідуальної картини світу 

письменниці. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше здійснено 

комплексне дослідження різних форм та рівнів вияву фольклоризму сучасної 

української прози на прикладі творчого доробку письменниці Марії Матіос. 

Уведено у науковий обіг категорію «паритетний фольклоризм». Запропоновано  

методику зіставлення і порівняння авторських образів, символів, концептів з 

народними на основі трикатигоріальної персонажної системи Л. Дунаєвської та 

варіативної і функціональної парадигм Р. Волкова та В. Проппа.  

Теоретичне значення дисертації полягає в розвитку теорії фольклоризму 

та методології дослідження фольклорно-літературної взаємодії на основі 

вивчення класичних творів та художнього текстотворення новітньої літератури. 

Запропоновані автором дисертації визначення понять «фольклоризм», 
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«фольклорність» поточнюють та конкретизують категоріальний апарат 

фольклористики. Результати дослідження можуть стати складником 

методологічного ґрунту для прикладних досліджень фольклоризму.  

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

матеріалів та висновків дисертаційної роботи у викладанні курсів із 

народнопоетичної творчості, теорії фольклору, фольклоризму літератури, 

культурології, на філологічних факультетах університетів та педуніверситетів, 

у написанні пошукових досліджень із філологічних проблем (курсових, 

бакалаврських та магістерських робіт), підручників і навчально-методичних 

посібників з усної словесності для студентів вищих навчальних закладів. 

Методи дослідження відповідають специфіці наукової теми. Для того, 

щоб вирішити поставлені завдання у роботі, використовувалися такі методи, як: 

компаративний аналіз як методологічний принцип, що є провідним при 

зіставленні різних векторів фольклорно-літературної взаємодії; історико-

генетичний метод, що зорієнтований на вивчення етапів генези дослідження 

явища фольклорно-літературної співдії; структурно-семіотичний, що сприяє 

вивченню образно-символічної парадигми творів; філологічний метод, що є 

незамінним при описі та аналізі літературних творів; дедуктивний метод, що 

дозволяє плавно перейти від загальних тверджень та постулатів до конкретних 

висновків. 

Взаємовідношення фольклору і літератури охоплює два аспекти: 

вивчення значення фольклору у розвитку літератури (фольклоризм літератури) 

і значення літератури у розвитку фольклору (фольклоризація).  

Прослідкувавши тяглість потрактування терміна «фольклоризм» від 

П. Себійо, М. Азадовського, Г. Мозера аж до розуміння його сучасними 

українськими дослідниками (С. Росовецьким, Р. Марковим, Ю. Шутенко, 

О. Кирилюк, Н. Пластун), у дисертаційному дослідженні увага зосереджується 

саме на терміні «літературний фольклоризм» – свідома, так і позасвідома 

корелятивність двох художньо-естетичних систем, що призводить до 

виникнення новоякісного авторського продукту, так званого «третього тексту». 
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У дисертації фольклоризацію потрактовано як зворотній вектор процесу 

обміну між двома системами, за якого авторська індивідуальна творчість, 

потрапляючи у фольклорну систему координат, асимілює свою мотивно-образну 

парадигму відповідно до традиційної уснословесної, внаслідок чого доповнює 

творчість колективну. 

М. Матіос зуміла осягнути саму душу народної творчості, внутрішні 

закони її розвитку, тому народна основа творів – це її власне поетичне 

мислення, яке сформувалося  у надрах усної традиції. 

Оглянувши творчість письменниці, можна говорити про приклад 

паритетного фольклоризму, коли дві словесно-художні системи розчиняються 

одна в одній, створюючи при цьому новоякісний текст. 

Твори Марії Матіос мають деякі спільні риси з масовою літературою. У 

багатьох з них діють закони жанру (детектив, трилер чи роман-мелодрама); у 

більшості порушуються злободенні теми (а не вічні), що хвилюють в цю 

хвилину. Основна увага зосереджується на людських стосунках, а не 

естетичних проблемах. Сюжети динамічні, з непередбачуваною інтригою, 

пригодницьким струменем; почуття гіпертрофуються, пристрасть 

гіперболізується. Більшість книг письменниці визнано бестселерами, що вказує 

на масове споживання (комерційність).  

Масова література має глибокий зв’язок з фольклором. У її річищі 

трансформуються культурні символи, концепти, народні сюжети, мотиви, ті 

базові моделі свідомості, що властиві і близькі кожній людині. Але, що 

характерно, у нових сюжетних схемах вони набувають вторинного значення, 

десакралізуються. Наявність фольклорних архетипних кодів дозволяє кожному 

читачу зрозуміти текст, наблизити його до глибин душі. Як і у фольклорі, у 

масовій літературі міститься ієрархічна система кодів, що вимальовує світогляд 

народу, картину світу. 

Проаналізовані творчі набутки М. Матіос дозволяють говорити про такі 

рівні фольклорно-літературної взаємодії, як: жанрово-композиційний, образно-

персонажний та архетипно-знаковий (символічний). Типи фольклоризму 
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номінуємо: «зовнішній» та «внутрішній». На відміну зовнішнього, фольклоризм 

внутрішній прихований на рівні підтексту і виявляється лише при детальному 

дослідженні фольклорного контексту твору, задля чого дослідник потребує 

абстрагування від предметно-дійової сфери. 

Вперше трикатегоріальна архетипна система казкових образів (злотворці, 

добротворці, знедолені), запропонована відомим фольклористом 

Л. Дунаєвською, була застосована для розбору конкретних авторських творів. 

Було проведено такі функціональні й семантичні паралелі: Іван Цвичок 

(«Солодка Даруся») ↔ віктимний герой; Дмитрик («Майже ніколи не 

навпаки»») ↔ казковий богатир; Іванка («Черевички Божої 

Матері») ↔ знедолений персонаж; Даруся («Солодка Даруся»), Петруня 

(«Майже ніколи не навпаки») ↔ знедолені персонажі-прокляті дочки; Одокія 

(«Майже ніколи не навпаки») ↔знедолений персонаж-невістка; Дідушенко 

(«Солодка Даруся»), Іван Варварчук («Майже ніколи не навпаки») і лиха 

свекруха Василина («Майже ніколи не навпаки»)  ↔ злотворці. 

Структурний аналіз творів Марії Матіос із використанням методик 

Р. Волкова та В. Проппа продемонстрував подібність їхніх сюжетних елементів 

до ряду казкових варіантів / функцій. «Чоловік у відлучці» (Р. Волков) / «Відлучка 

одного з сім’ї з дому (тимчасова відсутність)» (В. Пропп): вирушають з дому на 

початку творів Іванка («Черевички Божої Матері»), Михайло («Солодка 

Даруся»), Іван Варварчук («Майже ніколи не навпаки»). «Порушення заповіту» 

(Р. Волков) / «Функція заборони» (В. Пропп): передчуття небезпеки як внутрішня 

заборона Іванки («Черевички Божої Матері»); відмова Матронки («Солодка 

Даруся») обстригати косу як порушення заповіту – звичаєвих приписів; шлюбна 

зрада Петруні («Майже ніколи не навпаки»). «Відправлення на пошуки 

утраченого» як предтеча з'яви антагоніста (Р. Волков) / «Зникнення одного з 

головних героїв» (В. Пропп): раптове триденне зникнення Матронки («Солодка 

Даруся») перед зміною влади і з'явою в сюжеті антагоніста Дідушенка. 

«Вивідування» (В. Пропп). Антагоніст намагається розвідати 

місцезнаходження дітей, предметів, потрібної інформації тощо. Випитування 
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Дідушенком Матронки, а згодом – Дарусі («Солодка Даруся»); Іваном – дружини 

Петруні («Майже ніколи не навпаки»); Петром-шварцівником Іванки 

(«Черевички Божої Матері»). «Видача» (В. Пропп). Герой погоджується на 

вмовляння антагоніста і йому допомагає: викладення антагоністам потрібної їм 

інформації Дарусею («Солодка Даруся») та Іванкою («Черевички Божої 

Матері»). «Шкідництво» (В. Пропп): знущання антагоністом Дідушенком з усіх 

членів родини: Матронкою, Дарусею, Михайлом («Солодка Даруся»); розправа 

Івана над Дмитриком («Майже ніколи не навпаки»). «Неможливі завдання» 

(Р. Волков) / «Нестача» (А. Пропп), що супроводжується у казці з’явою образу 

дарувальника / помічника: допомога Михайлові чоловіком із сотні Голуба 

(«Солодка Даруся»); намагання Мариньки-Богодухи допомогти Петруні 

(«Майже ніколи не навпаки»); повчання мольфарки Северини для Іванки 

(«Черевички Божої Матері»). Важливою рисою розбіжності сюжетної структури 

народної казки й авторських творів Марії Матіос є відсутність в останніх 

щасливої розв'язки. 

Художню тканину творчості М. Матіос наповнюють концепти «смерть», 

«доля», символи землі, води. 

Останнім етапом наукового дослідження став огляд парадигми жіночих 

образів, що постали на ґрунті народної свідомості (жінка-вдова, що вступає у 

кровозмішення зі своїм сином (Маріца); дівчина-патріотка, учасниця 

карального загону УПА (Корнелія); жінки, що в силу обставин не змогли 

відчути радості материнства (Петруня, Даруся, Лариса)). 

Народна творчість була і залишається тим вічним джерелом, з якого 

спрагло черпали письменники ідеї та натхнення для своїх творів. Наявність 

фольклорного субстрату в авторській індивідуальній творчості допомагає 

збагнути власну ідентичність, пробуджує генетичну пам’ять, відновлює зв’язок 

з предками. 

Ключові слова: фольклорно-літературні зв’язки, фольклоризм, 

фольклорність, художня література, генетична пам’ять, текст, концепт, 

образ, авторська інтерпретація. 
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SUMMARY 

Savoshchenko Y. A. The folklorism of Maria Matios’s author’s prose. – 

The research project as manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology speciality, 10.01.07– Folklore 

studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018; 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

 

The attention in the dissertation is given to the level of clarification of the 

problem of folklore and literature coaction in the scientific investigations; the 

scientific discourse is analyzed according to different semantic content-based 

approaches to the term “folklorism”; the two-pronged approach to the folklore and 

literature interference is studied; the levels and types of folklore and literature 

interrelation are analyzed; the stages of collective creativity influence on the author’s 

individual are observed. The fairy-tale three-category character, introduced by L. 

Dunaievska, is applied here for the first time to the analysis of M. Matios’s creative 

works; the functions variants (after R.Volkov) or (after V.Propp) as microelements of 

author’s works’ plot are considered. Analyzed here are also the concepts, symbols, 

artistic images of the author’s plot  that arose with the basis on folk world outlook. 

Each author who defines his creativity as the one, belonging to Ukrainian 

cultural area, more or less appeals to the folk sources as identifiers of Ukrainian 

sameness. 

One of the main tasks that the author of literary works sets, is to find the 

“common ground” with reader, and this is solved not only by literary mastership, but 

also by its folklore inclusives’ saturation that has a beneficial effect on “awakening” 

of reader’s inherited memory and better memorability of the text. 

For a long time and till nowadays the folklore has been the source of themes, 

motives, artistic images, the example of mastership for fine literature of XIX as well 

as of XXI century. 
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Studying the issue of folklore and literature coaction, scientists have been 

interested in the literary text creation of the previous centuries, but author’s texts of 

modern fine literature as the phenomenon of interrelation of individual and collective 

creativity is still an unclear scientific issue. Filling of such theoretical gap will make 

it possible to widely analyze the phenomenon of folklorism in its origin and  in 

modification paradigm. The allusion to the artistic workshop of the modern author 

Maria Matios will allow not only to glimpse to the interplay of her author’s 

laboratory, but also to make conclusions about the folklorism, involved to the 

author’s text as the “activator” of the author’s and reader’s conventionality. 

The investigation of  folklorism of the author’s creative works was on the 

periphery and thus, it is topical and needs special attention. 

The aim of the work lies in conceptualization of the author’s folklore 

tradition’s reception on the figurative-character, archetypal-emblematic and genre-

composition levels, considering the author’s individual linguistic view of the world. 

The scientific novelty of the research centers around the attempt of complex 

analysis of different forms and levels of folklorism detection in literature on the 

particular examples. For the first time creative works of the modern author Maria 

Matios became the object of folkloristic analysis. The category “parity folklorism” 

was introduced into the scientific activities. Offered here was the methodology of  

correlation and comparison of author’s characters, symbols and concepts with folk on 

the base of three-category character system after L. Dunaievska as well as functional 

and variable paradigms, introduced by V.Propp and R. Volkov. 

Results, received in the investigation, can serve as the background for solving 

topical problems of modern folklore studies, especially while analyzing the folklore-

literary interaction through the example of classical works and artistic text creation of 

the contemporary literature, introduced by the author of dissertation terms 

“folklorism”, “folkloristic nature” specify and clarify the categorical system of 

folklore studies. 

The methods of investigation meet the specificity of the scientific topic. In 

order to solve the assigned tasks, the following methods are used: comparative 
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analysis as the methodological principle that is the leading one in correlation of 

different vectors of folklore-literary interaction; historical-genetic method, aimed at 

studying the stages of genesis of the phenomenon of folklore-literary interaction; 

structural-semiotic, that  contributes to studying the figurative-symbolic paradigm of 

works; philological method, that is irreplaceable in the description and analysis of 

literary works; deductive method, that allows to segway from the general statements 

and postulates into particular summaries. 

Verbal folk-poetic creativity during long time has been the only method of  

generalization of Ukrainian nation’s life experience, the implementation of folk 

wisdom, outlook and ideals. With the appearance of the written language the new 

stage of verbal culture development started – literature, but folklore has not only 

preserved its functional polyphony but also extended its paradigmatics: providing the 

ideal and ideological-and-artistic donation in literature. 

The interrelation of folklore and literature covers two aspects: the study of 

folklore role in the development of literature (the folklorism of literature) and the role 

of literature in the development of folklore (folklorization). 

Having observed the continuity of treating the term “folklorism” from Paul 

Sebillot, M. Azadovskyi, H. Mozer  till its understanding by modern Ukrainian 

scientists (S.Rosovetskyi, R.Markov, Y.Shutenko, O.Kyryliuk, N.Plastun), the 

attention in the dissertation is focused on the term “literary folklorism” – conscious as 

well as unconscious correlation of two artistic and aesthetic systems, which leads to 

the creation of author’s product of new quality, so called “the third text”. 

The term “folklorization” is used for designation of loanwords, folk remakes of 

literary texts and spreading them in verbal folklore. When the author’s text gets into 

folklore, it starts to live under its law. Folklore doesn’t let each text to come through, 

but only those that “correctly” reflect the life of nation, its feelings and emotions. 

Folklore material that functions in the literary text can be divided according to 

the principle of its use in the text in its “textual” relation or in figurative “metaphoric” 

meaning. One may talk of the textual contagion of the motive or image, when author 

introduces it as in the folk poetic tradition, only with inessential transformation. The 
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type of “metaphoric” usage of folklore elements is observed in cases when scientist 

needs to abstract from object-pragmatic sphere in order to set up a correspondence; 

folklore constituents are used in figurative meaning, getting new, often unexpected 

and semantic sense. 

M. Matios managed to conceive the soul of folklore, the inner laws of its 

development, therefore, the folk basis of texts is her own poetic thinking, formed in 

the mines of verbal traditions. 

Having looked over the writer’s works, one may say about the example of 

parity folklorism, when two verbal-artistic systems are dissolved one inside the other, 

herewith creating the text of new quality. 

Maria Matios’s texts have some common features with the mass literature. In 

many of them “laws of genre” function (detective, thriller or novel-melodrama); most 

raise the pressing issues (but not eternal) that are disturbing at the moment. The main 

attention is focused on the people’s relations, but not on the aesthetic issues. The 

plots are dynamic, with unexpected intrigue, adventurous stream, feelings 

hypertrophy, passion amplifies. Most writer’s books are found out to be bestsellers 

that points out mass consuming (commerce). 

Mass literature has the deep connection with folklore. In its frame cultural 

symbols, concepts, folk plots, motives, those basic models of consciousness that are 

familiar and characteristic of every person, are transformed. It is also specific that in 

new plot schemes they gain secondary meaning and literalize. The presence of 

folklore archetypal codes allows each reader o understand the text, to approach it to 

the heart of hearts. As folklore, mass literature contains the hierarchic code system 

that draws the nation’s outlook, picture of the world. 

The analyzed M. Matios’s creative works allow to define such levels of 

folklore-literary interactions as: genre-composition, figurative-character, archetypal-

emblematic (symbolic). Among the types of folklorism there are textual (external) 

and metaphoric (unerlying). 

The three-category archetypal system of fairy-tale characters (well-doers, 

wrong-doers, miserables) was first introduced by the famous folklorist L. 
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Dunaievska. It was  applied for the analysis of particular author’s texts. We partly 

managed to find common features between Ivan-durnyk (Ivan the fool) and Ivan 

Cvychok, Dmytryk and bogatyr; Darusia, Ivanka, Petrunia as accursed daughters 

were studied among miserable characters; Odokia - as the miserable daughter-in-law. 

Among wong-doers we mentioned Didushenko, Ivan Varvarchuk and bold mother-

in-law Vasylyna. 

In order to study the history of developing fairy-tale as a genre, we need to find 

out the mechanism of its composition. R.Volkov was the first to  study the invariant 

elements of fairy-tale narrative (variants), that in the Propp’s interpretation through 

the transformation got the  form of functions. Variants (after R.Volkov) or functions 

(after V.Propp) served as a tool for identifying of the hidden structure of the verbal 

rose of author’s texts. 

The artistic substance of Maria Matios’s creative works is filled by concepts 

“death”, “fate”, symbols of land and water. 

The last stage of the scientific research was the observing of women characters 

which appeared on the basis of folk consciousness (the woman-widow, who made 

incest with her son (Maritsa)); the girl-patriot, participant of the UIA (Ukrainian 

Insurgent Army) punitive detachment (Korneliya); women who couldn’t feel the 

pleasure of maternity due to circumstances (Petrunia, Darusia, Larysa)). 

Folklore has been the eternal source, from which writers got ideas and 

inspiration for their texts. The presence of folklore substrate in the author’s individual 

creative works helps to understand one’s own identity, it wakes the inherited 

memory, renews the relationship with ancestors. 

Key words: folklore-literary relations, folklorism, folkloristic nature, fine 

literature, inherited memory, text, concept, image, author’s interpretation.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Кожен письменник, що визначає свою 

творчість приналежною до національного культурного простору, звертається 

більшою чи меншою мірою до фольклорних джерел як ідентифікатора 

української самості. 

Одне із головних завдань, яке ставить перед собою автор літературного 

тексту, – знайдення «спільну мову» з читачем – досягається в літературному 

творі не лише художньою майстерністю, а й насиченням його фольклорними 

інклюзіями, що сприяє «пробудженню» генетичної пам’яті читача, кращому 

запам’ятовуванню тексту. Народна творчість протягом довгого часу і до 

сьогодні є джерелом тем, мотивів, образів, зразком майстерності для художньої 

літератури. 

Актуальність теми роботи зумовлена тим, що в українській 

фольклористиці відсутні системні дослідження фольклоризму сучасної 

авторської прози. Вивчення питання фольклорно-літературної співдії 

здебільшого стосувалося літературного текстотворення минулих століть, а 

сучасний художній авторський текст як явище взаємодії індивідуальної та 

колективної творчості залишався недостатньо вивченою науковою проблемою. 

Обраний для висвітлення тематичний аспект відкриває перспективи панорамно 

проаналізувати феномен фольклоризму в його ґенезі та модифікаційній 

парадигмі. Апеляція до художньої майстерні письменниці Марії Матіос дає 

змогу не лише осмислити її творчу лабораторію, а й зробити висновки про роль 

фольклоризму, залученого в художній текст, як «активатора» конвенційності 

автора та читача. 

Мета роботи полягає в осмисленні авторської рецепції фольклорної 

традиції на образно-персонажному, архетипно-знаковому та жанрово-

композиційному рівнях з урахуванням індивідуальної картини світу 

письменниці. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 
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- проаналізувати науковий дискурс відповідно до різних семантико-

змістових підходів до терміна «фольклоризм»; 

- окреслити двоаспектність фольклорно-літературної інтерференції: 

фольклоризм та фольклоризація;  

- оглянути типи та рівні фольклорно-літературної взаємодії; 

простежити етапи впливу колективної творчості на авторську;  

- виявити та проаналізувати у творчому доробку М. Матіос казковий 

трикатегорійний персонажний ряд, запропонований Л. Дунаєвською; 

- розглянути варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за В. Проппом), як 

мікроелементи сюжету творів М. Матіос; 

- висвітлити парадигму народнопоетичних концептів, символів у 

текстовому матеріалі сучасної художньої прози М. Матіос; 

- дослідити фольклорно-міфологічні ремінісценції фемінних образів 

творів. 

Об'єктом дослідження стали такі твори Марії Матіос: повісті «Солодка 

Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої Матері», «По праву 

сторону твоєї слави», «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», 

«Щоденник страченої»; новели «Не плачте за мною ніколи», «Вставайте, 

мамко», «Просили тато-мама», збірка «Фуршет від Марії Матіос». 

Предметом дослідження є фольклоризм сучасної літературної прози 

М. Матіос на образному, символічному, мікросюжетному рівнях вияву. 

Методи дослідження відповідають специфіці наукової теми. Для того, 

щоб вирішити поставлені завдання у роботі, використовувалися такі методи, як: 

- компаративний аналіз як методологічний принцип, що є провідним при 

зіставленні різних векторів фольклорно-літературної взаємодії; 

- історико-генетичний метод, що зорієнтований на вивчення етапів генези 

дослідження явища фольклорно-літературної співдії; 

- структурно-семіотичний, що сприяє вивченню образно-символічної парадигми 

творів; 

- філологічний метод, що є незамінним при описі та аналізі літературних творів; 
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- дедуктивний метод, що дозволяє плавно перейти від загальних тверджень та 

постулатів до конкретних висновків. 

Теоретико-методологічна база дослідження постала внаслідок 

осмислення праць вітчизняних та іноземних учених: М. Азадовського, 

І. Андрєєва, В. Бойка, Р. Волкова, Я. Гарасима, М. Грушевського, В. Гусєва, 

У. Далгат, О. Дея, Р. Дорсона, Л. Дунаєвської, О. Івановської, Р. Кирчіва,            

Ю. Коваліва, Л. Копаниці, Д. Медріша, І. Набитовича, О. Наумовської Г. Нудьги, 

В. Погребенника, В. Проппа, Б. Путілова, С. Росовецького, Н. Савушкіної, 

Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, Ж.  Янковської та ін. 

Наукова новизна дослідження. Вперше здійснено комплексне 

дослідження різних форм та рівнів вияву фольклоризму сучасної української 

прози письменниці Марії Матіос. Уведено у науковий обіг категорію 

«паритетний фольклоризм». Запропоновано  методику зіставлення і порівняння 

авторських образів, символів, концептів з народними на основі 

трикатигоріальної персонажної системи Л. Дунаєвської та варіативної і 

функціональної парадигм Р. Волкова та В. Проппа.  

Теоретичне значення дисертації полягає в розвитку теорії 

фольклоризму та методології дослідження фольклорно-літературної взаємодії 

на основі вивчення класичних творів та художнього текстотворення новітньої 

літератури. Запропоновані автором дисертації визначення понять 

«фольклоризм», «фольклорність» поточнюють та конкретизують 

категоріальний апарат фольклористики. Результати дослідження можуть стати 

складником методологічного ґрунту для прикладних досліджень фольклоризму.  

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

матеріалів та висновків дисертаційної роботи у викладанні курсів із 

народнопоетичної творчості, теорії фольклору, фольклоризму літератури, 

культурології, на філологічних факультетах університетів та педуніверситетів, 

у написанні пошукових досліджень із філологічних проблем (курсових, 

бакалаврських та магістерських робіт), підручників і навчально-методичних 

посібників з усної словесності для студентів вищих навчальних закладів. 
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Апробація роботи. Основні положення і результати дослідження 

апробовано у формі доповідей та статей на наукових і науково-практичних 

конференціях, серед яких: Всеукраїнська наукова конференція (за участю 

молодих учених) «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної 

науки» (Київ, 5 квітня 2012 р.); Шості всеукраїнські наукові фольклористичні 

читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 12 травня 2012 р.); 

Сьомі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській (Київ, 8 червня 2013 р.); науково-практичний семінар «Мова і 

культура як форми людського буття і свідомості нації» (Київ, 10 листопада 

2015 р.); міжнародний круглий стіл «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 11 

березня 2015 р.); Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 20 травня 2015 р.); міжнародна 

науково-практина конференція «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 

2016 р.); науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова 

рецепція і стратегія дослідження» (Київ, 7 квітня 2016 р.); Дев’яті всеукраїнські 

наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській 

(Київ, 20 травня  2016 р.), міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний 

світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 25-26 жовтня 2016 р.); 

науково-практичний семінар «Мова і культура як форми людського буття і 

свідомості нації» (Київ, 8 листопада, 2016 р.); науково-практична конференція 

«Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів 

нематеріальної культурної спадщини» (Київ, 10-11 листопада 2016 р.); науково-

практична конференція «Імплементація конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини: підсумки та перспективи» (Київ, 16 грудня, 2016 р.); 

науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 

2017 р.); Десяті всеукраїнські наукові фольклористичні читаннях, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській (Київ, 24 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено у 

восьми статтях, п’ять із яких було надруковано в наукових фахових виданнях 
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України; три – у фахових альманахах, що входять до міжнародних 

наукометричних баз.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і літератури, яка 

містить 377 позицій. Загальний обсяг дисертації – 216 сторінок, із них 178 

сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ СПІВДІЇ 

 

1.1. Взаємодія фольклору і літератури: науковий досвід 

 

 Проблема фольклорно-літературної взаємодії постала ще на ґрунті 

романтизму, коли збільшилась увага та захоплення народною творчістю, 

виникла необхідність пізнати своє, рідне. Серед дослідників порушеної 

проблеми в першій половині ХІХ ст. слід згадати О. Бодянського,                        

Ф. Буслаєва, З. Доленгу-Ходаковського, М. Костомарова, О. Котляревського 

П. Куліша, М. Максимовича, І. Срезневського. Загалом науковці пропонують 

універсальні положення про фольклорно-літературну інтерференцію, не 

акцентуючи увагу на конкретних прикладах. Виняток становить 

М. Максимович, один із перших дослідників фольклорних інгредієнтів у «Слові 

о полку Ігоревім». 

 У другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. проблему фольклорно-

літературної кореляції досліджували М. Драгоманов, М. Сумцов, І. Франко, 

М. Грушевський, Ф. Колесса, М. Павлик, В. Гнатюк та ін. Наголосимо: 

зазначені студії уже зосереджують увагу на аналізі окремих творів літератури із 

залученими народними складниками.  

У період СРСР найбільш вагомими дослідженнями, дотичними до 

названої проблеми, є праці О. Гончара, О. Дея, О. Мишанича, Г. Нудьги, 

М. Пазяка, В. Перетца, М. Рильського та ін. Вітчизняні науковці приділяли 

увагу вивченню фольклоризму як давньої літератури, так і літератури 

радянського часу, звертаючи увагу на масив творчості як окремого 

письменника, так і певного літературного періоду.  

Аналіз проблем інтерференції та конвергенції усного колективного та 

письмового індивідуального продовжили сучасні українські фольклористи та 

літературознавці: О. Астаф’єв, В. Бойко, П. Будівський, В. Буряк, О. Вертій, 

Я. Вільна, Я. Гарасим, А. Гуляк, М. Дах, І. Денисюк, Л. Дунаєвська, 
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М. Дмитренко, О. Івановська, О. Кирилюк, Р. Кирчів, О. Киченко, Ю. Ковалів, 

Л. Копаниця, Т. Комаринець, Р. Марків, С. Мишанич, Н. Пластун, 

В. Погребенник, Л. Пономаренко, С. Росовецький, Ю. Шутенко, Ж. Янковська 

тощо. Науковці, зосереджуючись на порушеній проблемі, пропонують нові 

методи, типи та форми дослідження фольклорно-літературної співдії. 

Творцем університетської науки про фольклор був Федір Буслаєв. Хоча й 

дослідник ще не виділяв проблеми фольклорно-літературної взаємодії в 

самостійну галузь вивчення, народна поезія розглядалася ним у нероздільності 

з мовою та всією давньоруською літературою, мистецтвом. Саме після захисту 

своєї магістерської дисертації «Про вплив християнства на слов’янську мову», 

вчений зосередив увагу на вивченні власне народної поезії.  

Серед перших українських фольклористів почесне місце відводиться 

Миколі Цертелєву, який збирав малоруські пісні, коментував думи (1819).  

М. Цертелєв, як і М. Полєвий, виступав проти «фольклорних стилізацій у 

творах ранніх романтиків» і вимагав від письменників більшої заглибленості і 

органічності у своїх творіннях.  

На думку першого видавця народних дум, хороший письменник, що хоче 

надати народного колориту своєму творові, не повинен вважати дрібницею 

народні оповіді і пісні, а зобов’язаний вслуховуватися у них якомога більше; 

адже ці пам’ятки звичаїв, думок, почуттів наших предків зберігають риси тієї 

оригінальності, яка відрізняє твори одного народу від творів іншого [9, 257-

258]. 

У будь-якому разі, початок становлення фольклористики як науки 

М. Цертелевим «зроблений хоч несвідомою, але люблячою рукою, не пропав 

марно, і вже в дальшому поколінні дав таких поважних діячів української 

етнографії, як Максимович, Срезневський, Бодянський та інші» [114, 239-240]. 

Зоріан Доленга-Ходаковський, Олександр Котляревський записували 

зразки народної поезії, вказуючи, що вона слугує не лише джерелом для науки, 

але й «для збагачення й оновлення літературної мови та взагалі розвитку 

національної літератури» [142, 29]. 
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У передмові до книги «Малоросійські пісні, видані Михайлом 

Максимовичем» (1827) Михайло Максимович зазначив, що настав уже той час, 

коли пізнається цінність народності, створюється поезія істинно руська. 

Історичні події в Малоросії ніяк не давали розвинутися народному духу. 

Постійне розривання цілісності території, набіги викликали лише внутрішні 

переживання, які відбилися у народній творчості [181, 346-347]. 

Відносини між фольклором і літературою сприймав фольклорист як 

«універсальний підхід до розвитку української словесності», а звернення до 

народних джерел – як крок до сприяння національної самобутності [71, 28].  

Перший ректор університету Святого Володимира розумів, що лише 

звернення до народності, опертя на народні джерела нададуть твору 

національної специфіки, зроблять його виразником національної ментальності 

того етносу, до якого автор належить. 

М. Максимович наголошував, що усна та писемна словесність 

розвивалися паралельно. А початок української художньої літератури 

пов’язував з появою «Слова о полку Ігоревім». 

«Щодо поглядів Максимовича на українське письменство, то вони були 

досить умірковані; для нього українська мова була все-таки мовою простого 

люду і самими простонародними темами, переважно в белетристиці та поезії, й 

обмежував він сферу українського слова» [114, 240]. 

М. Максимович здійснив ґрунтовний аналіз героїчного епосу «Слово о 

полку Ігоревім» паралельно з народною поезією. Науковець «з ерудицією 

фахівця довів українське походження «Слова» і побачив у ньому виявлення 

власне національного характеру українців» [71, 39]. 

Своє дослідження фольклорист пoбудував на пoстійному зіставленні  

засoбів oбразного вираження «Слова» з аналoгічними пoетичними тропами та 

синтаксично-стилістичними фігурами в українських народних піснях. Значним 

внеском Максимовича є те, що він «розкрив естетичну природу основних 

тропів і стилістичних фігур як засобів вираження художньої образності» [71, 

48]. М. Максимович у «Слові» знаходить зразки української народної поезії, 
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народних порівнянь, символів; з’являється думка про схожість  «Слова» зі 

старовинною українською думою. 

На народні елементи у «Слові» вказує багато дослідників і в пізніші часи, 

сперечаючись про його авторство, виникнення. Іван Франко, захоплюючись 

народною творчістю, зазначає, що «в XII віці автор «Слова о полку Ігоревім» 

зробив був щасливий початок поезії з сильною індивідуальною закраскою» 

[353, 78]. 

Думки щодо фольклорно-літературних взаємин висловлює Осип 

Бодянський у праці «Про народну поезію слов’янських племен» та у критичній 

статті про повісті Г.Квітки-Основ’яненка. «На відміну від М. Максимовича,          

О. Бодянський вважав, що фольклор і художня література перебувають у 

послідовно-спадкових зв’язках, тобто народна творчість започатковує творчий 

словесний процес, а потім переходить у словесність індивідуальну чи писемну. 

<…> Зв’язок фольклору й літератури в уявленні вченого набуває форми 

своєрідного трикутника, у якому взаємопов’язані всі сторони: усна словесність 

–  дослідження її – література». 

Фольклорист великого значення надає пісні, яку ставить на початок 

словесності, народної поезії. Якщо ж художня література «правильно» 

відтворює життя свого народу, то теж належить до поезії народної, 

оригінальної, що продовжує першу «не мистецьку» поезію і становить вищий 

ступінь її розвитку [71, 57-58]. Цілком підтримуємо думку Ярослава Гарасима, 

який не погоджується з тим, що О. Бодянський оминає прозові фольклорні 

жанри, які за часом виникнення не поступаються народній пісні. 

Досліджувати українську словесність продовжив Пантелеймон Куліш. 

Фольклорист зауважив, що література перебирає на себе здобутки фольклору, 

коли той вичерпує свої сили, але постає в іншій досконалішій формі (тобто в 

літературі). Позицію П. Куліша спростував О. Потебня, наголосивши, що народ 

творить безперервно і повсюди. Не можемо й ми погодитися з думкою 

Пантелеймона Олександровича, адже, доки існує людство, доти існуватимуть і 

зразки народної творчості. 
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П. Куліш визначив колективну народну творчість єдиним джерелом 

писемної літератури. «Українська писана словесність, – стверджує науковець, – 

має корінь у тому, що народ український говорить і співає. Славний прозою 

Квітка вичерпнув свої оповідання з народних уст і прилагодив до потреби 

людей письменних, зробив їх творами літературними. Думи і поеми Шевченка 

мають собі взір у народних співах»  [164, 429]. 

П. Куліш відкидає проголошену Максимовичем паралельність існування 

та розвитку фольклору і авторських творів; подібно до О. Бодянського вважає, 

що занепад усної творчості стає рушійною силою до зародження літератури. 

«Характерною ознакою епохи, у якій працював П. Куліш, був певний 

синкретизм наукових дисциплін, відсутність чіткого розмежування між 

літературознавством, фольклористикою та етнографією. У таких умовах 

дослідники-філологи не бачили принципової різниці між усною і писаною 

словесністю як об’єктами студій, а тому паралельно з фольклорними 

матеріалами аналізували твори художньої літератури, підходячи до цього 

аналізу з тими ж принципами, які застосовувалися у фольклористиці»  [71, 35]. 

П. Куліш був не лише збирачем фольклору, а й зачасту виступав 

літературним критиком. Він досліджував творчість Т. Шевченка, М. Вовчка, 

Г. Квітки-Основ’яненка, вказуючи на народні елементи у їх творчих набутках. 

Але й сам літературний доробок фольклориста наповнений перлами з уст 

народу. «Шляхом олітературнення фольклорних розповідних жанрів 

письменник  виробив свій тип оповідання, що ніби стоїть на межі фольклорного 

та літературного» [373, 116]. Ж. Янковська, досліджуючи творчість П. Куліша, 

описує фольклоризм таких творів, як «Орися», «Дівоче серце», «Гордовита 

пара» та першого українського історичного роману – «Чорна рада». 

Любов до народної творчості у П. Куліша сформував збірник українських 

народних пісень М. Максимовича, з яким він познайомився, коли навчався у 

гімназії. Згодом Максимович став наставником та вірним другом для 

дослідника, відіграв важливу роль у його становленні. Але прикрий випадок 
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непорозуміння, який виник на поприщі наукового студіювання, розвів дороги 

українських митців і кожен пішов своєю стезею. 

 Ж. Янковська у праці «Фольклористична діяльність Пантелеймона 

Куліша» (2009), показує, наскільки фольклорист у своїх творах був закорінений 

у народну творчість, «не просто черпав із цього джерела, він цим жив, це його 

внутрішній світ» [373, 9]. Ю. Федькович притримувався іншої думки. У листі 

до Д. Танячкевича написав, що Куліша він не може читати, бо він дуже учений, 

але не знає ще серця свого народу. Форма його творів досить старанна, а окремі 

фрази порівнює з гарно убраним мерцем, у якого серце уже не б’ється [249, 37]. 

З цього слідує, що справжній письменник мусить пізнати життя народу, його 

прагнення, ідеали не лише будучи пасивним спостерігачем.  

Фольклорна діяльність П. Куліша характеризується введенням нового 

методу. «Він [Куліш – Я.П.] подавав не самі голі записи творів народної поезії, 

як до цього роблено звичайно, а й уводив читача в обставини записів, 

розповідав про співців та оповідачів, давав той побутовий фон, на якому 

працює етнограф» [114, 244]. 

Микола Костомаров джерелом красного письменства вважає народність і 

національність. Як і П. Куліш, вказує на схожість усної словесності та творчості 

тогочасного генія Т. Шевченка, що не наслідував народних пісень, «не 

підроблявся під народний тон». Шевченко як поет – то був сам народ, що 

продовжував свою поетичну творчість» [71, 62]. 

М. Костомаров у передмові до своєї першої монографії  «Про історичне 

значення руської народної поезії» писав, що в усіх європейських народів видно 

любов до народності й повагу до народної поезії. Скрізь збирали народні пісні, 

пояснювали, наслідували їх [33, 92]. 

Цікавою є думка дослідника про народну пісню, під якою він розуміє 

таку, яка ніколи не мала одного автора (тобто, створена колективно), хоча у 

європейській науці народною вважається будь-яка пісня, що співається. 

М. Костомаров вказує на основну різницю між народним твором і 
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літературним. Останній містить автора та матеріальну форму вираження 

(закріплення на папері, як початок життя). 

 Побіжно торкався взаємин фольклору та літератури Михайло 

Драгоманов, наголошуючи на впливі книжної словесності на усну. 

Попередники  ж до питання взаємодії підходили однобоко, розглядаючи вплив 

усної творчості на авторську. Фольклорист у статті «Малоросія в її 

словесності» знаходить паралелі між «Словом о полку Ігоревім» і текстами 

народних пісень. Драгоманов доводить, що М. Гоголь істинно український 

письменник і про це свідчить цілий арсенал приказок, прислів’їв, народних 

пісень у його творах. 

М. Драгоманов не був прибічником примітивного наслідування 

фольклорних зразків, «кваліфікував «дублікати народної поезії» як непотрібні 

повторення» [71, 87]. 

Іван Франко простежує взаємозв’язок народної традиції з індивідуальною 

творчістю в процесі історичного розвитку. Спочатку народні поети майже не 

творять нічого нового, а лише комбінують знані народнопоетичні мотиви: «Так 

посталий твір переходить з уст в уста як спільна власність цілого племені, бо 

кожна частина, кожний складник того твору вже й перед тим був усім звісний». 

Але згодом, коли поряд з усною творчістю з’являється літературна, 

письменники продовжують черпати із народного скарбу традиції. На 

наступному етапі «освічена одиниця починає виростати духом понад голови 

сірої, темної маси, починає виловлюватися з гнітючих рамок традицій, в яких 

живе…» [353, 76-77]. Тобто, митець уже намагається проявити свою 

індивідуальність, переосмислюючи народні скарби, спираючись на вроджені 

здібності та рівень культури. До митців високого гатунку І. Франко відносив 

Тараса Шевченка, Данте, Шекспіра та Сервантеса.  

«Як і М. Максимович, І. Франко вважає характерною особливістю 

процесу української словесності паралельне існування протягом тисячоліття 

фольклору і літератури та їх взаємодію. <…> Франко констатує наявність 

кровообігу між тими двома видами словесності – писемної та усної. <…> На 
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прикладі спадщини Степана Руданського дослідник показує, як апокрифічний 

книжний мотив увіходив в український фольклор, а звідти знову повертався в 

літературу» [71, 100]. 

Письменники не перестають користуватися спільним скарбом традиції, не 

відходять від набутків, що накопичувалися предками тисячоліттями. Якщо 

авторська індивідуальна творчість імпонує народному слухачу, то той починає 

вважати її спільним добром всього народу, передавати з рук в руки, піддавати 

численним переробкам (скорочувати чи розширювати), зрозуміло, з часом 

автор просто забувається. 

Захоплюючись творами Т. Шевченка, І. Франко приділяв значну увагу 

пошукуванню у них народних елементів. Уже на початку своєї статті «Народна 

пісня в «Перебенді» Т.Шевченка» Іван Франко зазначає: «… Мені здається, що 

невеличку, але прекрасну поему Шевченка «Перебендя» можна вважати 

типовим приміром того, як в першій добі поетичної діяльності Шевченка 

перехрещувалися і зливалися найрізніші впливи і як геніальна натура нашого 

поета уміла впливи ті щасливо перетопити в одну органічну і глибоку поетичну 

цілість». Дослідник показує, як у творі Кобзаря відбилася народна лірика, але 

це не було типове перенесення народного у поему, автор вирізняється 

індивідуальністю, подає таку ідею, якої «…не знають ані пісні народні, ані 

полународні епопеї індійські та грецькі…» [352, 150].  

 На думку І. Франка, виразних меж між усною словесністю і 

письменством не має, бо те, що записане, може знову переходити в усну 

традицію і навпаки, те, що існувало у пам’яті людей може бути закріплене 

письмово [217, 5]. 

Михайло Грушевський словесне мистецтво поділив на дві категорії: усну 

і писану. Перша категорія – це творчість народна, колективна, громадська; 

друга – індивідуальна, штучна, письменницька, артистична. Словесний твір, 

вперше записаний автором, не зазнаватиме ніяких переробок, «доноситиме до 

нас в контурах виразистих, різких, безпосередніх твір автора, його 

індивідуальність, його реагування на окруження, і тим самим – риси самого 
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сього окруження» [84, 57]. Незаписаний твір, «перепущений через усну 

традицію», втрачає свої рамки і зазнає постійних змін, у ньому стирається усе 

індивідуальне.  

«Між писаною і неписаною словесністю, – зауважує М. Грушевський, – 

завсіди існує певний зв’язок, часами дуже тісний і нерозривний… Мотиви і 

манери писаної літератури ширяться у тих кругах, де розвивається словесність 

неписана. І навпаки: література писана абсорбує в собі в більшій або меншій 

мірі здобутки передписьменної, словесної творчості і пізніше не перестає в 

більшій або меншій мірі черпати з усної творчості» [85, 58–59]. 

М. Грушевський розглядає фольклор і літературу як дві форми духовної 

творчості народу. Вчений говорить, що у деяких народів фольклор зробив 

більший внесок до духовної скарбниці, ніж література. Науковець відкрив 

співвідношення доповнюваності, яке виникло між фольклором і літературою 

під час їх історичного розвитку. 

 Про значний внесок у гуманітаристику М. Грушевського писав 

Л. Білецький. Дослідник виводив розвиток історії української літератури з 

мистецтва народного, з його мистецького синкретизму, пісенної творчості, що 

запліднювала українську усну творчість. У подальшому розвитку, ці дві 

поетичні традиції йдуть поруч, переплітаються, одна на одну впливають, одна 

від одної запозичують мотиви, образи, стиль, форму і т.д. Як дві рідні сестри – 

одна старша (народна поезія), друга – молодша, ростуть, розвивають. Коли одна 

починає занепадати, підноситься друга й підсилює та відроджує до життя [32, 

23]. 

 На тісний зв’язок літератури і фольклору у ранній літературі вказував 

музикознавець і фольклорист Філарет Колесса. «Вплив усної словесності на 

літературу, – писав він, – зазначається виразно уже в старинній добі і зростає з 

дальшим розвитком літератури та стає головним джерелом її основи з виступом 

Котляревського» [151, 32]. 
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У розвідці «Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка» (1939)         

Ф. Колесса зупиняється на фольклорно-літературних зв’язках у творчості 

Т. Шевченка. 

 «Наш огляд тем і мотивів українських народних пісень і дум, які 

використовує Шевченко в своїй поезії, – наголошує Ф. Колесса, – далеко ще не 

вичерпує цілого обсягу, в якому виявляється вплив української народної  поезії 

на його творчість; ще сильніше й у ширшому обсягу виступає цей вплив у 

мовній і стилістичній сторінці Шевченкової поезії» [151, 254]. 

 Беззаперечний той факт, що Т. Шевченко звертався до народних джерел, 

живив ними свою поезію. Але для Кобзаря характерний й інший бік 

фольклорно-літературних зв’язків і це, власне, – фольклоризація. Його твори 

були настільки близькі народу, що той їх сприймав як свої власні. 

 Ф. Колесса робить висновки, що вплив народної творчості на доробок 

Т. Шевченка найсильніший у перший період творчості, у пізніших творах він 

падає, а потім геть зникає.  Важко погодитися з цією думкою фольклориста, 

адже і більш пізні твори народного генія наскрізь просякнуті фольклорними 

елементами. 

 Дослідження фольклорно-літературної інтерференції у період СРСР 

вирізняються певною схематичністю і відсутністю теоретичної бази. 

 У радянському літературознавстві побутувала думка, що у давній 

літературі народна творчість і авторська індивідуальна взаємодоповнювали 

одна одну. Фольклор використовувався переважно як джерело історичних 

знань, лише зрідка траплялися запозичення образної системи фольклору – 

епітетів, порівнянь. Література, як форма свідомості, користувалася довгий час 

власними художніми засобами. Але з часом її завдання розширювалися і вона 

зверталася до народної поетики. Спочатку цей процес був стихійний, 

неусвідомлений. 

 Будучи літератором, критиком, громадським діячем, Максим Рильський 

не оминув і річища фольклористики. Дослідник закликав до збирання народної 

творчості, у праці «Література і народна творчість» (1956) зазначив: 
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«Література і народна поезія – рідні сестри, що взаємно збагачуються, що 

живуть і житимуть у добрій творчій злагоді» [281, 12].  

 Дослідник побіжно згадує «Слово о полку Ігоревім», творчість 

Т. Шевченка, І. Франка, І. Карпенка-Карого, Лесі Українки, А. Малишка та ін. 

М. Рильський вказує на доробок письменників в українській літератури, а от 

про народні елементи у творах письменників згадує досить скупо і поверхово. 

 У праці «Поетичне слово народу і літературний процес» (1965) 

Володимира Бойка розглядається проблема взаємозв’язку народнопоетичної 

традиції і української радянської поезії. Досліджуючи використання 

письменниками мотивів, сюжетів і образної системи народної пісні, сатири, 

історичного епосу, казки, загадки, автор робить висновки про нерозривний 

зв’язок літератури 20-х-початку 30-х років ХХ ст.  з фольклорними традиціями. 

 В. Бойко відкидає думку, що фольклорно-літературні зв’язки можуть 

зводитися до звичайного наслідування, стилізації чи надмірного цитування. 

 «Вимогливого читача і критика не можуть задовольнити цитати з 

фольклору чи поверхова стилізація під народну пісню. Зв’язки письменника з 

фольклором стають складнішими, глибшими». 

Народнопоетичні традиції відігравали помітну роль у формуванні 

літературно-естетичної концепції багатьох українських письменників, 

залишаючи виразний слід на їх індивідуальному стилі [37, 9]. 

 Досить потужним дослідженням цього періоду є монографія «Юрій 

Федькович і народна творчість» (1974) Михайла Пазяка.  

 Автор зазначає, що твори Ю. Федьковича насичені фольклорними 

джерелами і багато з них перейшло до народної пісні. Буковинський творець 

збирав фольклор та інших заохочував до такої справи. Зразки народної поезії 

перекладав німецькою мовою, щоб з ними міг познайомитися більший загал. 

 Ю. Федькович вважав, що література на Буковині може розвиватися 

тільки на народній основі, спираючись на багаті джерела фольклору. Художні 

твори, на його думку, повинні бути доступними широким масам, зміст 

літератури має відображати реальне життя, відтворювати народні ідеали. 
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  М. Пазяк, присвятивши своє життя дослідженню питань пареміології та 

пареміографії в Інституті мистецтвознавства, зумів досить глибоко висвітлити 

вплив колективної несвідомої творчості на авторську індивідуальну. Науковець 

показав, що Ю. Федькович не копіював фольклорні образи, мотиви, а вдихав у 

них індивідуальність, насичував талантом. 

 Олекса Мишанич (1976) висуває припущення, що «фольклор – усна 

народна творчість – відіграє винятково важливу роль у зародженні і розвитку 

письменства, літератури книжної, і роль ця на всіх етапах її зростання не 

зменшується» [216, 9]. 

 Дослідник зупиняється на думці, що процес взаємодії літератури й 

фольклору почався від зародження, виникнення писемності. А саме в давній 

літературі найкраще виявилася єдність індивідуального і колективного як двох 

специфічних форм суспільної свідомості – матеріал усної народної творчості 

залучався як повноправна складова частина писаного, літературного твору, 

доповнював його. Хоч ця взаємодія відбувалася стихійно, «література ніколи не 

була ученицею фольклору, але на певних етапах свого розвитку зазнавала 

значного фольклорного впливу» [216, 11]. 

 Не можна не погодитися з думкою дослідника, що вплив фольклору на 

літературу простежується протягом всього її історичного розвитку. Проте, це не 

значить, що він був завжди однаковим або йшов лише по одній висхідній лінії. 

 У монографії «Спілкування митців з народною поезією» (1981) Олексій 

Дей розглядає творчі зв’язки з народною поезією письменників, художників та 

акторів, які формувалися під впливом І. Франка (Н. Кобринська, М. Павличко, 

С. Крушельницька, К. Попович, В. Стефаник, М. Черемшина, В. Щурат, 

І. Труш, Ю. Панькевич та ін.). О. Дей вказує на фольклоризм їхньої творчості. 

 Дослідник вважає, що саме фольклор був передісторією художньої 

літератури, після виникнення якої і розпочався процес взаємодії. А художня 

література запозичила із усної традиції такі жанри, як лірична пісня, балада, 

дума, колядка, щедрівка, веснянка та ін. 
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 Досліджуючи взаємозв’язок літератури передшевченківського періоду і 

фольклору, Олексій Гончар (1982) намагався переконати, що «багата, 

високорозвинена усна поезія України відіграла особливо важливу роль у 

зародженні та становленні української літератури кінця XVIII-в першій 

половині XIX ст. Без з’ясування питань взаємодії літератури з фольклором не 

можливо глибоко зрозуміти та історично правдиво висвітлити закономірності й 

умови тогочасного розвитку українського художнього письменства» [80, 5-6]. 

 Роль фольклору в становленні нової української літератури, зазначає 

О. Гончар, є досить значною. Творче звернення до усної творчості сприяло 

розширенню ідейно-тематичного горизонту слова, поглибленню народності, 

інтенсифікації українського літературного процесу. 

 Олексій Вертій у монографії «Народні джерела творчості І. Франка» 

(1998) дослідив еволюцію принципів художньо-естетичного освоєння аспектів 

народного світогляду та поетики фольклору. Аналізуючи творчий доробок 

І. Франка на рівні фольклорно-літературної взаємодії, науковець виділив власне 

фольклоризм і художнє освоєння народного світогляду. Фольклоризм 

передбачає використання народнопоетичних сюжетів, мотивів, образної 

системи; доповнюється своєрідним психологізмом, витоками естетичного 

ідеалу, принципами типізації та світоглядного потенціалу фольклору. Освоєння 

ж народних уявлень про людину і світ – явище значно ширше. Тут йдеться про 

трансформацію письменником анімізму, фетишизму, народної моралі та етики 

[55, 252]. 

 На початку XXI ст. стає популярним порівняння фольклорного та 

літературного образів народних героїв. 

 Петро Будівський у  дисертації «Фольклорний і літературний образ 

народного героя (Олекса Довбуш): проблема історичної та художньої правди» 

(2000) з’ясовує закономірності специфіки та розвитку фольклорної та 

літературної «Довбушіани» від другої половини XVIII ст. до початку 90-х років 

XX ст. (Ю. Федькович, І. Франко, М. Старицький, С. Васильченко, 

І. Козаченко). 
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 Людмила Пономаренко у дисертації «Пісні Марусі Чурай: текстологічний 

аспект» (2003) проблему авторства розглядає як своєрідний феномен 

фольклорно-літературних зв’язків. У традиції про Марусю Чурай простежує 

нетиповий механізм зв’язків фольклору з літературою, а саме вплив витвору 

українського інтелігентського фольклору на твір російської літератури, а 

згодом – уже цього літературного твору на українську культуру. Отже, тут 

спостерігаємо ускладнене міжнаціональними відносинами явище фольклорно-

літературного «зигзагу» чи «бумерангу» [268, 15]. Ускладненим аспектом 

фольклоризму вважається звернення письменника до художньої інтерпретації 

усної творчості іншого народу (О. Шаховський використовує український 

фольклор). 

 Наступним етапом у дослідженні фольклорно-літературної взаємодії 

стала дисертація Олександра Киченка (2004). У роботі увага зосереджується на 

взаємодії міфу, фольклору і літератури. Міф постає тією універсальною 

системою, що містить у згорнутому вигляді сукупність структурно-

семантичних властивостей уже постміфічної, фольклорної та літературної 

творчості. Дослідник намагається на матеріалі фольклору та літератури 

прослідкувати реконструкцію міфопоетичних форм.  

 Свою наукову розвідку Олена Мікула («Творчість Олени Пчілки і 

фольклор» (2007)) присвятила творчості Ольги Петрівни Косач, яка активно 

використовувала народнопоетичні мотиви, образи та поетику у своїй 

письменницькій практиці. Олена Пчілка протягом життя досліджувала народні 

думи, колядки, легенди, вертеп, українську гумористику. 

 На думку О. Мікули, XIX ст. вирізняється посиленою увагою 

письменників, громадський діячів до усної творчості, що може входити в 

українську культуру двома основними шляхами: через видання фольклорних 

текстів та використання народнопоетичних сюжетів, мотивів, образів та 

поетики в художній літературі [220, 1].  

 Руслан Марків (2008) здійснив комплексне дослідження  фольклоризму 

(загалом його міфологічного аспекту) в українській літературі ХХ ст. 
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(О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Леся Українка, Олександр Олесь, 

Г. Хоткевич, В. Пачовський). Дослідник наголошує, що міф проникає у 

структуру літературного твору через фольклор. Р. Марків розглядає 

трансформацію у словесній творчості ідей, образів, мотивів, що генетично 

споріднені з міфом. Комплексне дослідження дає право автору називати таке 

явище – міфологізмом. 

 Людмила Романенко (2009) у своїй розвідці «Устим Кармалюк як 

історична постать в українській літературі та фольклорі» аналізує масив 

фольклорної та літературної «кармалюкіани». Дослідниця прослідковує, як 

образ народного месника відбився у фольклорних жанрах, а потім перейшов у 

літературу, тобто «олітературився». Науковець аналізує твори українських 

письменників XIX-XX століть (Марко Вовчок, М. Старицький, В. Кучер, 

В. Гжицький, О. Гижа, А. Малишко та ін.) 

 Тетяна Пастух у дисертації «Фольклоризм козацьких літописів: джерела і 

художній дискурс» (2011) розглядає питання взаємовпливу та 

взаємозумовленості функціонування усної народної творчості та авторської 

писаної літератури. Авторка предметом свого огляду обирає козацькі літописи 

Григорія Граб’янки, Самійла Величка, що репрезентують особливий тип 

фольклорно-літературної взаємодії. 

 Досить оригінально до порушеної проблеми підійшла молода дослідниця 

Оксана Кирилюк. Вона показала, що народні елементи можуть збагачувати не 

лише літературу, а й музичну творчість сучасності («Гайдамаки», «Скрябін», 

«Воплі Відоплясова» та ін.). Фольклористка аналізує жанрову парадигму і 

особливості поетики усної словесності та літератури, авторської пісенної 

лірики зокрема. На рівні лексичному, фразеологічному, синтаксичному 

проаналізований індивідуальний стиль кожного гурту. Значну увагу приділяє 

аналізові мотивно-образної і символічної парадигми авторської сучасної 

лірики; кольорової художньої деталі. 

 Наступним дослідженням із дотичної проблематики стала дисертація 

Наталі Пластун «Фольклорні контамінації у поетичних творах українських 
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письменників 20-40 р. ХІХ століття» (2015). Дисертантка у роботі аналізує 

фольклорні контамінації в ліриці та байківській творчості українських 

романтиків 20-40 рр. ХІХ ст. 

 Останнім на сьогодні дослідженням співдії авторської творчості з 

народною традицією стала докторська дисертація Жанни Янковської 

(«Фольклоризм літературної прози доби романтизму» (2017)). У роботі 

науковець зосереджує увагу на дослідженні фольклоризму романтичної прози в 

її поступальному розвитку (від «народного оповідання» до історичного 

роману); намагається простежити способи та методи співдії письменників з 

народною творчістю. 

 Проблема фольклорно-літературної кореляції цікавила не лише 

вітчизняних науковців. До вирішення поставленої проблеми долучалися й 

зарубіжні дослідники. Серед них можна виділити М. Андрєєва, В. Адріанову-

Перетц, М. Азадовського, П. Богатирьова, Г. Гамзатова, В. Гусєва, У. Далгат, 

П. Динекова, Р. Дорсона, С. Жукаса, В. Кубілюса, Ю. Лотмана, С. Осєтрова, 

Д. Медриша, Н. Савушкіну, Т. Тіселтона Дейера тощо. 

 У статті «Фольклор і література» (1936 р.) [10, 92] М. Андрєєв 

притримується думки, що саме з виникнення писемності можна говорити про 

формування взаємин фольклору і літератури. 

Письменники з різною метою, функціями залучають фольклорний 

матеріал. Автор може стилізувати свій твір під народний, доповнити 

фольклорні інгредієнти власним баченням або ж створити зовсім новий твір за 

зразком фольклорного. Згідно з останньою позицією, можна говорити про 

явище «перехідного» характеру: фольклорні твори в літературній обробці. 

Є. Осєтров вважав, що література і фольклор – один організм, «судини 

якого безперервно поєднані між собою». Тільки фольклор – це підземний 

фундамент, а писемна література – верхня частина будови [246, 57].  

 В. Кубілюс також не оминає проблеми взаємин фольклору і літератури, 

зазначаючи, що «література націлена вперед, але її минуле, як тінь, біжить 

слідом, і відірватися від нього неможливо. Література прагне суверенності, але 
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вона була і є лиш частиною ланцюга, до якого входять й інші мистецтва, явища 

культури» [160, 21]. Чи справді фольклор є тією тінню, що надокучає 

літературі? Не думаємо. Усна народна творчість допомагала літературі при 

перших її кроках, тай залишається опорою на сучасній стадії розвитку. 

С. Жукас у статті «Про відношення фольклору і літератури» зазначає, що 

фольклор і література повинні розглядатися у двох планах: історичній 

послідовності (фольклор передував літературі) і принциповому відношенні 

двох способів творчості [118, 8]. 

 Відмінність між фольклором і літературою все більше розуміється як 

різниця між двома естетичними системами, двома різними способами 

сприйняття світу, двома інтерпретаціями дійсності. З іншого боку, фольклор і  

література складають єдиний простір словесного мистецтва.  

 Дослідниця взаємозв’язків давноруської літератури і фольклору, 

В. Адріанова-Перетц (1974) стверджує, що огляд фольклорно-літературної 

взаємодії слід розпочинати із вивчення світогляду автора як літературного, так і 

фольклорного твору, з їх відношення до історичної дійсності, яке виражається в 

оцінці подій і діючих облич, в художньому методі автора. Співставлення 

усного і письмового авторського твору дає надійний матеріал для з’ясування 

дійсних зв’язків і взаємодій між літературою і фольклором [8, 4-5]. Як не дивно, 

Адріанова-Перетц говорить про якогось одного народного поета з особливим 

світоглядом, тут слід наголосити на світоглядних орієнтирах всього народу. 

 У. Далгат (1981) літературу і фольклор розглядає їх як дві самостійні 

естетичні системи, які по-різному пізнають та освоюють дійсність. Системне, 

функціональне використання фольклорних елементів у літературі не руйнує її 

канони, а збагачує ідейно-художнім синтезом. 

 Ю. Лотман, Д. Медриш відстоювали іншу позицію. На їхню думку, 

фольклор і література є двома складовими частини єдиної метасистеми. 

 Г. Гамзатов (1991), як і У. Далгат, розглядає фольклор і літературу, як дві 

самостійні художні системи, які відрізняються одна від одної, але знаходяться у 

тісній і постійній взаємодії. Фольклор і література співвідносяться як 
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принципово різні етапи естетичного розвитку людини і суспільства – за всіма 

системними параметрами, які відбиті в структурі жанрів і сюжетів, ідейно-

тематичних характеристиках, художній основі творіння і відтворення [69, 116]. 

Довгий час побутувала думка, що проблема фольклорно-літературної 

взаємодії є інтердисциплінарною. Як зазначає С. Росовецький, «дослідження 

зв’язків творчого доробку письменника і фольклору може бути принципово 

«літературоцентричним» або, навпаки, «фольклороцентричним»» [294, 43]. 

С. Азбєлєв, Л. Дмитрієв, В. Митрофанова акцентують увагу на історико-

літературному методі, для якого важливо з’ясувати  історично конкретні шляхи 

проникнення фольклору у літературу. Тут увагу привертає не скільки 

індивідуальна своєрідність письменника, як «сам ракурс цього звернення, його 

конкретні межі, і, відповідно, його типи визначені всією сукупністю історичних 

умов, у яких розвивається творчість даного письменника» [368, 48]. Такий 

підхід є більш літературоцентричним, акцентуючи увагу на індивідуальній 

творчості. 

М. Андрєєв закликає розглядати взаємодію фольклору і літератури в 

«літературному плані». Спочатку потрібно встановити у яких творах, випадках 

використовує письменник матеріал, які цілі ставить перед собою, який саме 

фольклорний матеріал використовує, але встановлення його джерел не має 

ніякого сенсу. 

 Системно-типологічний метод пропонує Д. Медриш. У межах цього 

методу подає такі фольклорно-літературні відповідності: типологічний збіг між 

окремими явищами різних сфер словесного мистецтва (ознаки фольклорної 

балади у романі, близькість сюжетно-композиційного принципу ліричної пісні 

та авторських творів); типологічна спільність, що характеризує відповідні 

стадії, аналогічні етапи літературно-фольклорних зв’язків у різних народів 

(фольклоризм молодих та зрілих літератур); типологія шляхів літературно-

фольклорного розвитку [368, 49-51]. 

 Ефективнішим методом при вивченні фольклоризму С. Лазутін називає 

порівняльно-генетичний. Дослідник вважає, що проблема літератури і 
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фольклору є межовою: її дослідженням повинні займатися і літературознавці, і 

фольклористи. 

 Всі внесені в літературу фольклорні інгредієнти, зазначає С. Лазутін, 

становлять дуже великий інтерес для фольклористики. Але важливими є не 

тільки випадки дослівного, буквального цитування, не менше значення мають і 

факти творчої переробки письменником народних джерел [169, 107]. 

 Методика ідентифікації, як звичайне розпізнавання у творі авторському 

фольклорних елементів, була продемонстрована Т. Тіселтоном Дейєром на 

прикладі творчості В. Шекспіра. «За цією методикою дослідник уважно читає 

літературний твір, розпізнаючи в ньому відлуння знайомих йому фольклорних 

творів» [294, 65].  

Р. Дорсон метод ідентифікації удосконалив за рахунок додавання 

біографічних даних, де відбивається взаємодія письменника з усною традицією. 

Засвоєння фольклорного інгредієнту – процес індивідуальний і, в першу чергу, 

залежить від письменника, тому доповнення Р. Дорсона до методу є досить 

слушним. 

В. Шкловський, І. Смірнов, С. Росовецький незалежно один від одного 

використали інваріантну сюжетну схему чарівної казки, запропоновану 

В. Проппом, для виявлення прихованої структури усної прози. Цей метод 

дозволяє розпізнати у авторському творі компоненти структури чарівної казки. 

Так як функції, запропоновані В. Проппом, частково перегукуються із 

варіантами Р. Волкова, дозволимо собі ускладнити метод за рахунок 

зіставлення інструментарію, запропонованого фольклористами (у конкретному 

випадку функцій і варіантів). 

Звісно, вивчення фольклоризму літератури не повинне обмежуватися 

лише вказаними методами, слід направити увагу на пошук нового інвентаря для 

дослідження. Спробуємо трикатегорійну систему казкових образів (злотворці, 

добротворці, знедолені), запропоновану відомим фольклористом 

Л. Дунаєвською, застосувати для розбору конкретних авторських творів. 
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Отож, фольклорно-літературна співдія знаходилася у полі зацікавлення 

гуманітаристів, починаючи з першої половини ХІХ ст. і в наш час не втрачає 

своєї актуальності. Праці вчених, де порушувалась згадувана проблема, лягли в 

основу теоретичних узагальнень, пошуку нових методів та підходів. 
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1.2. Фольклоризм як об’єкт теоретичного дискурсу 

 

До цього часу над дефініцією фольклоризму тривають суперечності. 

Традиційне визначення сутності терміна лише як факту використання 

письменником у його творі тих чи інших елементів фольклору є неповним, не 

відбиває нових аспектів у відношенні між двома системами: літературою і 

фольклором. Тому наше завдання – проаналізувати відомі визначення поняття, 

зробивши певні узагальнення та доповнення. 

 У другій половині ХІХ ст. Поль Себійо запропонував поняття 

фольклоризм для позначення різних форм занять чи захоплень фольклором у 

побуті, літературі, мистецтві, науці тощо. 

 У 1930-х роках термін використав М. Азадовський, під яким розумів 

фольклорні інтереси письменників, ставлення до фольклору критиків, 

істориків, публіцистів. «Інакше кажучи, М. Азадовський розглядав 

фольклоризм як явище суспільної думки, близьке до фольклористики, але не 

тотожне їй» [92, 41]. 

 На відміну від М. Азадовського, В. Жирмунський трактував фольклоризм  

ширше, розуміючи під терміном народну творчість за різних епох 

літературного та культурного розвитку в ужитковій літературі та культурі. 

 Ганс Мозер вважав, що загальний інтерес до всього «народного» (а також 

його «резерватів») зростає в міру того, як у суспільстві нівелюються місцеві 

традиції. Це спричинюється до імітування або вигадування народної традиції, і, 

таким чином, суспільство одержує «екстракт» фольклору. Суть фольклоризму 

Г. Мозер вбачає в «опосередкованому поширенні та репрезентуванні народної 

культури з інших рук» [92, 42]. Висловлену думку підтримали В. Гусєв, 

В. Цукерман, зауважуючи, що чим менше фольклору буде у живому 

побутуванні, тим більшого значення набуде фольклоризм – будь-які 

модифікації, переробки народно-поетичної системи, пристосування її до умов 

другої художньої системи сучасної музичної культури, театру, літератури. 
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 Для позначення вторинних форм фольклору Р. Дорсон запропонував свій 

термін – «фейклор», вкладаючи у нього негативну характеристику. «У науці 

встановився диференційований підхід до фольклоризму: розрізняють 

«комерційні» форми фольклоризму (як елемент «індустрії туризму») та 

«продуктивні» – як органічний процес адаптації, трансформації і репродукції 

фольклору в суспільному побуті, культурі та мистецтві» [93, 406-407]. 

 В Югославії деякі вчені під поняттям фольклоризм розуміють лише його 

негативні форми, аналогічні сучасній буржуазній цивілізації, а саме – 

рекламно-комерційну експлуатацію фольклору, псевдонародні стилізації для 

обслуговування туристів тощо.  

 Г. Баузінгер займає протилежну позицію, вкладаючи у термін позитивні 

прояви. Свою увагу зосереджує не на первинних чи вторинних формах 

народного мистецтва, а на функціональності фольклоризму. 

 В. Гусєв під фольклоризмом розуміє історично і соціально зумовлений 

процес засвоєння, відтворення і трансформації фольклору в різних видах 

культури [92, 43-45].  

 Широкого вжитку термін набув з кінця 1960-х рр. Явище фольклоризму 

пов’язували з різними видами мистецтва вказуючи на вторинність життя 

народного слова. 

 Уже у 1977 році у статті «Мова сучасної російської поезії і традиційний 

фольклор» І. Оссовецький застосував термін «фольклоризм художника слова», 

під яким розумів «використання як в окремому його творі, так і у творчості в 

цілому структурно-художніх елементів, що належать чи до сюжетів фольклору, 

чи до образної системи, чи до його поетики, чи до лексики і поетичної 

фразеології. Таким чином, у визначене поняття входять і образно-поетичні, і 

мовні категорії…» [247, 129]. 

 На думку У. Далгат, фольклоризмом є лише одна із функцій літератури, 

яка залежить від сукупності соціально-суспільних і культурних факторів 

загальнонаціонального розвитку, які керують літературними процесами. Під 
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фольклоризмом дослідниця розуміє свідоме звернення письменників до 

фольклорної естетики, яка збагачує літературу. 

Як зазначає Д. Медриш, фольклоризм письменника зводиться до 

запозичення визначеного, точно встановленого набору фольклорних елементів 

[208, 6]. 

 Звернення письменника до фольклорних джерел не лише може бути 

свідомим. Трапляються випадки, коли народні елементи потрапляють у твір без 

найменшого планування з боку митця, виринають з пластів підсвідомості. 

 У Н. Савушкіної фольклоризм трактується як не тільки пряме, але й 

опосередковане літературною традицією чи творчим методом письменника 

засвоєння фольклору в усіх формах, на всіх етапах творчості, і на різних рівнях 

художньої структури твору [298, 95]. 

Л. Ємельянов розуміє фольклоризм як пряме, так і непряме (але завжди 

усвідомлене та цілеспрямоване) використання літературою фольклорних 

образів, сюжетів, поетичних засобів тощо. Але, вважає вчений, щоб охопити 

всю багатогранність фольклорно-літературної взаємодії, недоречним є 

використання цього терміну. «Чи можливо знайти таку «одиницю 

вимірювання» справжніх взаємин письменника з фольклором, яка, з одного 

боку, будучи достатньо наочною, зберігаючи в собі хоча б якоюсь мірою 

вловимі елементи фольклорної «речовини», відображала б водночас 

літературно-фольклорні зв’язки, за суттю більш складні та органічні, ніж 

простий фольклоризм» [110, 258]. 

 Зовсім по-іншому підходили до розуміння терміна фольклоризм в 

українській традиції. Він став фігурувати у літературній критиці лише у           

другій пол. XX ст. позначаючи її органічну властивість. До цього часу 

фольклорно-літературні взаємини не керувалися якоюсь визначеною 

термінологією. 

 Думка про вторинність фольклору, перебування його на другому рівні 

побутувала і між українськими дослідниками. 
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 Так О. Дей, М. Дмитренко (1986) зазначали, що поняття фольклоризм 

означає функціонування фольклору в творчому переосмисленні, так званому 

другому рівні (перший – безпосереднє, природне побутування 

народнопоетичних творів шляхом усної передачі в живому фольклорному 

процесі [99, 4]. Під фольклоризмом науковці розуміли вплив фольклору на різні 

види мистецтва (словесне, образотворче, театральне, хорове та ін.). 

 Стилізації під народну творчість з’являються у багатьох сферах сучасного 

життя – від елітарного мистецтва аж до туризму. У радянські часи фольклор 

освоїв сцену, завдяки чому постала така його вторинна іпостась, як фольклор 

сценічний – і самодіяльний, і аматорський, і професійний. Залучаються 

фольклорні твори і в масову культуру. 

 Феномен сценічного фольклору виник у ІІ пол. ХІХ ст. Він існував у двох 

формах: художня самодіяльність та професійне виконання фольклору. 

«Виконанням фольклору вважається будь-яке відтворення фольклорного твору 

для відсторонених від традицій глядачів/слухачів, тобто навіть на прохання 

записувача-фольклориста. За цього виконавці-носії зголошуються й на свідому 

фальсифікацію фольклору, наприклад, на виконання обрядових пісень у 

непідходящу пору року…» [175,  46]. 

 Виконанням фольклору займаються цілі колективи, окремі солісти. З 

погляду традиції, публічне виконання фольклорних творів їх носіями стає 

імітацією традиції. «У науці імітацію, в т.ч. й адаптацію фольклору називають 

фольклоризмом (фейклором на англійський лад, фольклоризмусом на – 

німецький) [175, 47]. Як зазначає Н. Лисюк, до фольклоризму належить і 

художня самодіяльність (народні танці, пісні у виконанні професійних 

народних колективів). 

 Нерідко на сцені процвітає взагалі фальшлор – кон’юктурна експлуатація 

фольклорних форм, пов’язана з якоюсь вигодою, свідома імітація, а частіше 

фальсифікація, яку називають фольклорщиною, шароварщиною. 
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 Як уже згадувалося, поряд з фольклоризмом О. Вертій виділяє художнє 

освоєння народного світогляду, що виходить далеко за рамки банального 

використання народних мотивів, символів, образів тощо. 

 С. Єрмоленко вирізняє й лінгвістичний бік фольклоризму, який об’єднує 

відповідні слова – народнопоетичні символи, слова-номінації народних обрядів, 

етнографізми, топоніми, історизми, які виконують вторинну функцію в мові 

художньої літератури [113, 222]. 

 Трактування терміна дослідницею має певну обмеженість, стосуючись 

лише лінгвістичного боку фольклорно-літературної взаємодії. О. Вертій,             

О. Дей, М. Дмитренко, Н. Лисюк зауважують, що, потрапивши до лав 

акторської творчості, фольклор втрачає своє первинне значення, свою 

прагматичність, а стає явищем вторинним.  

 Під фольклоризмом Ю. Шутенко розуміє «наявність фольклорного 

субстрату в літературному творі» [368, 59]. О. Кирилюк – «художнє збагачення 

індивідуальної професійної креативної сили» [140, 6]. 

 Слід зазначити, що кореляція фольклору і літератури сприяє виникненню 

так званого «третього тексту», де фольклор набуває текстотворчого характеру. 

Потрапивши до лав авторського слова, колективне втрачає свій первісний зміст 

і стає елементом нової художньої системи. Така взаємодія усної колективної 

творчості та індивідуальної авторської найчастіше набувають контамінаційного 

сенсу. 

Отож, щоб наголосити на обмеженості поля дослідження (із усіх видів 

мистецтва увага зосереджується на літературі), зупинемося на терміні  

літературний фольклоризм, під яким розуміється як свідома, так і позасвідома 

корелятивність двох художньо-естетичних систем, що призводить до 

виникнення новоякісного авторського продукту, так званого «третього тексту».  

Фольклоризм охоплює усі модифікації та впливи фольклору на 

літературний текст на рівні стилістики, поетики, мотивів, сюжетів, образів. 

Усний народний інгредієнт може цитуватися прямо або ж переосмислюватися. 
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Поряд із фольклоризмом вживається термін міфологізм. Але дослідники 

розходяться в думках, розмежовуючи чи зводячи в одне ці поняття. 

Як зазначає С. Росовецький, однією із конкретизацій фольклоризму є 

міфологізм [293, 53]. Р. Марків входження міфу в літературний контекст 

розглядає з боку фольклорно-літературних зв’язків [191, 31].  

 Н. Савушкіна, Г. Гамзатов поняття фольклоризму і міфологізму 

розглядають досить близько, але не ототожнють їх. 

 К. Ісупов виходить з того, що міф є для письменника початковою 

фабулою, вільною від умовностей етносу, тому слугує літературі у якості 

набору символічних ситуацій і типів поведінки (рівень змісту), тоді як 

фольклор – у якості джерела жанрово-речових кліше, у якому відбиті підсумки 

національного досвіду (рівень форми). Фольклор піддається стилізації, у той 

час як міф – відтворюється: у міфі відсутній об’єкт стилізації, оскільки він є 

світом подій і вчинків, а не слів та інтонації. Фольклоризм, не заперечуючи 

можливості використання фабули, мотиву, образу, виражається у прямому 

цитуванні фольклорного тексту чи жанровій стилізації джерела і його 

етнографічних реаліях [214, 80]. Думка досить цікава, заслуговує уваги, але 

доречніше б було розглядати фольклоризм як ширше поняття, вторинніше, а 

міфологізм – вужче, але первинніше.  

Р. Марків «міфологізм визначає як трансформовану у словесномистецькій 

системі сукупність ідей, образів, мотивів, що походять від міфу і впливають на 

ідейно-символічне наповнення літературного твору» [191, 45]. 

Далі науковець продовжує, що проникнення міфологічних образів чи 

інгредієнтів міфу у літературу слід номінувати міфологічним фольклоризмом. 

«Однією з образних систем у цій взаємодії на такому рівні так чи інакше є 

фольклор (відповідно фольклоризм), однак не всією сукупністю своїх 

формально-змістових утворень, а лише тих його елементів (сюжетів, мотивів, 

образів), які успадковані від міфу…» [191, 43].  

Таким чином, з вище сказаного можна зробити висновок, що міфологізм є 

складником фольклоризму, одним із його проявів. А фольклор – посередником 
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між літературою та міфологічними конфігураціями. Тому надалі роботі увага 

зосередиться лише на терміні  літературний фольклоризм. 



48 
 

1.3. Фольклоризація як прояв фольклорно-літературної інтерференції 

 

Взаємовідношення фольклору і літератури охоплює два аспекти: 

вивчення значення фольклору у розвитку літератури (фольклориз літератури) і 

значення літератури у розвитку фольклору (фольклоризація). Перший 

ґрунтується на дослідженні шляхів і способів використання фольклорних 

традицій літературою як цілих історично-літературних періодів, так і у 

творчості окремих письменників. Другий охоплює коло питань, пов’язаних з 

різними шляхами і формами впливу професійної літератури на фольклор і 

результатами цього впливу. Він проявляється у зміні жанрової системи, 

сюжетів і тем у народній творчості. 

Коли мова йде про використання письменником фольклорного 

інгредієнту, то з легкістю можемо визначити, до якого матеріалу він 

звертається, його джерела. У випадку переходу літературного твору у 

фольклор, виникає питання, хто саме переносить той чи інший твір, для кого і 

для чого це робиться. Перед нами постає лише результат процесу [10, 94]. 

У гуманітаристиці термін фольклоризм увійшов у широкий вжиток, що 

не можемо сказати про називання зворотного боку фольклорно-літературної 

взаємодії – фольклоризації. Замість цього поняття українські фольклористи 

використовували інші номінування. 

 М. Максимович та його сучасники вживали термін «штучна пісня» або ж 

«романс за смаком народної пісні», «народно-наслідувальна пісня»; 

М. Дашкевич пісні І. Котляревського, які стали народними, назвав «вдалими 

підробками під народну пісню». І. Франко використовував терміни «штучна», 

«напівнародна», «книжна», В. Гнатюк – «спопуляризовані пісні», Ф. Колесса і 

М. Возняк використовував дефініцію «пісні книжного походження», 

«літературного походження» та ін. Дослідники лише констатували факт, а 

механізм переходу твору залишали поза увагою. Зі стрімким розвитком 

фольклористики зворотній вектор процесу обміну між двома системами, за 

якого авторська індивідуальна творчість, потрапляючи у фольклорну систему 
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координат, асимілює свою мотивно-образну парадигму відповідно до 

традиційної усно словесної, внаслідок чого доповнює творчість колективну 

прийнято називати фольклоризацією. 

На думку Р. Маркова, «у взаємодії фольклору та літератури спостерігаємо 

інший вектор – літературні твори та літературні мистецькі зображальні засоби 

стають набутком уснопоетичної художньої системи; поступово входячи у нову 

художню сферу, вони зазнають змін під впливом фольклорних традицій – так 

званої фольклоризації» [190, 222]. Але у фольклор проникають лише ті 

літературні твори, що відповідають емоційному, морально-етичному та 

ідеологічному рівню усної традиції. Народ може не прийняти у свій репертуар 

найвишуканішого твору авторитетного письменника, а віддати свої симпатіє 

душевній пісні початківця. 

 В. Бойко наголошував, що «пісні літературного походження є важливим 

джерелом і складником сучасної народної пісенності на Україні. <…> Для 

сучасного покоління притаманне вміння виділяти талановите з потоку 

художньої інформації. Як правило, твір, що сподобався, відразу сприймається 

широкими масами» [38, 52].  

 Як свідчить сама назва, народні твори  літературного походження беруть 

свій початок з писемної літератури. Народ часто засвоював літературні тексти 

не пасивно, а творчо пристосовуючи їх до умов свого життя, до своїх прагнень, 

настроїв і уподобань. Як правило, твір, що сподобався, сприймався широкими 

масами без істотних змін, бо він близький і зрозумілий їм. 

 Авторський витвір може фольклоризуватися лише тоді, коли не тільки 

формальні його ознаки близькі до народних, а й сила та естетична 

спрямованість таланту автора спроможні ввібрати в себе спосіб і основні барви 

поетичного мислення народу, виразити його ставлення до життя,  емоційний 

стан, прагнення та ідеали [265, 76.]. Народ завжди був вдумливим митцем, 

вимогливим критиком і талановитим «редактором» творів українських 

письменників. 
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 «У витворенні високохудожньої народної пісні, що дивує нас широтою 

тем, глибиною чуття, яскравістю зображення, багатством художніх прийомів і 

барв, ніжністю у любові до друга і ненавистю до ворога, проникливим 

філософським поглядом на життя, музичністю і граціозністю, – брала участь 

також і писемна література» [244,  3].  

Проблема фольклоризації досліджувалася в основному побіжно поряд з 

розглядом питання фольклоризму (Ф. Буслаєв, В. Гнатюк, В. Данилов, 

М. Драгоманов, Ф. Колесса, П. Куліш, Р. Марків, С. Росовецький, І. Франко, 

Ю. Шутенко тощо). Лише можемо назвати кілька дослідників, що присвятили 

свої розвідки опису процесу переходу літературного твору до лав народних 

(Г. Нудьга, О. Кузьменко тощо). 

 Найдавніші тексти українських пісень літературного походження можна 

було віднайти у польській брошурі, що була видана ще в 1612 році. Тут, серед 

інших матеріалів, подана пісня «Пастуше, пастуше». За часом написання 

близькі до неї: «Чом, чом, чом, чому босо ходиш» і «Пісня козака Плахти!» 

(1625) 

 На наявність у репертуарі народу пісень літературного походження 

звернули увагу ще укладачі збірників духовних і світських пісень XVIII  

сторіччя. Видавці «Богогласника» (1790) у передмові до цього збірника 

зазначали, що серед народу поширюються лиш найкращі авторські твори і ті, 

які мають мелодію. 

 Пізніше звернув увагу на книжні елементи в духовних віршах                       

Ф. Буслаєв. М. Міллер розділові про духовні вірші дав назву – «Усна 

словесність під впливом літератури: народні вірші калік-перехожих». Автор 

притримувався думки, що літературні твори, як і народні, переходячи з уст в 

уста, втрачають свого автора, відриваються від сторінок книг і стають 

здобутками простого люду. 

Про присутність у народному репертуарі творів українських 

письменників говорили уже перші видавці народних дум і пісень                         

(М. Цертелев, З. Доленга-Ходаковський, М. Максимович). У збірнику 
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«Малоросійські пісні, видані М. Максимовичем» (1827) були надруковані «За 

Немань іду» і «Де ти ходиш, моя доле», тексти і музику яких створив 

маловідомий поет-романтик С. Писаревський. Таке явище спостерігається і у 

наступних збірниках М. Гатцука «Ужинок з рідного поля» (1857), 

М. Закревського «Старосвітський бандуриста» (1860), П. Чубинського, 

Б. Грінченка та ін. Пізніше пісні літературного походження друкувалися нарівні 

з народними, часто їм відводився розділ «Пісні літературного походження».  

Багато літературних творів українських письменників, особливо вірші і 

пісні, глибоко проникають у фольклор і вносять багато змін у традиційну 

народну поезію. Одним із перших почав досліджувати поширення авторських 

творів серед народних колективних В. Данилов, а за ним – В. Гнатюк.  

 У статті «Ненародні пісні в українському фольклорі» В. Данилов подав 

перший коротенький огляд пісень українських поетів ХІХ ст., що проникли у 

фольклор. Пісні, які він розглядає як ненародні, ділить на дві групи: 1) пісні 

«любительські, занесені на сторінки фольклористичних видань з альбомів і 

рукописних збірок. Їх, на думку Данилова, не слід вводити до етнографічних 

видань. 2) Пісні, які вийшли із літератури української інтелігенції. Науковець 

вважає, що їх треба поширювати серед народу і вивчати народні переробки 

[244, 13]. 

 В. Данилов, як і М. Сумцов, ненародне походження деяких творів 

фольклору намагався виявити шляхом стилістичного аналізу текстів, 

порівнянням з можливим літературним джерелом, запевняючи, що не може 

бути випадковою повна близькість змісту творів двох різних форм словесного 

мистецтва – фольклору і літератури. Таке явище у дослідника отримало назву 

«пісні наслідування» [125, 47]. 

Питанням засвоєння літератури усною народною творчістю цікавились 

також І. Франко та М. Драгоманов. Це явище вони оцінювали як позитивне, що 

сприяє оновленню народної творчості.  

 Перехід літературних пісень у народні підлягає певним закономірностям. 

На початку кожна народна пісня є витвором одиниці, тобто у сучасному 



52 
 

розумінні твором літературним, і лише з часом стає народною, проходячи для 

цього необхідний процес фольклоризації [217, 65]. Дуже влучно 

схарактеризував цей процес І. Франко: «Пісні людові в великій часті не 

повстають відразу готовими з голови одного складача, але, переходячи з уст до 

уст, творяться, ростуть об’ємом, доповнюються, змінюються, вигладжуються 

щодо форми – одним словом: незначне не раз зерно первісного індивідуального 

замислу з часом щезає серед  тих додатків і переробок, котрим підлягає 

первісний твір в устах цілої маси. Народ задержує і присвоює собі пісні і другі 

твори фантазії не для того, що котрийсь поєдиний складач зовсім трафмо віддав 

в своїм творі мислі і чуття маси, але для того, щоб ті мислі і чуття вложені там 

самою масою, а не яким-небудь одним складачем» [351, 202]. У народ 

переходили ті твори, які виражали його настрої та смаки.  

М. Драгоманов довго працював над виявленням у фольклорних виданнях 

«штучних творів». У своїй праці «Нові пісні про громадські справи» вірш 

Руданського «Засідатель», записаний з народних уст як пісня, потрактував як 

фольклорний твір. 

Часто причиною успіху окремої пісні ставала її вдала музична композиція 

(мелодія). Слід зазначити, що неабияку роль у поширенні окремих пісень 

відігравали і рукописні альбоми, поширені серед учнівської молоді.  

Коли авторський твір потрапляв у річище колективної творчості, то  

починав жити за його законами: ім’я автора затиралося, а він сам передавався 

усно у різних варіантах та змінах.  

М. Грушевський звертає увагу на вплив книжної поезії на усну. 

Науковець відкрив співвідношення доповнюваності, яке виникло між 

фольклором і літературою під час їх історичного розвитку. 

Я. Гарасим (пізніше Р. Марків), простудіювавши “Історію української 

літератури” М. Грушевського, викладає розуміння дослідником п’яти етапів в 

історичному поступі національної словесності. Перший 

характеризується проникненням фольклорних образів, мотивів, тем у 

літературу; другий – переходом авторських творів у фольклор і функціонування 
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в усній формі. Третій вирізняється складним сполученням збагаченого 

літературним впливом фольклорного матеріалу з мотивами, що виникли в усній 

творчості в попередній епосі. На четвертому етапі з’являються образи і мотиви 

нової якості. Фольклорно-літературна контамінація є перманентною, тому на 

п’ятому етапі відбувається ускладнення ідейного наповнення образів та мотивів 

[71, 119]. 

Першу спробу ґрунтовного теоретичного осмислення фольклоризації 

здійснив Г. Нудьга, який у 1950-х роках досліджував пісні українських поетів 

та їхні народні переробки. У 1956 році науковець захистив дисертацію «Пісні 

українських поетів першої половини ХІХ ст. і їх народні переробки». 

Учений спостеріг, що серед жанрів авторських творів найбільше 

фольклоризуються вірші, які народ сам перетворює у пісню чи приймає їх 

разом з музикою композиторів. А факти наявності пісень літературного 

походження в народному репертуарі найкраще підтверджують збірники 

народних пісень. Слід відзначити, що поетичні твори, які мають фольклорну 

основу, орієнтовані на колективний світогляд, краще проникають у репертуар 

народу. 

Г. Нудьга запропонував три стадії проходження фольклоризації: стадія 

оцінки (ознайомлення народу з творами і оцінювання їх особливостей), стадія 

сприйняття (трансформація твору і зарахування в народний репертуар) та стадія 

асиміляції (пристосування твору до вимог народу) [243, 20]. 

У праці «Сучасна народнопоетична творчість на Україні (1973) В. Бойко 

торкається питання фольклоризації авторського тексту. Дослідник приділяє 

увагу усній народній творчості повоєнного часу. В. Бойко робить огляд 

«самодіяльних поетів», які жили, працювали серед простого люду. Часто вони 

були неписьменні, тому поширювали свої співанки усно, навчали їх інших. 

Пісні про Леніна, комуністичну партію, колгосп входили до народної творчості, 

але їх творення відбувалося примусово, неприродним народним відбором. Чи 

можна такі твори дійсно назвати народними? Як нам здається, це досить 

складне питання і потребує ретельного вивчення.  
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Що характерно, дослідники говорять про перехід у літературу тільки 

народної поезії, проза залишається поза рамками наукових студіювань. Однак, 

не можемо залишити поза увагою казки (С. Васильченка, Лесі Українки, 

І. Франка тощо), сюжети поем, романів та повістей, образи (Еней із «Енеїди» 

І. Котляревського, Тарас Бульба із «Тараса Бульби» М. Гоголя, сім’я Кайдашів 

із «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького та ін.), які також стали народними.  

У ХХ ст. великої популярності набули стрілецькі пісні, серед яких – пісні 

літературного походження. 

 Стрілецькі пісні є виявом народно-літературної творчості. Авторські 

фольклоризовані твори вкупі з народними піснями про січових стрільців 

утворили незаперечну внутрішню цілість, що виокремлює їх із класифікаційної 

системи фольклору, де різножанрові пісні літературного походження належать 

до окремого розряду [320, 10]. 

 Стрілецькі пісні набули поширення 1990-х роках, коли почала 

відбуватися їх штучна фольклоризація шляхом усного поширення, публікації, 

концертного виконання. Майже кожна стрілецька пісня мала своїх авторів 

(Р. Купчинський, Б. Лепкий, Л. Лепкий, М. Вороний та ін.). У результаті 

фольклоризації, кожна пісня дала десятки варіантів. 

Питання фольклоризації стрілецьких пісень у своїй дисертації порушила 

О. Кузьменко (2000). Як зазначає дослідниця, стрілецькі пісні є продовженням 

козацьких та історичних пісень, які увібрали в себе традиційні мотиви, образи, 

символи (прощання з родиною, коханою, закликання до боротьби, звернення до 

матері, смерть на полі бою тощо). «Однак на противагу історичним пісням, тут 

уперше звучить ідея боротьби за незалежну українську державу, ідея смерті 

воїна за Україну, за її волю. Цим піднесеним настроєм, вірою в перемогу та у 

воскресіння України, готовністю до осмисленої боротьби контрастують вони з 

рекрутськими та солдатськими піснями, в яких панує депресивний настрій, 

безнадія, очікування безглуздої та неминучої смерті» [126, 126]. 

 Як зазначає Р. Кирчів, «саме присутність у стрілецьких піснях основних 

інгредієнтів генетичної пов’язаності з народнопісенною традиційністю, 
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виразних реалій фольклоризації, фольклорності творення і поширення дає нам 

підставу говорити про них і як про фольклорне явище, складову новітньої 

верстви української народної піснетворчості ХХ століття» [141, 108]. 

 Яскравим прикладом нового етапу фольклоротворчості вважається 

повстанська пісенність, до репертуару якої все частіше потрапляють авторські, 

близькі до літературного стилю твори. Фольклоризуватися можуть і меморати 

про національно-визвольну боротьбу 1940-1950-х рр. «В результаті виникають 

твори, де оповідач не є очевидцем, але робить посилання на когось. У подібних 

випадках типове кліше: «Я чув (чула) від…». Таким чином, маючи справу з 

творами, які повторюються і не в одних устах, є підстави говорити про 

подальшу фольклоризацію частини меморатів і трансформацію їх у перекази» 

[158, 20]. 

На проблему фольклоризації звертали увагу і зарубіжні дослідники. 

Серед них слід зазначити М. Андрєєва, У. Далгат, Я. Гудошнікова, 

В. Сідєльнікова, І. Розанова та ін.  

На розмитість кордонів літератури і фольклору вказував М. Андрєєв. 

Дослідник вважав процес входження літературного матеріалу у фольклор 

досить давнім. Наголошував на засвоєнні народом не лише цілісних авторськх 

творів, а й окремих епізодів, мотивів, деталів. 

 У збірнику «Пісні російських поетів» (1950) І. Розанов розглядає  

авторську поезію XVIII ст., що стала народною. Для визначення популярності у 

побуті авторської пісні дослідник подає наступні джерела: записи 

фольклористів; письмові чи усні свідчення про популярність; друковані 

джерела, в першу чергу пісенники, а також хрестоматії, антології, зібрання 

віршів авторів. Найбільш надійним є перший метод, але траплялося, що збирачі 

свідомо відкидали книжні тексти, а геть незначні переробки цих пісень вважали 

спотворенням літературної пісні. Досить важливим є друге джерело. А от третє 

І. Розанов вважає менш надійним. Також визначним критерієм популярності 

можна вважати частоту поширення твору у різноманітних пісенниках [284, 11-

14]. 



56 
 

  Я. Гудошніков у статті «Види і типи переробок літературних пісень у 

радянському фольклорі» (1964) зазначає, що авторська пісня, перед тим, як 

стати народною, може зазнавати певних переробок. Переробки першої групи не 

змінюють якісного сенсу пісні, не вносять принципово нового у характеристику 

образу героя. Сюди можна віднести: народну редакцію (авторський текст 

змінюється за рахунок його скорочення чи заміни окремих деталей або фраз); 

пісню-доповнення (щоб наголосити на якійсь думці, додається кілька рядків); 

продовження (переробки цього виду продовжують біографію героя пісні-

оригіналу, не змінюючи, а лише дещо розширюючи його характеристику); 

народний варіант (тип пісенної переробки, який подає у новій формі старий 

зміст (точніше, ситуацію «оригіналу») і зберігає основні риси початкового 

образу персонажа); переробку-модернізацію (пісня обновлюється шляхом 

заміни географічних даних, імен героїв, національної приналежності ворога чи 

навіть шляхом розширення пісні за рахунок нового куплету). До переробок 

другої групи (пісні-доповнення) відносяться «відповіді», у яких центр уваги 

переміщується на інший образ ліричної пісні-оригіналу. На відміну від пародій, 

«відповіді» ніколи не містили в собі комічного елементу. У переробках третьої 

групи (продовження) з’являються зовсім нові образи-персонажі, які не 

пов’язані з образами героїв пісень-оригіналів чи ж явно протилежні їм за своєю 

суттю. Загалом, це самостійні твори, створені у результаті своєрідного 

відштовхування від популярних пісень, пісенних мотивів чи образів [85, 115-

121]. 

На думку Мар’яни і Зоряни Лановиків, зворотний вплив літератури на 

народну творчість (фольклоризація) розпочинається тоді, коли у літературі 

чітко окреслюється світська тематика (XVII ст.). «Найбільше така взаємодія 

виявилась у побутуванні серед народу літературних текстів з усіма атрибутами 

фольклорних (анонімність, варіативність та ін.). Передусім це стосується 

пісень, хоча народом запозичувалися й тексти інших жанрів, зокрема байки, 

притчі, приповідки, афористичні вислови та інше» [170, 383].  
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Ще у ХІІ ст. великої популярності набули апокрифи, до яких церква 

відносилася досить скептично. Особливістю цього жанру була орієнтація на 

казкові мотиви. Апокрифи, згідно з біблійними сказаннями, поділялися на 

старозавітні (про першопредків – Адама і Єву; Данила, Соломона тощо), 

новозавітні (апокрифічні євангелія Іакова, Никодима, Христа тощо); 

есхатологічні («Откровення апостола Павла» та ін.). Значна частина 

старозавітних апокрифів перейшла до усної народної творчості. 

На народні пісні ХVIII ст. мала вплив світська література. Кращі її зразки, 

створені в цей час деякими поетами на основі народної пісенності, були 

повернуті до фольклорного репертуару. Такою, наприклад, є відома українська 

пісня «Їхав козак за Дунай», автором якої вважають С. Климовському. Ця пісня 

здобула великої популярності, переходячи з одного пісенника до іншого; була 

перекладена німецькою мовою. 

 У другій половині XVIII  ст. набув популярності мандрівний філософ і 

поет Г. Сковорода. Його твори входили до рукописів, а деякі з них народ 

сприймав як свої власні («Всякому городу нрав і права», «Ой ти, птичко 

жолтобоко»).  

 У процесі фольклоризації авторського твору трапляються випадки 

доповнення тексту новими строфами. Зіставивши вірш  Г. Сковороди «Всякому 

городу нрав і права» з його народними варіантами, можна побачити, що твір, 

який записаний з уст народу, набагато більший за сковородинський текст. 

Народна переробка авторського тексту нараховувала шістнадцять строф замість 

авторських п’яти. Нові куплети вносили додаткові деталі у зміст твору, 

загострювали його соціальне спрямування. 

 Не можна залишити поза увагою той факт, що для літератури XVIII ст. 

була характерною безіменність пісенної творчості. Дослідники не вважали за 

потрібне вносити прізвища авторів навіть у тих випадках, коли і знали їх.  

 ХІХ ст. виявилось новим етапом у розвитку пісень літературного 

походження, значно розширився і поглибився літературний вплив на народні 

пісні. 
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 Першим письменником нової української літератури вважається 

І. Котляревський, пісенний доробок якого увійшов в класичний фонд творчості 

нашого народу. Після показу «Наталки Полтавки» на сцені, пісні, які 

використовувалися у творі, перейшли незабаром у народний репертуар (Як нам 

відомо, п’єса містить народну пісню «Віють вітри, віють буйні», авторство 

якого приписується Марусі Чурай, пісню Г. Сковороди «Каждому городу нрав і 

права» та ін.) 

 Пісні І. Котляревського потрапили у збірник українських народних пісень 

М. Максимовича (1827), пізніше – на сторінки етнографічних видань. Належне 

місце слід віддати і пісням Г. Квітки-Основ’яненка, які він увів у комічну 

оперету «Сватання на Гончарівці», Є. Гребінки та ін. 

 Не можемо не погодитися з думкою Г. Нудьги, який вважає, що поети 20-

40-х років ХІХ ст. у своїх піснях мало приділяли увагу суспільному життю. 

Вони здебільшого стилізували свої твори під народну ліричну пісню [244, 40]. 

 Перу харків’янина-романтика С. Писаревському належать пісні, що стали 

народними. Це – «За Немань іду», «Де ти ходиш, моя доле», «Чи я в лузі не 

калина була?», «Ой зрада, карі очі, зрада». Звісно, між ученими відбувається 

суперечка, чи усі ці пісні належать Писаревському. Перу В. Забіли приписують 

поезії «Не щебечи, соловейку», «Гуде вітер вельми в полі». 

 Як не дивно, але вірші таких відомих поеті, як П. Куліша, 

А. Метлинського, М. Костомарова не пішли в народ. Причина в тому, що у 

творах відсутня правда життя, це лише зовнішня підробка, яка не має 

внутрішнього зв’язку з простим людом. Лише твір, який орієнтований на 

народний світогляд, має успіх у народі. «Творчу активність в середовищі 

народу викликає твір поета тоді, коли він своїм ідейним спрямуванням 

відповідає пекучим інтересам народу» [244,  47]  

 Поезія Т. Шевченка теж зазнала фольклоризації. Канівський повітовий у 

листі до київського губернатора 1861 року написав, що поки твори Т. Шевченка 

входили лише до літератури, були у сфері освічених людей, то несли меншу 

небезпеку. Відколи вони пішли у простий народ, як народні пісні, перекази 
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старовини, де зображена слава пращурів, почали нести загрозу. Народ бачив у 

них виключно зображення помсти, яка кликала їх до боротьби, до повторення 

героїчних справ [244, 58].  

 Фольклоризацію творів Т. Шевченка Г.Нудьга пояснював тим, що поет (як 

ніхто інший) зумів проникнути у секрети народної поезії, залишаючись при 

цьому не стилізатором, а яскравою індивідуальною творчою особистістю. 

Фольклорист слушно звернув увагу на той факт, що Т. Шевченко свідомо 

прагнув, щоб його твори були покладені на музику, інколи сам підбирав до них 

мелодію, поширюючи свої пісні серед селян. Є свідчення, що сам поет чи не 

першим створив до своїх творів («Тяжко, важко в світі жити», «Ой крикнули 

сірі гуси» та ін.) мелодії, які також сприйняв народ. Добирали мелодії до своїх 

поезій І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, А. Малишко та ін. 

Народними стала пісня С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну», 

Л. Глібова «Стоїть гора високая», М. Петренка «Дивлюсь я на небо». 

 «У поезії «Дивлюсь на небо та й думку гадаю» гармонійно поєднані 

авторсько-індивідуальні, фольклорні й літературні елементи. Уснопоетичні 

принципи рішуче підпорядковані вираженню ліричного «я». Поет уникає 

введення фольклорних стилістичних трафаретів; народнопісенні мотиви, 

настрої, набувають у нього індивідуального вияву, переосмислюються в плані 

літературно-романтичної естетики, фольклорні образи розгортаються й 

переосмислюються» [80, 267]. 

 І. Франко неодноразово у свої наукових статтях та рецензіях 

підкреслював, що літературна пісня, коли іде в народ, освіжає його творчість, 

несе нові гасла і думки. Тому народний репертуар необхідно збагачувати 

кращими пісенними зразками. 

 Ю. Федькович «завжди складав свої твори на якусь уже відому музичну 

ноту народної пісні, тому вірші його досить швидко ставали піснями» [244, 61]. 

Наприкінці ХІХ ст.-на початку XX ст. народ виявив великий інтерес до 

революційної пісні. На думку М. Калініна: «У народі не може зберігатися те 

мистецтво, яке не являє цінності – народ це все рівно, що золотошукач. Він 
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вибирає, зберігає і несе, шліфує на протязі багатьох десятиліть тільки 

найцінніше» [244, 69]. 

 У 20 рр. ХХ ст. великої переробки зазнавали народні пісні. Значна 

частина пісень створювалася за принципом заміни місця і часу дії та назви 

героя пісні новими, пов’язаними з конкретною життєвою обстановкою. Таким 

чином, у тканину відомої пісні впліталися слова і рядки, що оновлювали зміст 

пісні, прив’язували її до нової історичної доби. 

 Народ переробляє літературний твір тоді, коли той не відповідає його 

ідейним запитам. «Бувають випадки, коли зміни в тексті викликаються «зрадою 

пам’яті», тобто коли виконавець забув якесь місце з пісні, але все ж намагається 

його відтворити... Але такі «помилки» потім не прививаються в народі, далі 

одної особи не йдуть, бо колектив надто чутливий до всякої фальші і знищення 

художньої правди твору. Загалом процес шліфування народом індивідуального 

твору веде безперечно до покращення. Твір стає компактнішим, думка виступає 

чіткіше висловленою, відточуються окремі деталі художнього зображення» 

[244, 75-76]. 

Процес проникнення літературних творів в усну словесність 

безперервний. Однак, лише окремі перлини літератури переходять до народної 

лірики. Принцип відбору зрозумілий: фольклорними стають лише пісні, 

написані в руслі національної традиції, близькі до народної поетики, символіки 

та ритмомелодики. Безсумніву, для письменника є великою честю, коли його 

твір переходить в народ, а нові покоління несуть його у світ як власний 

здобуток. 

Отож, термін фольклоризація використовується на означення 

запозичення, народних обробок творів літературного походження і поширення 

їх серед колективної усної творчості. Коли авторський твір потрапляє до 

фольклору, то починає жити за його законами. Але й до свого середовища 

народна творчість пропускає не будь-яке творіння, а лише те, яке «правильно» 

відтворює життя народу, його почуття та переживання. 
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1.4. Типологія та рівні фольклоризму 

 

Колективна творчість проникає в авторську індивідуальну різними 

шляхами, на різних рівнях. А письменники, у свою чергу, роблять кроки на 

зустріч «молодшій сестрі», або ж, навпаки, віддаляються від неї. 

 З початку ХІХ столітті звернення письменників до фольклору розумілося 

як додаткова «етнографічна» діяльність. У час СРСР проблема взаємодії усної 

колективної і авторської індивідуальної творчості зводилася до виявлення у 

творах елементів усної народної творчості шляхом зіставлення із 

першоджерелом. А з кінця ХХ ст. дослідження фольклорно-літературної 

взаємодії піднялося на якісно новий рівень. Основна увага почала приділятися 

визначенню типології фольклоризму, характеру зв’язків, логіки відношень між 

літературою і фольклором у різні суспільно-історичні епохи і на різних ідейно-

естетичних рівнях. 

 Проблема типології літературного фольклоризму порушена у роботах 

Л. Бессонова, А. Горєлова, В. Гусєва, У. Далгат, І. Денисюка, Л. Ємєльянова, 

А. Лазарєва, Д. Медриша, Р. Маркова, Т. Степанова тощо. 

 Типологія фольклоризму вказує на варіанти взаємодії двох художніх 

систем – фольклору і літератури. Визначними також вважаються письмо 

художника слова, його методи, індивідуальний стиль, мова. Перед тим, як 

зупинитися на типологої, слід звернути увагу на рівні входження колективної 

творчості в авторську індивідуальну. 

Література будь-якого народу має свій вік, своє положення у суспільстві, 

свої звершення і падіння.  

 У. Далгат у праці «Література і фольклор» виділяє два рівні фольклорно-

літературних взаємозв’язків: рівень молодих і рівень розвинутих літератур. У 

творах першого рівня фольклорні елементи не зазнають трансформацій, не 

набувають «вторинного значення». На другому рівні превалює творче 

запозичення при домінуванні різного роду трансформацій фольклорних явищ: 

ідейних, сюжетно-композиційних та інших. Для молодої літератури 
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використання фольклорних елементів не є цілком усвідомленим, на відміну від 

літератури зрілої, що пройшла шліфування часом. 

 Молода література намагається подолати фольклорно-естетичні 

принципи зображення дійсності, намагається виробити індивідуально-мовний 

стиль. У більш розвинутому стані літератури, генетична спадковість 

фольклорних традицій замінюється творчим запозиченням і трансформацією. 

Тепер це запозичення обумовлене авторською ініціативою, художньою 

свідомістю письменника. Бувають такі випадки, коли письменник повністю 

відмовляється від колективної народної естетики. Але тут же постає питання: 

наскільки довго живе цей твір і наскільки він близький і зрозумілий читачу? 

[98, 18]. 

На думкув У. Далгат, фольклоризм – категорія, яка властива лише 

розвинутим літературам. Такої ж позиції дотримується Г. Гамзатов. 

Н. Джусойті вважає, що «проблема взаємовідношень літератури і 

фольклору особливо актуальна для молодих літератур, які мають невеликий 

історичний досвід самостійного розвитку» [103, 106]. На ранній стадії розвитку, 

література не має чітко виробленої системи художніх засобів, принципів 

пізнання та оцінювання дійсності, тому й обирає собі орієнтиром здобутки 

народної творчості.  

 Рівень раннього етапу розвитку літератури та рівень розвинутих 

літературних систем виділяє і Р. Марків. Сучасний український фольклорист 

наголошує, що чим молодшою є література, тим її зв’язок з фольклором 

сильніший. Для раннього етапу розвитку характерною є відкритість і 

аморфність літературної структури: їй не властиві доволі стійкі літературні 

канони; на цьому рівні літературна система зазнає значного впливу 

фольклорних чинників, сама ж мало впливає на їх функціональне перетворення; 

елементи фольклорної мистецької системи майже повністю зберігають своє 

первісне значення, майже не зазнають змістових перетворень. 

 На іншому рівні література сприймає фольклор критично. Зазнають змін і 

відношення двох систем. Співвідношення між колективним й індивідуальним 
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робиться на користь індивідуального, функція фольклорного елементу у 

структурі художнього твору переосмислюється. 

 В. Кубілюс визначив кроки прямування письменника до фольклору. 

Перший крок – стилізація. Національна література ще вважає стилістику пісень 

і казок ідеальною художньою нормою. Другий крок – психологічна  

інтерпретація фольклорних мотиві. І третій – крок у народну міфологію [160, 

 23-24]. 

 Взаємодія літератури з міфологією вважається у В. Кубілюса останньою 

фазою взаємодії фольклору та літератури. «Міф входить у структуру 

художнього твору як моделююча система, що здатна створити відмінний від 

реально зображеного план вираження – міф створює подвійну перспективу 

бачення, вносить кілька рівнів розуміння відтворюваного у художній структурі 

явища, які не можуть існувати при безпосередньому зображенні. На цій стадії 

фольклорно-літературні взаємини можна окреслити як типологічні» [190,  220]. 

 А. Ебаноідзе вважає, що міфологізм – ознака розвинених літератур. 

Дослідник грузинської творчості зауважує: «Можна уявити собі мистецтво, яке 

не пов’язане з фольклором, можна уявити письменницьку індивідуальність, яка 

склалася без впливу народної поезії і міфології, але уявити собі таку літературу 

я не можу» [108, 104]. Яка б література не була: молода, що стоїть на шляху до 

досягнення вершин чи така, що  шліфувалася століттями, вона бере від 

фольклору усе те, у чому має потребу. А фольклор, не жалкуючи своїх ресурсів, 

наповнює авторську творчість усім необхідним. 

 Є. Осєтров спростовує думку В. Кубілюся про три кроки літератури до 

фольклору (стилізація, інтерпретація фольклорних мотивів, крок у народну 

міфологію). Якщо ж розглянути «Лісову пісню» Лесі Українки, то три кроки 

переходять в один. У літературному шедеврі одночасно є і стилізація, 

психологічне тлумачення фольклорних образів і звернення до міфів. 

Д. Медриш у праці «Література і фольклорна традиція» виділяє три рівні 

взаємозв’язку літератури і фольклору: 1) взаємодія фабул; 2) взаємодія засобів 

вираження; 3) фольклорне «чуже слово» в художньому тексті (цитата, алюзія, 
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ремінісценція, перифраз). Цитування може бути первинним і вторинним; 

«емпіричним» (коли цитується конкретний текст), жанровим (при використанні 

жанрової моделі для побудови власного оригінального тексту), а також 

загальнофольклорним (об’єктом цитування виступає фольклор як поетична 

система в цілому). 

О. Трикова називає усі рівні та шляхи входження фольклорної традиції у 

літературу запозиченням. Про структурне запозичення можемо говорити тоді, 

коли письменник у своєму творі застосовує ту чи іншу структурну модель 

фольклору. Образне запозичення виражається у двох основних формах. Перша 

– це перенесення фольклорного образу у художній твір (наприклад, Смерть, 

Доля). Друга форма образного запозичення – більш складний шлях 

асоціативно-образного наслідування, коли створюваний письменником образ 

лиш асоціюється з народним, маючи фольклорний підтекст. І, нарешті, 

запозичення фольклорних засобів і художніх прийомів [336]. 

Український літературознавець О. Мишанич зазначав, що є дві головні 

лінії зв’язку літератури і фольклору: перша лінія – це вплив на сюжети, коли в 

літературний твір потрапляють народнопоетичні сюжети, що відповідно 

обробляються, редагуються, стаючи композиційним компонентом цілого твору. 

Другою лінією фольклорного впливу на літературу треба вважати вплив на 

стиль. Йдеться про використання письменниками і насамперед поетами 

народнопоетичних образів, стильових засобів вираження [217, 41-42]. 

Дві основні моделі взаємозв’язку фольклору з літературою також 

визначив й І. Денисюк. Перша модель – це поєднанні жанри, які з’являються 

внаслідок глибинної трансформації народних анекдотів, казок, новел. Друга 

модель – олітературнення фольклорних жанрів, імітація письменником 

народних творів [102, 49]. Дослідник зазначає, що основні структурні 

компоненти новела дістала від своїх фольклорних праформ. 

 Відповідно до організації художнього тексту Р. Марків виділяє формально-

змістові рівні фольклоризму: 1) жанрово-композиційний; 2) фабульно-
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сюжетний; 3) рівень мотиву; 4) образно-персонажний; 5) архетипно-знаковий 

(символічний); 6) мовностилістичний [191, 26]. 

Основою для класифікації типів фольклоризму прийнято вважати їх 

функції у художньому творі. У. Далгат, у відповідності з виконуваними 

функціями і характером зв’язку з іншими елементами в художній системі, 

розрізняє фольклорно-етнографічний контекст і фольклорний енгридієнт. У 

широкому розумінні під фольклорно-етнографічним контекстом розуміється 

все, що виводить текст за його рамки, пов’язуючи з позатекстовою фольклорно-

етнографічною реальністю. З іншого боку, претендувати на поняття 

фольклорно-етнографічного контексту може конкретний фольклорний та 

етнографічний матеріал.  

Д. Медриш зупиняється саме на літературно-фольклорних жанрових 

взаємозв’язках, виділяючи при цьому такі типи фольклоризму: відкритий 

(контактний), коли близькі за функцією писемні і усні жанри протягом цілих 

епох здійснюють один на одного помітний вплив; закритий (паралельний), коли 

різноманітні усні і писемні жанри створюють в національній словесності єдину 

стійку систему за принципом доповнюваності [208, 11]. 

О. Горєлов подає таку класифікацію загальних типів фольклоризму: 

перший полягає в цитуванні, а другий поділяється на кілька груп:  а) стилізація 

органічна, неорганічна і книжкова; б) поетичний фольклоризм; в) пісенний 

фольклоризм; г) жанровий фольклоризм; д) міфологічний фольклоризм; 

е) світоглядний фольклоризм [81, 31-48]. Світоглядний фольклоризм, на думку 

А. Лазарєва, відноситься до найвищого типу. На його погляд, літературний 

фольклоризм – це не просто використання готових форм фольклору (образів, 

мотивів тощо), а це явище, коли повністю чи частково співпадають художні 

принципи відображення дійсності. 

Згідно з О. Мікулою, «для художньої літератури характерні два основні 

типи фольклоризму:  I. Пряме запозичння, введення у твір народного елементу, 

стилізація під народні зразки; II. Переосмислення фольклорних елементів, їх 

трансформація крізь свідомість письменника. Ці типи фольклоризації 
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відбуваються: 1) на рівні сюжету; 2) на рівні мотиву; 3) на рівні образу; 4) на 

рівні символу; 5) на рівні поетики, стилю» [220, 11]. 

 С. Росовецький розрізняє два типи фольклоризму письменників – 

«природний», «кабінетний». У першому випадку письменник звертається до 

явищ живого фольклору, а в другому – до посередництва книги. Загальна лінія 

розвитку у світі йде, зрозуміло, від фольклоризму «природного» до 

«кабінетного» [294, 46].  

 За ступенем модифікації фольклору в літературі та ступенем формально-

змістових перетворень Р. Марків визначає такі типи фольклоризмів: 1) 

імітативний (стилізаційний) – характеризується слабкими процесами зміни 

фольклорного першоджерела чи їх відсутністю, стилізацією чи прямою 

рецитацією фольклорного першовзірця; 2) інтерпретаційний – характеризується 

глибшою переорієнтацією фольклорних образів, мотивів, зміни сюжетних ходів 

у структурі літературного тексту відповідно до проблематики та ідейного 

спрямування твору; 3) концептуально-інноваційний (трансформаційний) – 

спрямований на якісне і глибинне перетворення змісту і форми фольклорної 

поетики й образності, ідейно-конструктивну зміну сюжетних схем та жанрових 

ознак, образів і символіки, коли процес переосмислення торкається всіх рівнів 

уснопоетичних елементів і визначає зміну функціональної природи 

фольклорного образу чи жанру» [191, 24-25]. 

 Фольклорний матеріал, який функціонує у художньому тексті, може бути 

розділений за принципом використання його у творі у буквальному відношенні 

чи у переносному «метафоричному» значенні. Про буквальне перенесення 

традиційного мотиву чи образу можна говорити у тому випадку, коли автор 

подає його так, як і в народній поетичній традиції, лише з певною незначною 

трансформацією. Тип метафоричного використання фольклорних елементів 

спостерігається у випадках, коли для встановлення відповідності дослідник 

потребує абстрагування від предметно-дійової сфери; фольклорні складові при 

цьому використовуються у фігуральному, переносному значенні, отримуючи 

новий, часто неочікуваний образний і смисловий зміст. Пропонуємо виділити 
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такі два типи фольклоризму: «зовнішній» та «внутрішній». На відміну 

зовнішнього, фольклоризм внутрішній прихований на рівні підтексту і 

виявляється лише при детальному дослідженні фольклорного контексту твору, 

задля чого дослідник потребує абстрагування від предметно-дійової сфери.

 Отож, розглянувши запропоновані науковцями різні рівні фольклоризму 

літератури, слід зазначити: залучення фольклорного інгредієнту до авторського 

твору залежить від вікової градації літератури. На рівні молодих літератур 

використані фольклорні елементи не піддаються глибокій обробці і є 

неусвідомленим процесом. Що ж стосується другого рівня (літератур 

розвинутих), то тут превалюють різні ступені усвідомленої трансформації 

колективної творчості. Відповідно до рівнів фольклоризму, то найдоречніше 

зупинитися на варіанті Р. Маркова (жанрово-композиційний, фабульно-

сюжетний, рівень мотиву, образно-персонажний, архетипно-знаковий 

(символічний) та мовностилістичний). Інклюзійне буквальне перенесення 

фольклорних елементів в авторський текст номіновано «зовнішнім» 

фольклоризмом, залучення ж фольклорних складників у переносному значенні, 

на рівні підтексту, – «внутрішнім». 



68 
 

1.5. Етапи фольклорно-літературної транспонації 

 

Усна народна творчість протягом довгого часу і до сьогодні є джерелом 

тем, мотивів, образів, зразком майстерності для художньої літератури. Це та 

форма виявлення духовного складу нації, яка практично невичерпна. 

Роль фольклору у становленні літератури досить велика. Це той 

фундамент, який поклав початок не лише словесному мистецтву, а й 

музичному, образотворчому тощо. 

Професійне письменство живилося зразками народної творчості, 

використовувало їх як джерела ідейно-тематичного, художнього збагачення. 

Кожен період літератури має свої особливості та закономірності, по-

різному «протоптує собі шлях» у старовину.  Письменник чи давнього, чи 

більш нового часу може скористатися народними мотивами, образами, 

символами, стилістично наблизити свій твір до усного народного, ввести у 

текст прислів’я, приказки, пісні, різні народнопоетичні фігури. Але успіх таких 

вкраплень залежатиме від того, наскільки доцільно залучений фольклорний 

матеріал, чи є у ньому потреба. 

 Поза зв’язками з народною поетичною творчістю не мислиться значний 

талант у мистецтві й літературі. Замислюючись над питанням, що таке талант, 

Остап Вишня писав: «А що ж, зрештою, таке – талант? Талант! Це – крила 

Шевченка! Це – ніжність Лесі Українки! Це – мудрість Івана Франка… А 

взагалі – талант – це народ! [37, 16]. 

Ступінь і характер взаємодії фольклору та літератури у різні періоди 

літературного розвитку неоднаковий і визначається різними чинниками, 

зокрема станом розвитку духовної і художньої культури народу, становленням 

писемності тощо. Фольклор існував до виникнення авторської творчості, відтак 

її поява була початком взаємодії двох художніх систем. 

 О. Дей зазначав, що «на всьому історичному шляху розвитку писемної 

літератури народна творчість вливалася до неї різними руслами, в різних 

формах і доказах, в різноступеневому творчому перетворенні, як правило. 
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Завжди тією чи іншою мірою впливала на літературний процес ідейно, 

соціально й естетично. Вплив цей залежно від етапу розвитку літератури й 

світогляду її представників міг бути стихійним і усвідомленим, безпосереднім і 

посереднім, суттєво внутрішнім і формально зовнішнім» [100, 5]. 

 Поштовхом до вивчення фольклоризму давньої літератури стали праці 

М. Возняка, М. Грицая, Л. Копаниці, О. Мишанича, В. Перетца, І. Франка тощо. 

Фольклоризм першої та другої половини ХІХ ст. досліджувався у розвідках 

О. Вертія, Я. Вільної, О. Гончара, А. Гуляка, О. Івановської, Н. Пластун, 

Ж. Янковської та ін. Значну увагу приділяли науковці студіюванню 

фольклорно-літературної взаємодії у творчості Т. Шевченка (Ю. Дядищева-

Росовецька, Ф. Колесса, Т. Комаринець, Є. Нахлік, С. Росовецький, Н. Слухай 

Е. Шабліоовський тощо). Фольклоризм літератури періоду модернізму 

вивчався В. Агеєвою, В. Бойком, І. Денисюком, О. Деєм, В. Кордуном, 

Р. Марковим, Л. Семенюком, Л. Скупейком та ін. Фольклоризм літератури 

сучасності, у порівнянні з іншими етапами літературного розвитку, 

досліджувався досить скупо. Але все ж, згадана проблема увійшла в поле 

наукового зацікавлення І. Андрусяка, Л. Волошук, С. Жили, О. Романенко, 

А. Соколової тощо. 

Протягом ІХ-початку ХІІ ст., зазначає М. Грицай, у Київській Русі уже 

розвинулася українська література, яка взяла собі за основу усну народну 

творчість. «Пчела», один із найпопулярніших перекладних збірників цього 

часу, містила не лише вислови з Біблії, Євангелія, а й народні прислів’я, 

приказки. «Іноді окремі висловлювання з «Пчели» переходили в фольклор і 

ставали прислів’ями» [83, 26-30].     

 Давня авторська творчість XI-ХІІІ ст. виявляє дві форми зближення з 

фольклором взагалі і в особливості – з історичним і казковим епосом: 1) пряме 

перенесення в літературу фольклорних сюжетів, мотивів чи художніх засобів 

без зміни їх ідейної сутності чи в переробці, зумовленій відмінним від 

народного світоглядом письменника; 2) освоєння літературою художнього 
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методу народної поезії, який визначається оцінкою подій і цілей їх художнього 

відтворення [8, 29]. 

 Кінець XIV- поч. XV ст. характеризується новими віяннями, ідеями, що в 

основному надходили із Заходу і стосувалися різних сфер суспільного життя: 

політичної, економічної, духовно-інтелектуальної. Переломним моментом 

цього періоду стало виникнення друкування, а найважливішим досягненням 

красного письменства – літературна мова [191, 56]. 

 На розвиток віршової літератури кінця XVI-першої половини XVII ст. 

значно вплинула народна пісня, яка виникла ще задовго до писемності. 

Авторська поезія створювалася під впливом народнопоетичної образності та 

мови. До цього часу відноситься і виникнення драматичного мистецтва, яке 

повністю було зорієнтоване на народні обряди та ігри. 

 У поезії XVII ст. знаходимо народнопоетичні образи, вплив поетики дум, 

народного віршування. У книзі Галятовського «Небо новоє», де мова йде про 

чуда Богородиці, змішані книжні елементи з усною народною творчістю. 

 У XVII-XVIII ст. почесне місце займають літописи Самовидця, Григорія 

Грабянки та Самійла Величка. «Маючи перед собою в основному записки 

чужинців-мандрівників чи польських істориків-хроністів, українські 

письменники ними не задовольнялися і зверталися до народних творів, у яких 

історія знайшла своє осмислення». Зображуючи минуле, літописці часто 

використовували народні перекази, «щоб цим засвідчити той чи інший 

історичний факт» [83, 269-270]. Г. Грабянка звертався до героїчного епосу 

періоду національно-визвольної війни, зокрема про Б. Хмельницького. 

Поряд із літописами, полемічною літературою, середньовічною драмою 

утворилися епізодичні побутово-анекдотичні комічні сценки – інтермедії.  

 «Інтермедії засвідчили тісні зв’язки літератури і фольклору, виявили, що 

саме народна творчість була тим джерелом, з якого письменники черпали теми, 

ідеї, художні образи, наслідували манеру змалювання образів» [83, 319]. 

 Новим етапом у становленні української літератури стала епоха бароко. 

Д. Чижевський так схарактеризував особливості фольклоризму та 
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фольклоризації цього періоду: «Барокова література […] дуже спричинилася до 

розвитку народної поезії». Критик наголошує на тому, що народна пісня 

перейняла елементи стилістики барокових віршів, хоча й бароко не оминуло 

народної поезії, і «черпало» з її скарбниці вже тому, що однією з цінностей 

поезії для барокового автора є її різнобарвність: одну із барв і дає народна 

творчість [361, 314]. Ю. Лотман, аналізуючи стиль бароко, вказує на тяжіння до 

фольклоризації і називає його однією з форм «масової культури» [155, 260]. 

Бароко перебирає на себе роль послідовника народної творчості, вільно 

користуючись формами народного мистецтва, які доповнюються 

професійними.  

Середньовіччя наклало на літературу релігійну ідеологію, яка диктувала 

теми, ідеї, обрати. І лише наприкінці XVIII ст. українська література повністю 

скинула релігійну оболонку. «В літературі визріли такі чинники, що зробили 

нищівний удар по релігії. Це була насамперед давно перевірена зброя – сміх, 

сатира і гумор» [217, 25]. 

 До другої половині XVIII ст. ставлення до народної творчості переважно 

було негативним. Точилася боротьба між християнством і язичництвом, тому 

усна поезія вважалася «бісівською», а народні купальські, різдвяні гуляння 

передбачали покарання. Без сумніву, така релігійна позиція мала великий влив 

на розвиток усної народної творчості та її взаємин з літературою.  

 М. Азадовський зазначає, що народна творчість різними шляхами, 

незважаючи на упереджене ставлення до неї церкви і влади, проникала у давню 

письменність. Старовинні книги, «житія» і літописи містили у собі народні 

перекази, легенди, які сприймалися як правдиві історичні розповіді. 

 Для початку XVIII ст. характерний стихійний інтерес до народної 

творчості, про що свідчать рукописні пісенники, записи билин та ін. Укінці 

століття виникає прагнення «заволодіти» цією стихією. Першим етапом 

процесу є вихід фольклору із соціальних низів і його входження у велику 

літературу [9, 112]. 
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 У цей період важко було провести межу між писаною літературою та 

усною народною. Часто книжні твори поширювалися анонімно, встановлення 

авторства на той час не було важливим. Той, хто переписував твори, міг 

вносити до них зміни, редагувати до своїх уподобань. «Були таким чином 

створені сприятливі умови для фольклоризації літературних творів, їх переходу 

з книжної в усну традицію» [217, 33]. Адже зрозуміло, що для неписьменної 

людини писана книга була недоступною, тому вона змушена була 

задовольнятися літературою усною. «Народні пісні записувалися не у своїй 

натуральній формі, а якоюсь мірою пристосовувалися навіть до самої техніки 

запису книжника – словам надавалися книжні форми, автентичне звучання 

пісні багато в чому змінював правопис. З другого боку, форма і мова книжних 

силабічних пісень дедалі починають підпадати під вплив народної поезії» [217, 

 50]. 

 Постає питання, яке перед собою ставили науковці не один раз, як же 

відрізнити записані народні пісні від книжних. Ф. Колесса на це питання дав 

таку відповідь: «У протилежності до літературних творів того часу 

характеризує народну пісню щирість і безпосередність почувань, вислів 

спокійний, простий, лаконічний, без штучного пафосу і гіперболи; до того ж, 

народна пісня не вдається в рефлексії, в моральну оцінку, а, передаючи 

почування й обрисовуючи життєві факти, підлягає їх під свої стильові формули, 

що не дають надто багато простору для вислову індивідуальних посувань». 

Далі зазначає, що мова народних пісень чистіша від мови сучасних віршів, 

пісень духовного змісту, які зазнали впливу польського, латинського, 

церковного [151, 100]. 

 ХVIII ст. і для літератури, і для України загалом було досить складним і 

суперечливим. Ліквідація Гетьманщини, знищення Запорізької Січі, заборона 

друку сповільнили розвиток авторської творчості і тим паче її фольклорно-

літературної контамінації. Хоча не можемо проігнорувати той факт, що 

народною мудрістю, анекдотами, притчами, прислів’ями, фразеологізмами, 

фольклорними ідеями та образами сповнені філософсько-дидактичні трактати, 
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байки, вірші Г. Сковороди. Саме творчість мандрівного філософа дала поштовх 

для розвитку літератури початку XIX ст.  

 Період творчості Г. Сковороди М. Грицай називає «переломним», «коли 

книжна мова ще не віджила, а нова літературна мова, в основі якої лежала 

народна, щойно народжувалася» [83, 392]. Г.Сковорода глибоко, по-

філософськи осмислював фольклорні жанри. 

 З кінця XVIII ст. почався новий етап взаємодії літератури з народною 

творчістю. Адже саме з початку XIX ст. розгортається фольклористична 

діяльність в Україні.  

 Вплив фольклору на літературу не має певної стабільності. Залежно від 

історичних обставин, літературного стилю, загальних завдань, що їх висував 

культурний розвиток країни в той чи інший період, фольклорний вплив міг 

значно посилюватися або й послаблюватися. Саме такою епохою, коли цей 

вплив досяг своєї кульмінації, була перша половина XIX ст., тобто період 

становлення нової української літератури. 

 «І. Котляревський дав перші в новій українській літературі класичні 

зразки художнього освоєння усної народної творчості. Органічна спорідненість 

його «Енеїди» з народною естетикою, фольклором, знаменитим народним 

гумором – один із головних чинників того, що ця поема стала 

найпопулярнішим твором українського художнього письменства 

дошевченківських часів» [80, 24]. Зачинатель нової української літератури був і 

збирачем народних пісень, мав великий їх запас, однак, окремим виданням 

вони так і не вийшли.   

 Творчість І. Котляревського збігається із тим періодом, коли книжна мова 

вичерпала свої можливості. Саме Котляревський заговорив у повні груди 

живою народною мовою, показавши її глибину, багатство, колоритність. 

«Своєю творчістю він утвердив народну мову як мову української національної 

літератури, остаточно звільнив її від церковнослов’янської мертвенності і 

зробив доступною для широкої читацької аудиторії» [222, 78] 
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 На зміну травестійно-бурлескній традиції І. Котляревського приходить 

український романтизм. Представники цієї доби не сприймали насмішкуватості 

в літературі, її травестійності, намагаючись довести, що народною мовою 

можна писати і серйозні твори. 

 Початком українського романтизму, як зазначає Я. Гарасим, можемо 

вважати 1827 рік, коли з’являються друком перші романтичні балади 

П. Гулака-Артемовського та Л. Боровиковського, а також «Малоросійські 

пісні» М. Максимовича. 

 Крім балад, в інших своїх творах П. Гулак-Артемовський дуже часто 

використовував прислів’я і приказки; байці «Пан та собака» надав жанрових 

ознак народної казки. Письменник заперечував думку свого учня 

М. Костомарова про залучення народної творчості до наукового вивчення й 

висвітлення історії народу. Як М. Цертелєв, А. Метлинський, О. Корсун, вбачав 

у фольклорі лише старовину, яка відмирає. «П. Гулак-Артемовський вважав, що 

народна усна творчість уже в недалекому майбутньому приречена на зникнення 

разом з українською мовою» [80,  65]. 

 У 10-30-і роки XIX ст. збирачів та дослідників більше приваблювала 

пісенна творчість. Г. Квітка-Основ’яненко захоплювався записуванням 

народних казок, анекдотів. Свого племінника В. Смирницького закликав до 

збирання прислів’їв, приказок. «Письменник одним із перших вдався до 

теоретичного заперечення думки, ніби українська мова годиться лише для 

жартівливих творів…» [80, 116].  

Г. Квітка-Основ’яненко, пишучи «Марусю», звернувся до жанру 

сентиментальної повісті, з якої й починається розвиток нової української прози. 

Саме цим твором письменник довів, що українською мовою можна виразити 

глибокі почуття і високі думки. 

 Модуляція фольклоризму української романтичної літератури загалом 

має такі основні типи: 1) пряме запозичення фольклорних елементів (сюжетів, 

образів, мотивів) без ідейно-естетичної інтерпретації, що нерідко 

зреалізовувалося шляхом імітації фольклорного стилю; використання 
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побутового етнографізму тощо, та 2) часткове переосмислення образної 

поетики фольклору, надання їй більш конструктивного значення у загальній 

концепції літературного твору [191, 62]. 

 Фольклоризм другої половини XIX ст. має свої особливості, які склалися 

під впливом реалізму. 

У період романтизму усна народна творчість слугувала для авторської 

творчості джерелом мотиві, образів, сюжетів тощо, у період реалізму стала 

«родовідним джерелом», дзеркалом життя народу, історичної дійсності. 

Романтизм схильний «до ідеалізації дійсності, до певного «замилування» 

природою, побутом, емоцією, <…> але не позбавлений і рис правдивого 

зображення буття», хоча у більшій мірі акцент робиться на позитивних 

моментах;  реалізм зупиняється на зображенні правдивості життя з усіма 

проблемами та кризами [372,  238]. 

 У період реалізму, як зазначає В. Школа, «загальне захоплення 

фольклором поступилося інтересу до злободенних тем» [367, 277]. 

 І. Хланта торкався проблеми впливу української народної пісенності на 

прозаїків-реалістів ХІХ ст. Учений стверджував, що у романі «Хіба рвуть воли, 

як ясла повні» П. Мирного вплив народної пісні значною мірою позначився на 

змалюванні жіночих персонажів. Образ Чіпки також має глибоку народну 

основу. 

Кінець ХІХ-початок ХХ століття характеризується пошуком нової 

духовності, яка не цурається загальнокультурних традицій. Фольклоризм цього 

періоду характеризується глибинним переосмисленням фольклорної поетики, 

використанням народнопоетичної образності на рівні символу тощо. 

Кореневою системою модернізму вважається неоромантизм. 

Неоромантики зображували сильну духом людину, що протиставлялася всьому 

суспільству, вирізнялася з маси. Зовнішні, соціальні події, відходили на другий 

план. Неоромантизм вивів поняття нації за межі селянства, акцентував на ролі 

інтелігенції, яка не мала «іти в народ», а повинна була піднімати неосвічені 

маси до високої культури. 
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Фольклоризм в українській літературі ХХ ст. був органічною потребою 

писемної творчості в освоєнні навколишньої дійсності. Національний фольклор 

дав поштовх становленню новітніх способів відтворення реальності, засобом 

акумулювання та сутнісного позиціювання філософських, морально-етичних та 

естетичних ідей у літературних творах цієї доби. Важливим у творчій 

комунікації фольклору і літератури цього періоду став розвиток української 

фольклористики, адже самі письменники вивчали народну творчість [191, 244]. 

До модернізму відноситься М. Коцюбинський, Леся Українка, О. Олесь та 

ін. (у Лесі Українки, Івана Франка уже спостерігаємо звернення до 

загальноєвропейських тем і образів). 

 Модерно до усної народної творчості підійшли Леся Українка, 

М. Коцюбинський, Олександр Олесь тощо. Використані міфологічні образи, 

міфологеми органічно ввійшли у частину створеної авторами індивідуальної 

картини світу.  

 У «Лісовій пісні» Лесі Українки народне світосприйняття, 

народнопоетичні образи наповнюються новим змістом. Мавна (нявка) у 

фольклорі є втіленням смерті і зла. Існують уявлення, діти, що помирали ще до 

хрещення, перетворювалися власне на мавок. Мавка Лесі Українки є втіленням 

добра та честі. Вона ближча до грецької дріади – німфи, покровительки дерев, 

що народжується і помирає разом із тим деревом, яке символізує. 

Досить поширеним у творах усіх названих авторів є образ русалки. Але 

кожен по-своєму вводить його у канву твору, домислює міфологічну даність, 

використовуючи лише загальні фольклорні контури. 

В. Стефаник, як представник експресіонізму, використовує у своїх 

новелах індивідуально заряджені, мистецьки актуалізовані, творчо 

переосмислені категорії фольклорної естетики. Зображуючи землю, 

письменник обходить фольклорний канон «святості землі». «Використовуючи 

етноестетичний потенціал національної культури, він максимально 

інтенсифікує пієтет до землі, розкриває причину її святості. Фольклорне «Бог 
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створив землю» трансформується у Стефаникове «Бог народив землю»…» [70, 

65-67]. 

Одним із етапів існування модернізму є авангардизм – мистецтво 

протесту і руйнування. Авангардизм прикметний запереченням традиції, 

усталених засобів художнього вираження. 

Як зазначає С. Мишанич, «на дослідженні фольклоризму літературного 

авангарду 20-х років фольклористика спіткнулася: не так просто було віднайти 

народнопоетичні концепти у творчості неокласиків, футуристів, символістів, та 

й навіть у неоромантиків, використовуючи стару методологію порівняльних 

зіставлень, пошуків ремінісценцій, подібностей, перифраз, архетипів тощо. 

Адже минули часи обробок, переробок, переспівів з фольклору, стилізація під 

уснопоетичні зразки, коли письменник виступав від власного імені на 

фольклорній мові» [219, 31]. 

Дійсно, зауваження досить слушне, адже ті методи, що 

використовувалися у дослідженні фольклорно-літературної взаємодії у ХІХ ст. 

не діяли ефективно при аналізі літератури модернізму.  

Футуристи виступали проти здобутків минулого, намагалися витворити 

нове мистецтво майбутнього, яке б відповідало індустріальному життю 

сучасного міста. Футуризм є наслідком нової епохи, що прийшла на зміну 

сільській, патріархальній. 

 М. Семенко, один із представників цього напрямку, вважав мистецтво 

пережитком минулого, яке треба знищити, якщо воно не хоче вмирати саме по 

собі. Він говорив про сплав суми мистецтв: поезії, малярства, скульптури, 

архітектури. 

 В. Поліщук розцінював негативно роль народних традицій у розвитку 

літератури, але все ж не відкидав того, що письменник використовує 

народнопоетичну спадщину час від часу для потреб сьогодення [37, 53]. 

І. Ткачук у брошурі «Проти просвітянства, хуторянства й 

пролеткультівства» зазначав, що народна творчість тільки гальмуватиме 
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розвиток, сприятиме тому, що «будемо відставати і навіть будемо посуватися 

назад у нашому культурному русі» [37, 74-75]. 

Інакше мислили символісти, до яких належав Д. Загул. У своїй статті 

«Сучасна українська література» (1919) Д. Загул відвів значну увагу проблемі 

використання традицій народної творчості в сучасній українській поезії. 

Розглянувши «Думу про трьох вітрів» П. Тичини, дослідник дійшов висновку, 

що «скарб народної творчості ще не використаний як слід і що українським 

поетам не конче потрібно поривати з народним ґрунтом…» [37, 32].  

О. Кобилянська повістю «Земля» започаткувала символізм як 

модерністську течію. У творі прослідковується алюзія до міфу про перше 

братовбивство, реалізується міфологема землі. Простір твору розпадається на 

«свій» (дім, село) та «чужий» (ворожий ліс); вісниками небезпеки виступають 

місяць та зорі тощо. 

 «Загалом, естетика модернізму в 1920-ї роки активно використовує 

міфологію і фольклор як своєрідний генетичний код української культури, що й 

визначає національне обличчя тодішнього мистецтва» [223,  7]. 

 Для української літератури означеного часу характерними є такі 

принципи відбору та способи творчого осмислення уснословесного матеріалу: 

1) використання міфологічних сюжетів, мотивів для створення символічного 

підтексту зі зміщенням акценту з подієвого плану на змістовий; 2) звернення до 

системи образів українського фольклору, міфології, що передбачає такі методи 

трансформації: а) відтворення головних рис і функцій міфологічного персонажа 

при іншому значеннєвому наповненні; б) контамінація прикмет і функцій 

кількох міфологічних образів; 3) зображення персонажів через показ їхнього 

міфологічного світосприйняття; 4) переосмислення міфологем, які відкривають 

додатковий інформативно-сугестивний план тексту і виконують роль 

своєрідних каталізаторів змісту твору [189, 10]. 

Фольклорні елементи у літературі кінця ХХ-початку ХХІ досліджені 

порівняно з іншими періодами досить мало. Тому і потребують додаткової 

уваги. Знайомство з романом-баладою В. Шевчука «Дім на горі», «Казкою про 
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калинову сопілку» О. Забужко, творами М. Матіос доводить, що фольклор і 

література продовжують активно взаємодіяти. 

Міфологічний фольклоризм знайшов продовження і в сучасній літературі. 

Демонічні образи наповнюють твори О. Забужко (упир, перелесник), братів 

Капранових (відьма), М. Матіос та ін.  

У своєму гумористичному романі «Приворотне зілля» Брати Капранови 

звертаються до топосу «українська відьма». Письменники вважають відьом 

звичайними жінками, які уміють відчувати, співпереживати, але особливою 

їхньою рисою є «відати» про життя те, що не доступне іншим. 

Образ знедоленої Северини, вималюваної уявою М. Матіос у повісті 

«Москалиця», сприймається відьомським швидше через людські поговори. 

Зачату у гріху (мати Катрінка була зґвалтованою солдатом-москалем) дівчинку 

не пестила доля, тим паче селяни-односельці. Під час Другої світової війни 

Северина лікувала людей травами, допомагала й «лісовим побратимам», що 

часто до неї навідувалися за допомогою. Але все ж не заслужила поваги та 

прихильності. «Ненависть до чужинців чомусь мусила сплачувати донька 

скривдженої москалями Катрінки» [29, 60]. 

Творчі набутки М. Матіос вважають початком нового етапу в українській 

літературі, що характеризується поверненням до романтизму, реалізму, 

експресіонізму тощо. Ці художні напрямки набувають іншого звучання на 

новому ґрунті, який пропонують номінувати неомодернізмом. 

Сюжет, пропущений через авторську індивідуальну свідомість, не завжди 

є близьким і зрозумілим пересічному читачу. Лише доповнення народними 

концептами, образами, символами тощо допомагає пробудити національну 

пам’ять споживача і зробити текст упізнаваним. 

М. Матіос апелює у своїх творах до концепту «смерть», «доля», символів 

води і землі, створює жіночі образи, орієнтуючись на прототипи (звичайно з 

авторським доповненням) в народнопоетичних творах. Поряд із символами 

традиційних смислів, що зачасту постають амбівалентними (вода набуває як 

негативної, так і позитивної конотації), з’являються і досить новаторські. 
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У «Солодкій Дарусі» М. Матіос «червоною ниткою» через увесь твір 

проходить образ «конфети». Солодощі здавна сприймалися як атрибут для 

задобрення домашніх духів; нечисті локуси посипалися цукром. «Конфета», 

мармеладка у авторському потрактуванні постають символами зла, 

пов’язуються з негативними персонажами.  

Без сумніву, на початку ХХІ ст. домінує естетично ускладнений, 

«прихований» фольклоризм (так званий світоглядний), який досить важко 

розпізнати без розшифровки. Для цього недостатньо просто прочитати текст у 

пошуках народного вкраплення, а необхідно дослідити творчу лабораторію 

письменника загалом. Звісно, важко визначити основні риси етапу фольклорно-

літературної співдії початку ХХІ ст., зосередивши увагу на одному-двох 

прикладах. Але обмеженість поля дослідження не дає можливості цілісно 

розглянути згаданий період. 

Залежно від особливостей літературного розвитку Ю. Ковалів виділяє три 

етапи фольклорно-літературної транспонації (від фольклору до літератури): 1) 

фольклоризм давньої літератури (від часів Київської Русі до кінця ХVIII ст.), 

що характеризується прямим перенесенням сюжетів, мотивів, художніх засобів, 

освоєнням художнього методу народної творчості (народної оцінки подій). Для 

цього періоду використання фольклорних джерел є спорадичним і стихійним; 

2) фольклоризм нової літератури (перша та друга половина ХІХ ст.), що 

вирізняється імітацією народного стилю, прямим запозиченням, і частковим 

(незначним) переосмисленням народних елементів (в тому числі образної 

поетики); 3) фольклоризм модерної літератури (кінець ХІХ-поч.ХХ ст.), що 

характеризується глибинним переосмисленням фольклорної поетики, 

використанням народнопоетичної образності на рівні символу; зверненням до 

демонології. Орієнтуючись на твердження І. Набитовича, що М. Матіос, 

І. Малкович, Л. Проць та інші сучасні письменники виражають своєю 

творчістю неомодерністичні тенденції в художній прозі, пропонуємо 

виокремити четвертий етап фольклорно-літературної взаємодії:4) фольклоризм 

неомодерністської літератури (друга пол. ХХ-поч. ХХІ ст.) із властивим йому 
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авторським потрактуванням народних елементів, що набирають нових 

семантичних відтінків; наданням уснопоетичному феномену художньо-

філософської конкретизації, відмовою від фольклорного перенасичення. На 

останньому етапі фольклорно-літературної інтерференції символи 

десакралізуються, постають додатковим джерелом повідомлення, однак увага 

до міфологем (міфем) не зменшується – вони слугують стилетворчим 

елементом. 
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РОЗДІЛ 2. КАЗКОВІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС 

(«СОЛОДКА ДАРУСЯ», «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ», 

«ЧЕРЕВИЧКИ БОЖОЇ МАТЕРІ») 

 

2.1. Особливості формування індивідуального світогляду М. Матіос 

 

Кожен письменник, що визначає свою творчість приналежною до 

українського культурного простору, звертається більшою чи меншою мірою до 

фольклорних джерел як ідентифікатора української самості. 

Авторський твір, на відміну від фольклорного, зорієнтований на 

індивідуальне сприйняття. «Кожен автор апріорі жадає знайти «спільну мову» з 

читачем, відшукати канали конвенційності, проте не кожен індивід може 

узгодити свою картину світу з авторською, тому така релевантність є бажаною, 

але не завжди досяжною. Пошуки спільного знаменника аксіології «автор-

читач» досягаються у літературному творі не лише художньою майстерністю, а 

й наснаженням його фольклорними концептами, які розширюють горизонти 

авторського концептуального поля, пробуджують генетичну пам’ять читача і 

роблять авторський текст упізнаваним» [130, 89]. 

Марія Матіос зуміла «знайти підхід» до свого споживача. Кожен її твір – 

це маленький світ зі своєю історією та героями. Персонажі, вималювані 

письменницькою фантазією, перипетіями реального життя, є носіями народного 

світогляду. Вони живуть за законами селянських приписів, звичаєвої моралі, 

недотримання якої призводить до фатальних наслідків. 

М. Матіос зуміла осягнути саму душу народної творчості, внутрішні 

закони її розвитку. Народна основа творів письменниці – це її власне поетичне 

мислення, що сформувалося у надрах усної традиції.  

Оглянувши творчість письменниці, можна говорити про приклад 

паритетного фольклоризму, коли дві словесно-художні системи 

розчиняються одна в одній, створюючи при цьому новоякісний текст. 
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Побіжно про наявність фольклорних елементів у творах Марії Матіос 

згадують І. Андрусяк, Ю. Вишницька, Л. Волошук, Т. Дзюба, С. Жила, 

Н. Мельник, І. Набитович тощо.   

Тому дослідження фольклоризму авторської творчості Марії Матіос 

потребує додаткової уваги і є питанням актуальним для сучасної науки. 

Для того, щоб краще зрозуміти народознавчі зацікавлення письменниці, 

слід торкнутися основних віх її життя і творчості. 

Найпопулярнішою письменницею сьогодення, без перебільшення, є 

Марія Матіос. Її вважають послідовницею Ольги Кобилянської, ставлять в один 

ряд із Марком Вовчком, Іриною Вільде, порівнюють зі «Стефаником у 

спідниці». Але у Марії Василівни таке прирівнювання до талантів першої 

величини викликає лише обурення. Неодноразово в інтерв’ю письменниця 

наголошувала, що література – це город, який кожен має свій і обробляє по-

своєму, тому порівнювати себе з іншими чи вивищувати, вона не ставить собі 

за мету. 

 Марія Матіос народилася 19 грудня 1959 року на хуторі Сірук, 20 км від 

Розтоків (Буковина). Мама письменниці Павліна Василівна була вчителькою 

історії та завучем у місцевій школі; «збирала по людях старі речі, а особливо 

документи австрійського, румунського та радянських часів…» [192, 39]. Батько 

працював у колгоспі імені Кірова. 

Марічка, і ще двоє її братів, росли у сім’ї, де цінувалося народне слово, 

традиції та праця. Тому донором багатьох творів письменниці є народна 

творчість, серед якої вона зросла, яку вона ввібрала від матері і батька, а ті, у 

свою чергу, перейняли від своїх батьків. 

Марічка Матіос зазначає, що ще, коли навчалася у школі, любов до 

народної мудрості їй привив учитель української мови та літератури Юрій 

Семенович Кифа. Він закликав «нотувати не тільки в пам’яті, а насамперед на 

папері сталі вирази, прислів’я, звороти усного народного мовлення» [192, 56]. 

Багато почутого від людей письменниця «оприлюднила устами своїх 

персонажів», а ще частину планує з часом видати. 
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У 70-х роках у Розтоках знімався фільм «Білий птах з чорною ознакою», 

тож будучи ще маленькою дівчинкою, Марія Матіос познайомилася з 

режисером-постановщиком цього шедевру Ю. Іллєнком та його дружиною 

(вони винаймали кімнату у сім’ї Матіосів), з Богданом Ступкою, якого тоді ще 

ніхто не знав. Фільм зосереджується, що й характерно для більшості творів 

письменниці, на становищі людини у різних подіях часу: румунізація 

населення, прихід совітів тощо. Тому, без перебільшення, можна сказати, що ця 

кінострічка, хоч і на підсвідомому рівні, але мала вплив на формування 

світогляду письменниці. 

У 1982 року Марія Матіос закінчила філологічний факультет 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Марія 

Василівна одна із тих, хто клопотав над присудженням університету імені 

письменника). 

Досить символічним для письменниці стало знайомство з Володимиром 

Івасюком, який відзначив її ранній вірш «А кохання – наче пісня лебедина». 

Секрет популярності творів автора «Червоної рути», як вважає і сама 

письменниця, крився не лише в оригінальній музиці, а й у їхній народності, 

глибокій етичній основі. Студентка Марічка дуже була вражена, коли поет 

покінчив життя самогубством (одна із версій), а більшість його друзів просто 

побоялося прийти на похорон. 

Опісля закінчення університету, Марія Матіос працювала в науковій 

університетській бібліотеці, редактором на Чернівецькому машинобудівному 

заводі. Була й журналістом газети «Буковинське віче», деякий час керувала 

Спілкою письменників Чернівецької області. Стала однією із засновниць 

науково-літературного «Буковинського журналу».  

З 1997 року М. Матіос переїхала до Києва. Після довгого часу поневірянь, 

письменниці запропонували винаймати однокімнатну квартиру у Федора 

Тютюнника, двоюрідного брата відомих Григорія і Григора Тютюнників. З 

2003 року обіймала посаду заступника голови Комітету з Національної премії 
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України імені Тараса Шевченка; а з 2012 року стала депутатом Верховної Ради 

України. 

Письменниця неодноразово зазначала, що роботу у Верховній Раді 

сприймає лише як досвід. І хоч «тут сюжет на сюжеті сюжетом поганяє», вона, 

як і раніше, «нишпоритиме в історії і по людях» [187]. 

Свій творчий шлях Марія Василівна розпочала з поезії ще у 15 років, 

найвідоміші її поетичні збірки «З трави і листя» (1983), «Вогонь Живиці» 

(1986), «Сад нетерпіння» (1994), «На Миколая» (1995) тощо. І лише у 1992 року 

у журналі «Київ» вийшло перше оповідання «Юр’яна й Довгопол».  

Прозову творчість М. Матіос умовно можна поділити на дві групи: 

«український епос» (чи «гуцульська сага») і ті твори, що зосереджені на 

мотивах пристрасті, кохання, людського страждання, взаєминах жінки і 

чоловіка [225, 5-6]. До першої групи відноситься «Нація» (2001), «Солодка 

Даруся» (2004), «Майже ніколи не навпаки» (2007), «Москалиця; Мама Мариця 

– дружина Христофора Колумба» (2008), «Черевички Божої Матері» (2013); до 

другої – українська мильна love story «Учора нема ніде» (1996), «Щоденник 

страченої» (2005)…. 

Окремо стоять такі твори письменниці, як ««Фуршет» від Марії Матіос» 

(2003), «Містер і місіс Ю в країні укрів» (2006), «Кулінарні фіґлі» (2009), 

«Вирвані сторінки з автобіографї» (2010), «Приватний щоденник. Майдан. 

Війна..." (2015). 

Які б думки сучасних критиків не виникали з приводу творчості 

М. Матіос, але слід надати їй належне. Твори письменниці читаються, 

перевидаються, перекладаються різними мовами (німецькою, англійською, 

французькою, румунською, білоруською, івритом, польською, російською, 

азербайджанською, сербською, японською тощо). 

У 2005 році Марія Матіос стала лауреатом Національної премії України 

імені Тараса Шевченка за «Солодку Дарусю», яка ж водночас визнана 

найкращою книгою 15-річчя незалежності, що мала найбільший вплив на 

українського читача. Ця ж «драма на три життя» стала «Книгою року 2004», 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D2%91%D0%BB%D1%96%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD._%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0...%22&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD._%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0...%22&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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сімейна сага «Майже ніколи не навпаки» – «Книгою року 2007», ще й отримала 

І премію «Коронації слова». А «Москалиця. Мама Маріца» – «Книгою року 

2008». 

Марія Матіос входить до п’ятірки сучасників, що читаються найбільше, 

до сотні найвпливовіших жінок України. Згодом навіть планується екранізація 

«Солодкої Дарусі». До роботи над кінопроектом залучено відомого 

голлівудського кінооператора і режисера Славоміра Іздзяка, який, свого часу, 

працював над «Гарі Поттером». 

«Літературна брама» не так давно відчинилася жіночому 

письменницькому таланту. «Нова дійсність підкинула під ноги стільки 

драматичних, трагедійних та інших соціально крутих сюжетів, що тільки й 

встигай нахилятися й підбирати» [177, 178]. Довго у суспільстві побутувала 

думка, що «літературна традиція співвідноситься з авторами-чоловіками», 

«жінка-письменниця займає в такій, переважно патріархальній культурній 

традиції, місце «іншого», маргінального…» [90, 123]. Тому й довгий час 

заперечувалося авторство творів Марка Вовчка, майстерність письма Ольги 

Кобилянської, Лесі Українки. Але талант, як нам здається, не має ознак статі. 

Вивчаючи критичний матеріал на творчий доробок Марії Матіос, все ж 

залишається дискусійним, куди зарахувати письменницю: до масової 

літератури чи все ж до літератури елітарної? Чи це продукт постмодернізму, чи, 

можливо, письменниця орієнтується на набутки попередньої епохи? 

Дмитро Дроздовський схиляється до думки, що твори Марії Матіос 

розпочинають нову історію в українській літературі. Ігор Набитович творчість 

письменниці вважає «свідченням закінчення панування Постмодернізму й 

переходу до нової епохи в письменстві, яка перегукується із явищами зламу 

ХІХ-ХХ віків […]. Умовно цю ж епоху можна б назвати Неомодернізмом […]» 

[226, 3]. 

Все ж, зупинемося на тому, що Марія Матіос – явище епохи 

постмодернізму, яка спричинена соціокультурною ситуацією в Україні. 
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Ю. Андрухович під постмодернізмом розумів не моду, напрямок чи течію, а 

світову культурну ситуацію, «від якої нікуди не подітися» [357, 8].  

На думку Р. Харчук, «постмодернізм виникає не як опозиція до 

модернізму, а передусім як опозиція до тоталітарного дискурсу й соцреалізму» 

[357, 24]. З таким твердженням повністю можна погодитися, адже тоталітарний 

дискурс створював такі умови, за яких потрібно було орієнтуватися на 

авторитетів, а якісь творчі відхилення або жорстоко каралися, або ж ставали 

лише тінню запропонованих орієнтирів. А у соцреалізмі, який, намагались 

переконати, бере витоки з ХІХ століття, реалістична складова не була 

визначальною, а швидше бажане видавалося за дійсне. 

Тетяна Трофименко відносить творчість Марії Матіос до масової 

літератури, аргументуючи свою думку тим, що у її творах міститься 

«замилування у фольклорі», наявні «демонічні образи», «трагічна роздвоєність 

внутрішнього світу персонажа», зосередження на «особливих психічних 

станах» (еротизм, некрофілія, тяжіння до екзотичності тощо [337]. Костянтин 

Родик заперечує думку дослідниці, пов’язуючи творчість письменниці з 

елітарною літературою. 

Роксана Харчук твердить, що «твори М.Матіос, навіть ті, в яких вона 

намагається «законсервувати час і людину», «осмислити буття у різних його 

проявах», переважно належить до масової літератури, яку критика подає як 

загальнонаціональний контекст» [357, 69].  

В основі текстів масової літератури лежить жанровий канон. «Канон 

включає в себе визначений тип фабули, обмежений тип матеріалу, повторювані 

типи персонажів і конфлікт, специфічний пафос» [165, 106]. 

Р. Харчук заперечує приналежність творів Марії Матіос до трагедії, а 

наголошує на їхній мелодраматичності. Без сумніву, творчі набутки 

письменниці наділені гострою інтригою, різким протиставленням добра і зла, 

гіперболізацією почуттів. Звісно, у більшості творів відсутній «happy end» (а це 

досить важлива складова мелодрами). Але такі зміни, зазначає Софія 

Філоненко, характеризують новий жанр – чикліт [347]. 
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Софія Філоненко серед сучасних мелодрам виділяє твір «Учора нема 

ніде», причисляючи її до формульної літератури (тут реалізується типова 

попелюшкова формула). З однієї сторони виступає міністр, а з іншої – 

журналістка-провінціалка Марія, що прагне кохання. 

У сімейній сазі «Майже ніколи не навпаки» фабула організована навколо 

розгадування загадки, пов’язаної зі злочином: вбивством старого Чев’юка та 

зміною батькового заповіту. Тому, можна зробити висновки, що повість містить 

ознаки детективу, де фігурують типові герої (злочинець, жертва, той, хто 

дізнається про злочин). Ігор Набитович «Сімейну сагу в новелах» називає 

«психологічним детективом з певними ознаками історичного твору» [226, 7]. 

Лариса Волошук психологічну розвідку «Щоденник страченої» вважає 

«трилером нещасливої жінки» [66], де поєднано потік свідомості і сюжет. 

Ознаки трилера з елементами вбивства і справді присутні у творі. Головна 

героїня Лариса Ковальчук переживає внутрішню драму, вона, як їй здавалося, 

самодостатня, впевнена жінка, що опинилася у полоні почуттів. У творі 

постійно відчувається напруження, страх за героїню, що сама позбавила себе 

можливості материнства; опинилася під дулом пістолета коханого чоловіка, а 

опісля взяла на себе всю провину за вистріл. Читач отримує емоційне 

вивільнення (а це одне із завдань масової літератури), коли поринає у світ 

пристрасті та надпочуттів.  

Щоб закріпити свій успіх, підтримати імідж, автор починає видавати 

книги іншого характеру (нон-фікшен). У сучасній українській масовій 

літературі нон-фікшн репрезентується такими жанрами як: біографія, 

автобіографія, психологічні порадники, мемуари тощо. Нон-фікшен, або, як 

його ще називають, документальна проза є особливим літературним жанром, 

що будується на виключно реальних подіях із додавання художнього вимислу. 

Саме сюди ж можна зарахувати «Вирвані сторінки з автобіографії» та «Фуршет 

від Марії Матіос». 

М. Матіос майже у кожній своїй книзі гіперболізує жорстокість 

енкаведистів «до тієї межі, коли правда перетворюється на пропаганду» [357, 
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70]. «[…] майор Дідушенко […] і «офіцер у галіфе», зображені настільки 

нелюдами, покидьками, що навіть у канонічних творах класицизму «негативні 

персонажі» змальовані привабливішими й життєвішими, висвітлені в таких 

демонічних ракурсах, яким би позаздрили письменники й образи періоду 

«найкрутішого» романтизму» [79, 71]. Більшовицькі окупанти ототожнюються 

з диявольською силою, вони є яскравим втіленням злотворців, письменниця не 

залишає їм права на виправдання, але й сама не виступає «засобом» розправи, 

вона все перекладає на плечі фатуму.  

Останнім часом масова література приділяє все більше уваги обігруванню 

«історичних фактів, вільному трактуванні та інтерпретації минулого з метою 

переконати читача у вірогідності найнеймовірніших подій [251, 66]. 

У «Солодкій Дарусі» Марія Матіос зображує події напередодні та під час 

Другої світової війни, національно-визвольну боротьбу воїнів УПА; у «Майже 

ніколи не навпаки» – події Першої світової війни, а у «Черевичках Божої 

Матері» – прихід «червоних комісарів», становище євреїв тощо. Письменниця 

майже в усіх творах показує згубний вплив історії на людину. Віра Агеєва 

вважає трендом повернення пам’яті в сучасній літературі [5] з чим не можна не 

погодитися, адже за останніми рейтингами продажів найбільшої популярності 

набуває історична тематика. І не має значення, чи книга заторкує 

малодослідженні періоди історії України, чи, можливо, історію життя окремої 

родини (наприклад «Покров» Люко Дашвар). 

 Використаний письменницею прийом історіописання є по суті 

авторським, «однак тримається він на легко впізнаваних та імітованих кліше», 

що взяті з народної творчості [90, 232]. 

Масовий письменник націлений на негайний успіх, що проявляється за 

розміром тиражу, прибутку, по тому, як купується твір. Автори ж текстів 

«високої» літератури надіються на те, що створений ними твір буде оцінений 

достойно наступними поколіннями [165, 46].  

Отож, з вище сказаного можна зробити висновок, що твори Марії Матіос 

мають деякі спільні риси з масовою літературою. У багатьох з них діють закони 
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жанру (детектив, трилер чи роман-мелодрама); у більшості порушуються 

злободенні теми (а не вічні), що хвилюють в цю хвилину. Основна увага 

зосереджується на людських стосунках, а не естетичних проблемах. Сюжети 

динамічні, з непередбачуваною інтригою, пригодницьким струменем; почуття 

гіпертрофуються, пристрасть гіперболізується. Більшість книг письменниці 

визнано бестселерами, що вказує на масове споживання (комерційність).  

 

*** 

  Авторитетом для світу книги є не критик, а, швидше, споживач. Відбір 

кращих творів у царині масової літератури здійснюється за допомогою 

конкурсів і премій, переможницею яких неодноразово була Марія Василівна. 

Марія Матіос подає книги на різні смаки, але основним своїм завданням 

вважає змусити думати читача. Письменниця не ставить собі за мету 

моралізувати чи оцінювати події минулого, для неї головне дати «своє 

розуміння людини, ситуації, характеру, обставин» [371]. 

 М. Матіос неодноразово зазначала, що «не всім потрібен Кафка – багато 

хто любить, скажімо, кулінарні книжки. За це не осуджують» [187]. Але все ж в 

одному з інтерв’ю наголосила, що не хоче, щоб її читали в метро, а від творів 

«ловили кайф» тривалістю поїздки від Хрещатика до Оболоні» [371].  

 Коли письменників сучасності зараховують до масової літератури, це 

викликає велике обурення та незадоволення. Почувши лише одне слово 

«масовий», зразу ж виникає асоціація з чимось неякісний та низькопробним. 

Творчість Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки тощо за 

життя сприймалися по-різному. І лише час спромігся дати їм об’єктивну оцінку, 

віднести до розряду класики, на яку рівняються. Тому найавторитетнішим 

«рецензентом» на означення масовості/елітарності може виступити лише час 

(висока література пишеться не для багатьох, або «для майбутнього читача») і, 

звісно, якість письма.  
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На думку Н. Купіної, масові тексти з часом можуть переходити в розряд 

елітарних. «З текстом змін не відбувається – змінюється лиш його місце і 

функція в загальній системі цінностей» [165, 27].  

У культурі соцреалізму довго поширювалася думка, що масова література 

– «дешеве чтиво» на противагу літературі елітарній. Але ставлення до цього 

явища не є однозначним. 

С. Філоненко відносно масліту зазначає, що це – шанс «створити своє, 

оригінальне, що може стати візитівкою у світ…» [347], бо масова література 

спрямована не лише на розвагу, а швидше на українізування середовища та 

створення собі україномовного читача. 

Дж. Кавелті теж заперечує негативну конотацію масової літератури, а 

визначає її як формульну, де літературна формула комбінує, синтезує ряд 

культурних штампів, універсальних оповідних форм та архетипів. Ці формули 

допомагають втекти від реальності. Масліт є зрозумілою та доступною для 

більшості, адже містить у своїй основі ті базові моделі свідомості, які властиві 

кожній людині [58]. 

Масова література відповідає світогляду звичайної людини і має такі 

естетичні особливості, що зближують її з колективно створеною народною 

культурою – фольклором [165, 8]. 

Фольклорний твір орієнтований на колективну, а не індивідуальну 

психологію, колективну пам’ять, колективну свідомість. Однак, його виконання 

і сприйняття містять моменти активного співпереживання і самоідентифікацію 

з героями у виконавця і слухача. 

Така ж ідентифікація і зближення з героєм відбувається у творах масової 

літератури. Персонажі діють у соціальних обставинах і ситуаціях, що є 

знайомими більшості.  

«Фольклорні образи та образи масової літератури орієнтовані на 

колективне сприйняття (у фольклорі це колективна архаїчна пам’ять, а у 

масовій літературі – колективний досвід сприйняття архетипів, символів, кодів, 

знаків, до того ж – тривіалізований, стереотипний)» [289, 163]. 
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Фольклор є колективною пам’яттю, системою національних кодів та 

цінностей, мова яких є зрозумілою усім членам одного суспільства. У масовій 

літературі підбувається трансформація фольклорних архетипів, кодів, символів, 

знаків. Вони десакралізуються, набувають вторинного значення. 

Переміщені з усної колективної творчості складові у масовій літературі 

розгортаються у нові сюжетні схеми. Поєднавшись з різними соціальними, 

літературними, психологічними кодами, архетипічні, фольклорні, міфологічні 

структури трансформуються у нові жанрово-стильові модифікації. 

 «У людини в сучасному технологічному суспільстві за умов постійного 

зростання вимог до неї часто формується відчуття незадоволення своїм життям 

через брак власної присутності в цьому житті не як функціонера, а як 

безпосереднього учасника подій. Відсутність особистої причетності 

компенсується через віртуальну присутність у хронотопі тексту, відчуття 

своєрідного катарсису, нехай дрібного, але такого, що виконує певну 

психоаналітичну функцію зняття внутрішнього конфлікту реального і 

бажаного» [251, 68]. Масова література повертає мистецтву втрачену 

комунікативну функцію. 

В. Руднєв наголошує, що масова література прийшла на зміну фольклору. 

Такої ж думки дотримується Н. Купіна, додаючи, що масова література не лише 

замінює фольклор, а навіть стає його джерелом. 

«Масова література і фольклор – особливі семіосфери, засновані на 

естетиці повторення та варіювання кодів, знаків, символів, сюжетів тощо». 

Варіювання кодів, символів, архетипів  призводить до виникнення нових 

сюжетних схем. Потрапляючи до масової літератури, народні образи, символи 

«оживають у новому контексті», «тривіалізуються та набувають лише 

функціональних прикмет» [289, 153]. 

Важливою рисою, що зближує сучасну масову літературу з фольклорним 

текстом, є слідування структурі чарівної казки з її чіткими фабульними 

функціями, визначеною системою персонажів, що створюються за 

«стереотипним іміджем». 
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 Не випадковою є внутрішня анонімність більшості текстів масової 

літератури. Прізвище автора, на відміну від фольклорної казки, анекдоту – 

наявне, але виконує не індивідуалізуючи роль, а швидше загальну – марки 

твору, своєрідної гарантії визначеного стилю чи якості. Автор, як творець 

індивідуального світу, відходить на другий план чи зовсім зникає, а 

залишається жанр як втілення колективної творчості. За цим критерієм масова 

література зближується з фольклором, де автор взагалі є анонімним [165, 60-

61]. 

У масовій літературі доречно було б використовувати термін 

«протожанр» (перший відомий твір), «який згодом втілюється у жанровому 

зразку, в якому традиційна жанрова модель розвивається автором, 

доповнюється новими мотивами, образами і художніми засобами…» [289, 159]. 

Отже, масова література має глибокий зв’язок з фольклором. У її річищі 

трансформуються культурні символи, концепти, народні сюжети, мотиви, ті 

базові моделі свідомості, що властиві та зрозумілі кожній людині. Але, що 

характерно, у нових сюжетних схемах вони набувають вторинного значення, 

десакралізуються. Наявність фольклорних архетипних кодів дозволяє кожному 

читачу зрозуміти текст, наблизити його до глибин душі. Як і у фольклорі, у 

масовій літературі міститься ієрархічна система кодів, що вимальовує світогляд 

народу, картину світу. 
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2.2. Персонажний ряд творів письменниці: рефлексії системи казкових 

образів 

 

Казкова проза виражає світогляд народу, його філософські, соціальні і 

моральні уявлення. Переходячи від покоління до покоління, вона відкидає все 

випадкове, принесене; у традиції залишається лише те, що відповідає ідейно-

художнім стремлінням колективу. 

Традиція – це та постійно рухлива система, яка направлена у майбутнє і 

зберігає всі стадії минулого; визначає спосіб мислення і світогляд. «Тому все, 

на що спроможне сучасне художнє мислення, має зародок у традиції. Якими б 

дивовижними не здавалися нам новації сучасної літератури, вони в основі своїй 

є елементами традиції» [123, 6]. 

Зв’язок казкової традиції з літературною – багатий і невичерпний. Але ця 

взаємодія в жодному разі не може вважатися односторонньою. Як література 

живиться казковими сюжетами, мотивами, образами, персонажами тощо, так і 

казка наділена можливістю повертати собі все необхідне. 

На думку Н. Вєдьорнікова, казка входила у літературу, відповідаючи 

інтересам читачів, а через книгу поверталася до народу, розширюючи таким 

чином сферу побутування [52, 8]. 

 Поодинокi сюжети, близькi до казкових, трапляються вже в період 

давньої слов’янської писемностi, а саме у лiтописнiй лiтературi Київської Русi 

Х-ХІІ століття. З часу побутування перекладної літератури, повісті, написані у 

дусі пригодницьких романів, розходилися Руссю і продовжували жити усно. 

Такого роду оповіді набували форми чарівної казки, наповнюючись 

поетичними формулами, фольклорними мотивами. 

Обробкою народних казок, їх стилізацією займалася Марко Вовчок 

(«Кармелюк», «Невільничка», «Ведмідь» тощо). В основу написаної нею 

повісті «Маруся» ліг казковий сюжет. Використовував жанр казки І. Франко 

(«Фарбований лис», «Заєць і їжак» та ін.), М. Коцюбинський («Десять 

робітників», «Івасик та Тарасик»); Леся Українка створила такі відомі казки як 
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«Лілея», «Біда навчить». На основі казкових сюжетів побудував свої твори 

Олександр Олесь («Ніч на полонині»), жанровим означенням казки 

номінувала свою повість «Казка про калинову сопілку» О. Забужко. В основу 

твору ліг казковий мотив про бабину і дідову дочку, міфема братовбивства. 

В. Голобородьку приписують уміння зображати написане у манері казкової 

традиції. Часто автор використовує казкову канву казки і накладає на неї 

новий візерунок. Його поезії «Кривенька качечка», «Телесик» однойменні з 

відомими українськими казками. 

Поряд із народними казками в одному ряду стоять літературні казки, що 

за часом виникнення є пізнішим явищем. Авторська казка, хоч і постала на 

ґрунті усної народної, все ж має ряд ознак, що відмежовують її від 

колективної творчості. 

Літературна казка починає існувати тоді, коли набуває письмового 

оформлення конкретним автором. Вона може брати собі за основу відомі 

казкові сюжети, мотиви, образи або ж поставати як оригінальний твір, що 

твориться впливом індивідуального світогляду (в основі народної казки – 

колективний світогляд). Персонажі авторської казки не постають як 

узагальнені маски-типажі, наділені сталими ознаками. Це, зазвичай, герої, які 

отримують розлогий опис-характеристику. У народній казці образи мають 

здатність «мігрувати» з казки в казку, у літературній – герой може згадуватися 

одинично, лише у певному створеному письменником творі. Наприклад, у 

«Казці про маленького Піка» О. Іваненко пропонує читачу новоствореного 

героя, що постає в образі чижа Піка. Автор літературної казки приділяє велике 

значення стилю твору, відшліфовує кожне речення, фразу, слово. Народна 

казка наближається до розмовної мови. 

 Взаємодія народної казки з літературою відбувалася різними шляхами: 

через переспівування сюжету, запозичення мотивів, образів, символів; через 

стилізацію. Трапляються випадки, коли в авторських творах звучать алюзії на 

казкові наративи, що вимагають миттєвого розпізнавання усного джерела чи 

ремінісценції – навмисний чи мимовільний відгомін. 
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 До вивчення казкових ремінісценцій у творчості Марії Матіос підійдемо 

з двох боків: з боку розпізнавання казкового персонажного ряду (за 

Л. Дунаєвською), що спостерігається в авторській творчості, та варіантів (за 

Р. Волковим),чи функцій (за В. Проппом), як мікроелементів сюжету. 

До образів-персонажів народної казки неодноразово зверталися 

А. Афанасьєв, О. Бріцина, Р. Волков, Л. Дунаєвська, Е. Мелетинський, 

О. Наумовська, М. Новиков, О. Потебня, А. Поцелуйко, В. Пропп, О. Тиховська 

та ін. 

Російський дослідник В. Пропп, вивчаючи чарівні казки, виділив сім 

головних персонажів (герой; суперник; лжегерой; чудопомічник; дарувальник; 

об´єкт, який шукає герой; відправник) та для зв’язки дії (скаржники, 

наклепники, зрадники тощо) [272, 88-89]. 

 У «Морфології казки», яка вийшла у 1928 році, фольклорист розглянув 

персонажі, як пучок функцій. Науковець був схильний до думки, що 

номенклатура і атрибути дійових осіб є змінними величинами. Тому, при 

аналізі героїв, В. Пропп запропонував відштовхуватися від постійних, 

повторюваних і незалежних величин, якими є функції дійових осіб. Але одні і ті 

ж функції можуть виконуватися різними персонажами, а один і той же 

персонаж може набувати різних ролей (змій, який викрадає царівну – шкідник; 

змій, який дарує герою ковер-самоліт – дарувальник; змій, який оживляє 

вбитого героя – помічник). 

 Головну роль у наборі семантичних ознак, якими наділяються персонажі 

чарівної казки, відіграють ознаки статі (опозиція чоловіче / жіноче), віку 

(старий / молодий); індивідуальні якості персонажа (звичайний / чудесний), 

ознаки, що характеризують його сімейний статус (батьки / діти), локальну 

приналежність та ін. 

 До індивідуального статусу О. Новік відносить особливості внутрішнього 

світу і зовнішнього вигляду (природній / надприродній). Невизначеність 

внутрішньої сутності наверстується ознаками статі та віку. Немаркованість 

статі має лише немовля, що є скоріше атрибутом матері, знаком материнства, а 
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не самостійним персонажем. Вікова характеристика досить важлива для 

характеру функціонування персонажа. Старі зазвичай виступають у ролі 

випробовувачів чи порадників, молоді – у ролі героя чи його суперників. 

Дослідник наголошує, що хвороба і здоров’я втілюються у таких предметах, як 

плоди: молодильні яблука, чудесні ягоди і груші. Опозиція добрий / злий 

вагома для поділу персонажів на тих героїв, які знаходяться на боці 

добротворця (дарувальник, помічник) і його антагоністів. Ця опозиція 

маркується правилами поведінки дійових осіб, тобто носить морально-етичний 

характер, що пов’язано з провідною роллю, яку вона відіграє у певному 

випробуванні [240]. 

«Казковий образ – це тип, що втілює певні ідейно-естетичні завдання 

казкаря, і від цих завдань, які здійснюються в межах казкової традиції, від 

майстерності оповідача залежить сюжетна архітектоніка казки» [106, 19].  

На думку М. Новікова, персонажі чарівної казки створюють визначену 

систему образів. Центральне місце тут займають позитивні герої, наділені 

силою, мужністю, сміливістю, красою та іншими якостями. Це герої «першого 

ряду». Вони поділяються на дві групи – герої-богатирі (Котигорошко, Іван 

Сучич) та «іронічні щасливці» (Іван-дурник, Незнайко). У другому ряду – 

помічники героя (людина, тварина, предмет), а у третьому – його противники 

(Змій, Костій) та ін. 

А. Поцелуйко героїв казок за їх характеристиками розділив на 

персонажів, що народжені надприроднім способом і наділені надлюдською 

силою, магічними якостями, що відбивають риси архетипів воїна і мага 

(Котигорошко) і тих, що набувають магічної сили завдяки моральним якостям 

(Іван Царенко, Іванко-дурник) [328, 24-25]. 

 «Персонажний склад української народної легенди і казки – це ідейно-

художня трансформація архетипної системи періоду синкретичної ідеології» 

[107, 116]. Отже, персонажі казок наділені міфологічно-архетипічними 

ознаками, які реалізуються у певній схемі. 
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Карл Густав Юнг сформулював поняття архетипу, розуміючи під ним 

локальні вияви міфологічної свідомості. Через архетипи людина символічно 

повертається до міфологічних пракоренів, до космогонічних витоків. Що ж таке 

архетип? «Первісний образ або архетип – це певні обриси демона, людини або 

процесу, котрі постійно відроджуються в ході історії і виникають там, де творча 

фантазія вільно себе виражає» [266, 40]. Місцем перебування архетипів є 

підсвідоме. 

Зігмунд Фрейд ототожнює підсвідомість, персональну категорію, з тим, 

що витіснено зі свідомості. Юнг, на відміну від Фрейда, виділяє у підсвідомості 

два прошарки: більш поверховий – персональний, пов’язаний із особистим 

досвідом, і більш глибокий – колективний, який не розвивається індивідуально, 

а переходить у спадок і може стати свідомим лише вторинно. У снах чи 

фантазіях людині являються образи, які нагадують казкові. Підсвідоме, на 

думку Юнга, є вмістилищем не комплексів, а архетипів [211, 62]. 

Джерелом архетипів, без сумніву, є міфи, казки. Однією із категорій 

міфів, є міфи космогонічні, що описують виникнення Космосу з хаосу. Деміург, 

міфологічний персонаж, створює основні елементи світобудови, бореться зі 

злом. Саме такий герой стає одним із найважливіших архетипічних образів, які 

у трансформованому вигляді трапляються у літературі [109, 32]. 

Архетипи отримують друге народження, оформившись у фольклорних 

образах, символах, персонажах. Вони на інтуїтивному рівні впливають на 

творчу уяву автора, модифікуючись, проявляються у літературних творах. 

Концептуальні ознаки архетипного образу є основою для витворення 

певного персонажного образу в художньому тексті. Архетипні образи 

успадковуються біологічно і проявляються інстинктивно, пояснюються лише в 

контексті культури суспільства. Тому каркас архетипу можна віднайти у 

авторському тексті, користуючись традиційними знаннями та світоглядом. 

О. Тиховська (2009) розглядає персонажі чарівних казок у взаємодії з 

архетипами. «Тінь – це друге «Я» героя, його недиференційована несвідома 

частина, один із виявів архетипу Духа. Тінь може бути позитивною (у казках – 
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це помічник героя) чи негативною (антагоніст героя). ЇЇ різновидом є образ 

трікстера» [328, 4]. Негативна Тінь у казках виступає в образі змія, поганина, 

демона, зрадника, позитивна втілюється в образах тварин-помічників. 

«Казковий герой – тип художній і зберігаючи генетично міфологічні 

архетипічні ознаки, він водночас підпорядкований художній специфіці жанру – 

певній традиційній схемі, яка дійшла до нас як оповідь розважальна, з 

установкою на вигадку» [107, 119]. 

Л. Дунаєвська за ідейним і смисловим значенням персонажів казок 

поділяє їх на три основні архетипічні категорії. Це архетипи образів злотворців, 

знедолених, добротворців. 

Для розбору творів М. Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не 

навпаки», «Черевички Божої Матері») за персонажами користуватимемося 

трикатегорійною системою казкових образів, що були запропоновані Лідією 

Дунаєвською.  

Персонажі будь-яких казок (чи чарівних, чи про тварин, чи соціально-

побутових) постають статичними, незмінними; не вказуються ті обставини, за 

яких формувалися їхні характери. Портретну характеристику вони отримують, 

здебільшого, у зав’язці казки. Незмінним також виступає протистояння добра і 

зла, яке втілюють герої. 

Велику групу у казках становлять добротворці. «До умовно-смислової 

групи добротворців у чарівній казці можна віднести чудесно народжених 

героїв-богатирів, богатирів, наділених могутньою силою, Івана-дурня, жінок-

чарівниць, наречених, знедолених персонажів, старців, бабусь, провісників, 

домашніх та лісових тварин, птахів, риб, предмети побуту, які мають чарівну 

здатність» [107, 123].  

Частотним образом категорії добротворців чарівної казки є віктимний 

герой (термін О. Наумовської), який вирізняється рисами певної скривдженості: 

характерним для цього образу є епітет «дурний», що призводить до 

збиткування над героєм інших персонажів – як правило, братів-антагоністів. 

Казковий сюжет не описує ні його народження, ні виховання – персонаж 
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функціонує як уже сформована людина. Вчинки «дурня», на перший погляд, 

абсурдні, але дії героя керовані своєрідною раціональністю (казка акцентує на 

таких його рисах, як доброта, чесність, благородство і живий розум) на 

противагу певній безглуздості логіки, за якою живе суспільство. 

Далі О. Наумовська зазначає, що «на відміну від подібних героїв інших 

етносів, персонажі української казкової прози цієї категорії вирізняються 

повною відсутністю нерозумності, а, навпаки, - казка акцентує не лише на 

таких їхніх рисах, як добре серце, благородство, чесність, а й живому розумі ( 

на противагу хитрості героїв  аналогічних казок деяких інших народів)» [233, 

229].  

Зачасту казка висміює не самого «дурня», а тих людей, що оточують 

його. Герой, який чинить і мислить не так, як суспільство, в якому він 

знаходиться, не сприймається серйозно і зазнає осуду чи зневаги.  

В. Пропп звертає увагу на те, що елементи тимчасового безумства 

втілювали тотемічні та анімістичні уявлення стародавніх людей про вселення в 

того, кого посвячували, духа, котрий давав цій людині потрібні здібності. 

Звернемося тепер безпосередньо до твору М. Матіос «Солодка Даруся». 

Іван Цвичок – віктимний герой,відноситься до категорії добротворців.  

«Пристав був до солодкої Дарусі жити Іван Цвичок – чудний та 

дурнуватий, як вважали в селі, чоловік-зайда» [201, 35].  

Ніхто у Черемошнім не знав з певністю, коли й де Йванові пуп рубали, де 

хрестили, хто його мама-тато, і чи має він бодай який дім-двір, чи кіл біля 

двору. Здавалося, він був одночасно завжди і скрізь» [201, 35]. 

Герой авторського твору постає скривдженим та обездоленим. Ніхто 

ніколи не запитував прізвища у Івана, а «…лише відколи світ та сонце…» [201, 

36] номінують його Цвичком «…бо дуже любив Іван збирати по довколишніх 

селах залізяччя, а найбільше – цвяхи, по тутешньому «цвики», з яких згодом 

робив дримби і продавав їх чи то в Кутах, чи в Косові на базарі» [201, 36].  

Всі персонажі можуть розглядатися як персоніфікації певних 

властивостей і станів. Згідно з О. Фрейденберг, значення імені персонажа і, 



101 
 

відповідно, його метафорична суть розвивається в дійсності, що становить 

мотив; герой робить лише те, що семантично сам означає [136, 59]. 

Дримба – інструмент, що вказує на походження героя, слугує йому 

заробітком (у казках герой часто має предмет, об’єкт, який йому допомагає і 

дає назву, у нашому випадку – Іван Цвичок).  

Технологія виготовлення речей довгий час відносилась до сакрального 

знання. Ковалям, гончарам та ін. надавалася сила, яка виходила далеко за рамки 

ремесла. Такого роду діячі володіли не лише особливими видами знань, але й 

контролювали канал зв’язку між світом людей та природою [21, 155]. Іван був 

єдиним майстром такої справи у селі, звук від його інструменту позитивно 

впливав на Дарусину хворобу, у неї менше починала боліти голова, таким 

чином (грою на дримбі), відганялося все зло. 

Дарусю покидав головний біль, коли біля неї був Цвичок і грав на дримбі. 

Будучи від природи малоговірким, Іван відчував себе іншим біля сироти, зразу 

ж знаходив потрібні слова, у нього прокидався дар співрозмовника. «А вона 

(Даруся – Я.С.) під його голос гейби оживає: і ходить пряміше, і в кутику губів 

складочка, як від потайної усмішки, а найголовніше – голова її перестає боліти» 

[201, 56].  

Двоє обездолених знайшли затишок один в одному, але людям важко 

усвідомити чуже щастя. «Яке їхало – таке  здибало, – стискали плечима в селі 

молодиці…» [201, 45]. У цьому, мабуть, і найбільша трагедія, люди завдають 

шкоди один одному, бачать чужі вади, гріхи, але не помічають того, що в них 

«під носом». Злістю, заздрістю, ненавистю викорінюють усе те добро, яке 

колись десь пульсувало у серці. М. Матіос пояснює таку нелюдську поведінку 

вустами Цвичка: «Народ був і лишається таким поганим, поки йому самому не 

стане зовсім зле. А поки добре – народ поганий. Тому й нападає на 

слабшого…» [201, 54].  

Як зазвичай, герой такого типу постає об’єктом насмішок. «А що 

посмішкували над Іваном Цвичком – так то не дивно: у цім краю посміювалися 

над усіма» [201, 39].  
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Іван був малоговірким, жив де доведеться. «До того ж мав вроджену ваду: 

прирослий до піднебіння язик…» [201, 39]. Часто пускали його переночувати 

до себе молодиці, але, коли Цвичок стелив ганчірку перед порогом, перед цим 

вимивши підлогу, це означало, що місія його у цій хаті завершена, і він іде далі.  

Віктимний герой характеризується пасивністю. Коли діло доходить до 

роботи Іван шукає будь-які відмовки, аби не працювати: «- А чи не прийшов би 

ти, Іванку, в понеділок до кошіння? Трави перестоюють, а косаря найти трудно. 

– Понеділок, газдику, тяжкий день. Хоч узимі, хоч уліті. Так що понеділок 

відпадає. А травам нічого не буде до самої смерті» [201, 39]. І так він знаходив 

аргументи на кожен день, а коли й погоджувався, то робітник з нього був 

недуже добрий «…бо міг собі посеред роботи сісти на пень чи на лавку під 

стіною – і заграти у дримбу, або зібрати лахи і податися на автостанцію» [201, 

42]. Він, як  і казковий персонаж, неохоче ставиться до роботи, задовольняється 

тимчасовим заробітком, а потім живе як доведеться. 

«Міфічний культурний герой зазвичай здійснює корисні для людини 

вчинки. Але при цьому він рідко послуговується гуманністю, мораллю» [209, 

9]. 

Цвичок надумав Дарусиному татові огорожку на могилці зробити («хатку 

обгородити») [201, 53], але для цього скористався не зовсім гуманним способом 

– позбирав куски заліза біля домівок сусідів, через що виникла суперечка. 

Даруся, як і Цвичок, пов’язана із «тим світом», тому в свою оселю нікого 

не пускає, нікому двері не відчиняє. Аж тут «відкрила Іванові двері в сіни» 

[201, 43].  

Іван Цвичок – один із небагатьох, хто зумів викликати довіру у бідної 

жінки, стати, хоч ненадовго, частиною її життя. «Диво-дивне, але одного разу 

солодка Даруся взяла з собою на цвинтар до тата і Цвичка» [201, 45]. Таким 

жестом Даруся намагалася показати, що цінує Іванову доброту та приязнь. 

За образом «дурнуватого», «недалекого» Цвичка, як виявилося, криється 

доля нещасливої людини, що стала жертвою влади. Над героєм збиткуються, 
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що не має свого даху над головою, поневіряється із хати до хати. Але ніхто не 

має найменшого бажання зазирнути у його зболену душу. 

Після чергового виклику у сільраду, Цвичок вказує на джерело всіх своїх 

проблем. «А що своєї хати не маю, то нащо ви такі розумні і ваша влада така 

розумна забрали мамину хату, коли вона померла від побоїв на МГБ, а мене по 

людях пустили» [201, 72].  

 Між Дарусею й Іваном втрачається той тісний, природний зв’язок, який 

був до цього, коли останній приходить, перевдягнувшись у військову форму. У 

героїнї зникає спокій і довіра, з якою вона раніше ставилася до Цвичка. 

О. Івановська зазначає, що народні уявлення відображають можливу зміну 

світогляду і свідомості під час перевдягання, духовне переродження шляхом 

зміни зовнішнього вигляду [129, 41]. 

Зневажливе ставлення до Цвичка, насмішка не можуть ніяк вплинути на 

його дії. Він робить те, що совість йому дозволяє і, що душа хоче.              

Іван намагається зробити усе можливе, щоб вилікувати Дарусю (це можна 

розглядати як подвиг героя), знову повернути їй мову. «Цвичок…повів Дарусю 

прямісінько в районну поліклініку» [201, 61]. Все ж ніякого результату похід до 

лікаря не дав. Той, як і всі, позбиткувався над сиротами і виставив зі свого 

кабінету. 

За «дурним» Цвичком криється майстерно замаскований герой, який 

приховує свої розумові та фізичні здібності.  

«Дурень викликає сміх, але нерідко оповідач ставиться до нього з 

симпатією, і це закріплено у типі «іронічного щасливця», якому все вдається, 

незважаючи на його незугарність» [43, 8]. 

 Позитивне ставлення до Цвичка відчувається і у авторському розумінні 

М. Матіос. Вона не засуджує свого персонажа, не насміхається над ним, лише 

по-людськи співчуває. 

У наступному творі М. Матіос «Майже ніколи не навпаки» головний 

герой відмінний від Івана Цвичка. Дмитрик має деякі спільні риси із казковим 

богатирем, який поспішає знедоленій героїні на допомогу. 
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Казковий богатир генетично споріднений з образом змієборця 

космогонічного міфу. Такий герой завжди є поборником добра й 

справедливості, стоїть на боці слабших, скривджених. У фольклорі він 

наділений, з точки зору аксіологічної шкали народу-творця, ідеальними рисами: 

хоробрістю, рішучістю, чесністю, непідкупністю тощо. При тому, як зазначає 

О. Наумовська, залежно від розвитку людської думки відбувається ґенеза 

народних ідеалів: чарівне народження й гіберболізована фізична сила 

(«Покотигорошко», «Іван-Вітер», «Чабанець», «Про Сученка-богатиря» тощо) 

героя чарівної казки заміщуються кмітливістю й здатністю до стрімкого 

навчання, скромністю, чемністю («Іван-Побиван», «Незнайко» та ін.). Саме 

таким «героєм нового часу» постає Дмитрик – наймолодший із чотирьох братів 

заможної родини Чев’юків із сімейної саги «Майже ніколи не навпаки».  

Як зазначає Л. Дунаєвська, конфлікт казок базується на сімейних і 

родових проблемах. У багатьох побутових оповідях змальовується ворожі 

стосунки у роді, сім’ї між лукавою жінкою та чоловіком, між братами та ін. 

У сімейній сазі «Майже ніколи не навпаки» увагу привертає заможна 

родина Чев’юків. Старий Кирило має трьох синів: «Три Чев'юкові сини — 

Павло, Андрій та Оксентій — однакові, як три краплі води, сиділи круг 

дубового столу посередині найбільшої — про гостя — кімнати» [195, 21]. 

Пізніше дізнаємося, що ще й був четвертий, наймолодший Дмитрик, якого 

спіткала лиха доля. 

Як уже згадувалося, головним героєм у казках зазвичай є наймолодший із 

братів. Він стає у центрі формування і розвитку сюжету казкового епосу у тих 

народів, які пережили розпад патріархального роду, патріархальної великої 

сім’ї. Старші сини як правило постають егоїстичними, жадібними, на їхньому 

фоні знедолений молодший син овіюється ореолом героя.  

На думку М. Новікова, старші брати майже завжди виступають 

негативними, вони одружені, наділені життєво-практичним складом розуму, у 

своїх діях керуються меркантильними поглядами, обачливо ведуть 

господарство [241, 106]. 
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Безсумнівно, Дмитрика, наймолодшого із братів, можна найменувати 

добротворцем. У той час, як Петруніного Івана відправляють на війну, він стає 

помічником та охоронцем знедоленої жінки. 

 «Гуманний характер діяльності богатирів проявляється у тому, що вони 

виступають на стороні слабших, страждаючих, принижених. У них 

виражаються такі якості, як хоробрість, рішучість, допитливість, чесність, 

непідкупність, скромність, ввічливість…» [241, 76]  

На думку Л. Дунаєвської, «характерним виявленням народного 

осмислення ролі особи в історії розвитку суспільства є образи героїв-богатирів 

– поборників добра, свободи і справедливості. В більшості казок тільки в 

боротьбі за щастя знедолених знаходять вони своє особисте щастя» [107, 122].  

Великою перевагою таких богатирів є їхня сила, яку вони проявляють 

змалку. «Сила героя-богатиря в більшості випадків спрямована на суспільний 

подвиг – рятування народу від якогось нещастя або дівчат, королівни від 

пожирання змієм чи заміжжя з ним» [106, 23]. Але час вносить свої корективи, і 

тепер богатирем можемо вважати не лише героя, який чарівно народжений, 

переміг змія чи врятував принцесу, а й персонажа, який прочитав декілька 

книжок (Незнайко) та ін. Саме таким героєм нового часу постає Дмитрик. 

Старий Кирило, не маючи потреби у грошах, з чистим серцем 

погоджується віддати наймолодшого Дмитрика у найми до Петруні. Будучи 

тихої вдачі, Дмитрик вправно береться до роботи «зранку до вечора пантрував 

коров'ячі ясла та жолоби, не випускаючи з рук вила, лопату чи щітку для 

чищення худоби. Навіть лютий, як справжня йорданська студінь, Варварчучин 

бик вже майже довірливо терся об Дмитрикове плече, не надто гостро реагуючи 

на будь-чию появу на подвір'ї» [195, 22]. 

Андрій, один із Дмитрикових братів, ще з дитинства був улюбленцем 

матері. Вона пестила і леліяла його, вивищувала з поміж інших своїх синів.  

Андрій не може пробачити братові, що Петруня відповіла на його залицяння, а 

ним знехтувала. 
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 Тільки Іван повернувся з війни, Андрій виклав йому всю інформацію про 

зраду дружини, прирікши, таким чином, брата на загибель. Не маючи й 

двадцяти років, Дмитрик «пішов у глину через свою молоду кров» [195, 21]. 

Караючись за любов до заміжньої Петруні, хлопець просить переказати Доцьку 

коханій: «… за другу не вмер би, навіть, якби гриз зубами камінь. А за неї таки 

… умираю» [195, 27]. 

Наступний різновид персонажів – знедолені, до яких зазвичай відносяться 

жіночі образи (нареченa, викраденa змієм; підміненa нaреченa; оживленa 

нaречена; мaти, що бoреться зі смертю; чудесна дружинa; біднa невісткa; 

проклятa дочка; пaсербиця). 

До цієї групи віднесемо Дарусю («Солодка Даруся»), Іванку, Петруню 

(«Майже ніколи не навпаки»); Одокію («Майже ніколи не навпаки»), як бідну 

невістку. 

Перша частина «Даруся» повісті «Солодка Даруся» починається із 

розмови між сусідками про георгіни (жоржини), які, як дізнаємося пізніше, дала 

одній із них солодка Даруся. І гадки не маємо, що це за персонаж, але уже 

відчувається приязнь, адже людина любить квіти, піклується про них, не 

жалкує для односельчан, отже, не може бути негативним героєм.  

Даруся сидить у квітнику, заплітає-розплітає сиву косу, слухаючи 

розмову сусідів. «Вони таки не мають смальцю в голові, а Бога в череві, її 

сусіди, бо думають, що вона дурна. А Даруся не дурна – вона солодка» [201, 5]. 

На початку твору важко зрозуміти, що значить солодка і з чим це пов’язано, 

причина трагедії і пояснення епітета розкривається у заключній частині 

«Михайлове чудо».  

Даруся не розуміє, чому невдоволення у людей викликало те, що вона 

розносила коріння квітів восени у ті хати, де вони ніколи не цвіли. Такий жест 

героїні може означати лише одне: коріння квітів символізує моральність, 

духовність, яка, як і квіти навесні, має прорости у людських серцях.  

Іванка («Черевички Божої Матері») з-поміж інших дітей вирізняється 

кмітливістю і допитливістю, а такі риси наврядчи викликають захоплення збоку 
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оточення. Дівчинці цікаво б було знати «як воно там, на небі…» [204, 13], тому 

вона мріє про таку драбину, яка б сягала хмар. 

Покликаючись на казкознавчі імагологічні дослідження 

Є. Мелетинського, який визначає два основних типи героя чарівної казки: 

епічний (якому властиві «благородне походження», врода, парубоцькі подвиги) 

та «низький», «безнадійний» (питомими рисами образу є низький соціальний 

статус, бідний одяг, презирливе ставлення оточення і, як правило, певна вада) 

[209, 179-180], – й апелюючи до того, що характерною рисою творчості Марії 

Матіос є зображення героїв із фізичними чи психічними вадами, що слугують 

маркером «інакшості», «обраності», звільняють від певних соціальних ролей, 

можна потрактувати таких персонажів творів письменниці суголосними 

казковим образам. Так, герой казки «Ох» спершу «не такий як треба», «уже 

йому, може, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить – ніколи й не 

злазить»; Ілля Муромець («Казка про Іллю Муромця і Солов'я-розбійника» має 

«тридцятилітню хворобу» – «слабий був на ноги»; безногий Іван Голик з 

однойменної казки братається з «безруким», – внаслідок чого казкові герої 

набувають магічної сили. У міфологічному світогляді ознакою причетності до 

простору смерті, потойбіччя є німота персонажа. Героїні творів Марії Матіос – 

Даруся («Солодка Даруся») й Іванка («Черевички Божої Матері»)наділені 

дефектами мовлення. Набуття цими авторськими образами каліцтва 

сприймається як набуття ними чарівних властивостей.  

Михайло («Солодка Даруся») завжди говорив Дарусі, «слабі на голову» – 

то Божі люди, але тоді ще дівчинка не могла зрозуміти, чому не всі люди є 

Божими, адже у їхньої мами теж болить голова. 

Даруся «все розуміє, знає, що і як називається, який сьогодні день, 

скільки яблунь вродило в Маріїнім саду, скільки від Різдва до Різдва людей у 

селі родилося, а скільки вмерло…З курми вона говорить краще, ніж із людьми. 

Дерева її розуміють, пси не займають, а люди – ні» [201, 5-6]. Мовчання – то її 

самозахист, «… з людьми вона не хоче говорити, бо тоді можуть дати їй 

конфету» [201, 6]. 
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Авторка показує наскільки світ людей став жорстоким, собаки, кури, 

дерева мають більше розуміння і співчуття, аніж живі люди. Героїня нікому не 

завдає шкоди, нікого не чіпає, але все ж муляє людське око, бо не живе за 

їхніми законами, не робить таких самих абсурдних речей.  

Одного разу Федько на баранові повіз свого сина до школи, але ніхто ж 

не назвав його дурним. Посміялися з нього кілька днів і забули. «Вони [жителі 

– Я.С.] в селі собі думають, що Даруся не розуміє, що, аби не казати дурна, 

вони їй кажуть солодка» [201, 7]. 

Людська жорстокість не має меж. Якось Даруся не послухала прохання 

п’яниці Славка і збавила бідне порося від мук, то він їй «кинув жменю 

барбарисом під самі хатні двері» [201, 7]. Сільський п’яниця знав, що від 

солодкого болить у героїні голова, мучиться вона дуже цілий тиждень, «ніби 

вертається з того світу» [201, 7]. Хіба ж такий людський вчинок має 

виправдання і чи взагалі тут можна говорити про моральні чесноти. 

 Даруся стоїть вище над сірою, буденною масою, вона ще з дитинства 

зрозуміла, що людина людині швидше причинить шкоду, аніж прийде на 

допомогу, тому краще мовчати. 

Солодощі вважаються улюбленими ласощами міфологічних персонажів. 

Домовому, як охоронцю дому, на ніч залишають вазочку з цукерками чи 

наливають меду. «Нечисті» і небезпечні локуси посипають цукром, поливають 

посолодженою водою. 

«Конфети», як складова солодощів, набувають іншої конотації у Марії 

Матіос. Впершу чергу, вони стають причиною страждань сім’ї Ілащуків, 

божевоління Дарусі. Цукерки символізують не щасливе майбутнє життя, а зло 

стосовно довірливих необачливих істот. Мармеладку отримує й Іванка від 

німця. 

 Мовчання – форма ритуальної поведінки, що співвідноситься зі смертю, 

сферою потустороннього і надприродними силами. Людина, яка відмовляється 

від мови сприймається, як чужа. Німота розглядається у традиційній культурі 
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як знак Божого прокляття, як покара за неправильну поведінку. Зміна голосу 

маркує зміну певного статусу чи стану, є ознакою демонічної істоти. 

 Як зазначає А. Байбурін, «мовчання – важлива ознака головного 

персонажа ритуалу (мовчання нареченого, нареченої, покійника). Воно вказує 

на зв’язок цього персонажа з іншим світом, у той час як говоріння – ознака 

світу живих» [21, 92]. 

 З тим, що мовчання є смерть, погоджується і О. Фрейдеберг. Щоб 

померлому повернути дар говоріння, він має напитися крові, таким чином 

переборюючи смерть та отримуючи можливість продовження життя. Дар 

«слова» співпадає із даром «життя» [356, 125]. 

 Іванка («Черевички Божої Матері) після чергового походу у Дідькову 

Яму до діда «…почала заїкатися…» [204, 58], Дарусю ще з дитинства є німою. 

Мовні дефекти вказують лише на те, що жіночі образи є маргінальними. Вони 

живуть серед звичайного люду, але наділяються сакральними знаннями, доступ 

до яких мають лише обрані. 

         Іванка («Черевички Божої Матері») відрізняється від своїх однолітків, її  

цікавить усе непізнанне і таємниче, усе те, що не підвладне людському розуму. 

Мама лякається поведінці своєї дочки, адже це не добре, «у дівки має бути 

довгий волос і короткий розум. А в тебе все не так… все не так» [204, 71]. Як і 

Дарусю, її вважають «не від світу сього» (божою дитиною). Іванчина мама 

твердо переконана: «… не треба було дівку чоловічим ім’ям називати…» 

[204, 71]. 

           Ім’я – це персональний знак людини; міфологічний замісник, двійник. 

Ім’янаречення надає новонародженому статус людини, формує її: «Прибери 

пня, дай ему имня – и з него буде чоловік» [309, 408]. Найрозповсюдженішим 

було присвоювати новонародженим календарні імена. Так і батько Іванки 

пояснює, що дитину по-іншому назвати було не можливо, адже «… родилася на 

Івана, з ім’ям родилася, то що, були би Катериною чи Параскою називали?» 

[204, 72]. 
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 Ім’янаречення вважається найважливішим механізмом включення 

новонародженого у культуру. Отримавши ім’я, дитина стає об’єктом 

семіосфери, істотою, яка може бути названою, пізнаною [21, 44]. 

 Дати ім’я – означало дати життя. Ескімоси уявляли людину як комплексе 

поєднання тіла, душі й імені, з яких тільки ім’я могло уникнути смерті [325, 

187]. Щоб здобути магічну владу над ворогом, потрібно було дізнатися його 

ім’я. Боги багатьох релігій мали по кілька імен, «справжнє» було прихованим і 

недосяжним. У єгипетській міфології Ісіда намагається оволодіти справжнім 

іменем Ра, щоб набути незвичайної сили. 

 Похід до тата на могилу Даруся сприймає по-особливому. Готує 

спеціальні гостинці (сир, масло, хліб, молоко), продумує у голові кожне слово, 

яке б хотіла йому сказати. «До тата Даруся йде тільки серединою вулиці, їдуть 

машини, йдуть фіри, тягнуться люди – Даруся знає своє: вона по дорозі до тата 

– княжна» [201, 22]. 

 Коли героїня прямує на цвинтар, за нею тягнеться гарава псів, що нагадує 

собою ритуал. Даруся завжди іде безлюдною вулицею. А коли й їдуть машини 

позаду неї, то «не наважуються обганяти цю дивну процесію, як не обганяють 

знаючі шофери ані похорон, ані весілля» [201, 23].  

Даруся рoзкладає на мoгилі принесені гoстинці (зазвичай, це молочні 

продукти), утішається татoвим голосом, що проривається до доньки з 

підземелля. Вважалося, що після смерті, померлий продовжує своє життя, а 

тому йому треба було приносити їжу у визначений період, ставити на могилі, 

особливо у свята. 

Щоденний похід Іванки до Дідькової Ями закінчувався тим, що 

вертається вона додому, «коли над головою повними жменями висипалися 

дрібні зірниці… Хоч і пізненько, і вже навіть трохи страшно, Іванка ставить на 

стежку відро з молоком і кошик із ягодами…» [204, 5]. 

Як бачимо, і у «Солодкій Дарусі», і у повісті «Черевички Божої Матері» 

фігурує образ молока.  
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Молоко – об’єкт міфологічного вірування, магічних ритуалів; має зв’язок 

з небом і атмосферними явищами. Тому, на нашу думку, не випадково 

знедолені героїні мають зв’язок саме з цим  продуктом. 

Молоко має тісний зв’язок із небом і атмосферними явищами – дощем і 

блискавками. За народними уявленнями, дощ – це молоко небесних корів. У 

давні часи був поширений культ молочних жертвопринесень. Для богів молоко 

слугувало їжею, а для звичайних людей – еліксиром життя, символом безсмертя 

і відродження. 

«Поминання на цвинтарі розглядалося як перебування живих у гостях у 

локусі смерті, поминання вдома, відповідно, як запросини гостей з «того» світу. 

У народній традиції метафора ходіння в гості організовує всю сферу взаємин 

між живим і світом мертвих» [129, 181]. 

«Можна твердити, що Даруся своїми походами на цвинтар до батька стає 

виразником мітологічного світосприймання, характерною особливістю якого є 

відсутність чіткої лінії розмежування між життям (буттям) і смертю (не-

буттям)…» [226, 12]. 

 Ідучи до батька, «коло клубу вона (Даруся) бере різко вліво, переходить 

дерев’яний місток і нарешті стає перед брамою» [201, 24].  

Міст – споруда і локус, який з’єднують землю й інший світ; місце 

контакту людини з міфологічними істотами. Перехід через міст осмислюється 

як перехід між світами. Відношення до мосту, як до нечистого місця, 

визначається не тільки тим, що на нього переносяться негативні властивості 

природних об’єктів, над якими він пролягає, але і тим, що входить до складу 

незаселених будівель. Перехід шляху по мосту символізує перехід людини у 

новий стан, статус. Семантика мосту, як суміжного локусу, що з’єднує далеке і 

близьке, проявляється і у чарівних казках. Наприклад, потреба побудувати 

чудесний міст за одну ніч часто входить у коло складних завдань героя. У 

нашому випадку, міст – дорога до могили Дарусиного тата. 

Іванчин дідусь живе за лісом, і дівчинка «…щодня ходить цим лісом по 

молоко…» [204, 51]. Ліс є локусом, наділеним ознаками віддаленості, 
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зближений з тим світом і розуміється, як місце перебування міфологічних істот. 

Ліс протиставляється дому, садку в рамках опозиції «чужий – свій». Н. Лисюк 

зазначає, що ліс в міфологічному світогляді ототожнюється з волоссям землі, 

шляхом у потойбічне царство мертвих. Казковий ліс означається зовсім не 

деревами, адже дерева виникають спорадично – й тільки в зв’язку з певною 

дією. У такому лісі може бути лише одне дерево, під яким зупиняються 

переночувати герой і на яке прилітають птахи-віщуни [174, 169-171]. 

Одного разу, ідучи до діда тією ж лісовою дорогою, Іванка почула скрип, 

зупинилася, але цей звук не зникав. За народними уявленнями, скрип, стук, 

свист – ознака демонічної істоти. «Голос демона виділяється із кола інших 

звуків… Нечиста сила не здатна до нормальної мови: русалки, наприклад, 

можуть викрикувати: «Уу-гу». Основний спосіб самовираження для демонів – 

не мова, а різні модифікації голосу (сміх, свист, плач, стук» [308, 512]. 

Знаковим є те, що героїня чує ці звуки саме за межами «свого» освоєного 

простору. 

 «Гостювання» Дарусі («Солодка Даруся») у батька ніколи не 

супроводжується запалюванням свічки. Героїня вірить, що запалений вогонь 

проганяє не лише нечисту силу, але й дух людини. А як зникає дух, то й туга за 

померлим стає все меншою, а Даруся цього не хоче. Вона не любить людей, які 

хочуть позбавитися від туги за рідними, тому й замалюють свічки на могилках. 

«А Даруся не хоче не тужити за татом. Бо для неї тут не туга – тут, коло тата, 

лиш стільки її справжнього життя» [201, 27]. 

Петруня («Майже ніколи не навпаки») усе своє життя тужить за 

Дмитриком, але нікому не може передати біль своєї втрати. Але одного разу, 

пов’язавши поверх червоної хустки чорну і взявши свічку, іде до могили 

коханого: «Петруня – вперше за всі роки – сидить у самих ногах Дмитрикової 

могили і сльози самі течуть її зів’ялим і поскородженим зморшками лицем» 

[195, 74]. Запалена на могилі свічка ніби допомагає їй позбутися, хоч частково, 

туги та печалі, які давно осіли на дні  душі. 
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Таким чином, Даруся і Петруня – кожна обирає свій спосіб боротьби із 

болем. Одна, за допомогою свічки, нарешті хоче його позбутися, а інша, лише 

разом із печаллю в серці і тугою, спроможна на проекцію, хоч часткову, свого 

життя, де була щасливою. 

«Відвідувати» живих мертві можуть через сни чи марення, за допомогою 

різноманітних знаків. «Покійні, зазвичай, являються або вночі, або тоді, коли 

живі дивляться у дзеркало чи телевізор, тобто зорово звернені в «інший світ». 

Страх перед такою гостиною померлих має для живих родичів іншу природу, 

аніж боязнь нечистої сили. <…> Найпоширенішою причиною «приходу» 

померлих є надмірна туга за ними живих та навпаки» [129, 182]. 

Коли Даруся («Солодка Даруся») засинала, то їй являвся тато. Він, 

чорний, неголений, всю ніч стояв у дверях, але не переступав порогу. Лише 

тримав простягнуту руку і просив молока. 

 Після смерті Дмитрика, Одокія («Майже ніколи не навпаки») часто 

бачила вогонь уві сні: «…вогонь сниться, хоч плач! Та такий червонецький, як 

розбризкана на снігу кров із замерзлої калини. Та язикатий такий. 

Гостроверхий. Всюдисущий. Місця від себе ніде не лишає!  

Закривається Доцька руками — а ті гостролезі язики облизують її 

холодне від жаху тіло» [195, 29]. А одного разу наснився ще й Дмитрик, який 

тягнув її у бік батькової хати. З полум’я живі-неушкоджені вибігали Андрій з 

Оксентієм,  а його вогонь поглинав повністю. 

Побачити уві сні покійника – до нещастя, хвороби, смерті близьких. 

Пізніше Одокія зрозуміла, що Дмитрик хотів остерегти старого батька від 

смерті, а так як невістка була вагітною, тобто виступала медіатором між 

світами, намагався попередити її про нещастя, яке наближалося. 

 Інший тип знедоленої, що постає у першій частині повісті «Майже ніколи 

не навпаки» – Одокія: «Доця, — вінчана жінка старшого Чев'юкового сина 

Павла…» [195, 19]. Цю героїню можна віднести до категорії бідна невістка. 

 За звичаєвими нормами, невістка мала обмежені права у сім’ї чоловіка. 

Свекруха давала лише розпорядження, а всю хатню роботу перекладала на 
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дружину сина. Бідній дівчині не дозволялося у будь-який час відвідувати 

рідних чи жіночі гурти. Якщо ж угода, яка була складена перед шлюбом, 

містила пункт про відвідування невісткою жіночих зібрань, то вона мала право 

на «понеділкування». На таких зборах старші жінки ділилися своїм подружнім 

досвідом, допомагали вирішувати інтимні питання.  

Образ бідної невістки, що потерпає від злої свекрухи, часто фігурує у 

баладах. Мати відсилає свого сина у солдати, а сама знущається над його 

дружиною і та перетворюється на тополю. У баладі «Ой у Галі свекруха лихая» 

[22, 237-238] свекруха змушує невістку жати у неділю та, змучена роботою, 

забуває своє немовля на полі, коли ж повертається, то відчуває лише біль та 

розпач – від дитини залишаються лише кості. У народних пареміях свекруха 

теж зазвичай виступає лихою та недоброю до невістки: «Рідна мати і б’є, та не 

болить, а свекруха словами б’є гірше, ніж кулаками», «Свекруха любить 

невістку, як собаки діда», «Свекруха — уїдлива муха». 

Василина неприязно ставилася до невістки «не через що інше, як через 

мовчазну, але тверду, мов камінь, любов до Доці свого найстаршого й 

найдобрішого сина Павла» [195, 19]. Але, на відміну від народної творчості, зла 

свекруха не застосовує чарів проти невістки, не зводить її зі світу, не 

проклинає. На захист молодій жінці стає свекор та люблячий чоловік. 

Останній архетипічний персонажний ряд – злотворці. Як зазначає 

Л. Дунаєвська, ці образи відображають гостроконфліктні мотиви звичаєвого 

права. Є. Мелетинський цей факт пояснює тим, що соціальне зло у казці 

одержало реальне втілення в образах злих братів, мачухи та інших персонажів, 

які пригнічують молодшого брата, пасербицю, сирітку тощо [106, 19]. 

Втіленням темних потусторонніх сил у казковій прозі виступають 

антигерої, які намагаються нашкодити слабким і беззахисним, на захист яким 

стають добротворці. 

Концентром парадигми злотворців чарівної казки є образ змія. Рефлексії 

жіночих ініціацій і жертвопринесень тотемному божеству закарбувалися в 

українській народній казці у мотивах викрадення чи отримання змієм дівчат як 
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«данини», частотно казковий епос наділяє цей образ рисами селянського 

побуту («Чабанець», «Покотигорошко», «Іван Голик і його брат» тощо).  

«В «Історичних коренях чарівної казки» В. Пропп виділив такі типи змія: 

«Змій – викрадач; Змій, який збирає данину; Змій – охоронник кордонів; Змій – 

поглинач». М. Новіков додав до цієї класифікації тип змія-спокусника [106, 33]. 

Але, наприклад, функція викрадання приписується не лише одному змієві, а й 

Костію Безсмертному, вітру тощо. 

У повісті «Майже ніколи не навпаки» Івана Варварчука можна 

ототожнити зі змієм-викрадачем. У прямому розумінні, він не викрадає свою 

наречену, але насильно змушує одружитися з ним: «Що старший молодий від 

молодої вдвоє і ще трошки, то правда. Ну, якщо вже на те пішло, то молодий 

старший навіть від тестя» [195, 53].  

Варварчук (саме прізвище вказує на його подобу) забирає наречену у свої 

маєтки. Петруня з острахом дивиться на свого чоловіка, його подоба лякає 

молоду дівчину: «А той Іван…люди добрі, завжди неголений ходить, як циган-

бляхар із сусіднього села. Вона того Івана боїться не менше, ніж наглої смерті» 

[195, 61]. 

Вступаючи у протистояння з героєм, змій намагається увігнати його в 

землю. Антагоніст ніколи не використовує зброю, не дoпомагає собі лапами чи 

зубами. Обов’язково змій знаходиться на своїй території. Щоб шкідник міг 

нанести шкоду, героя треба перевести у безпомічну ситуацію: розлучити з 

батьками, старшими, захисниками [272, 119]. 

Хитрістю заманює Іван Варварчук Дмитрика у свої маєтки і за допомогою 

його старшого брата Андрія нещадно здійснює розправу над хлопцем: «Й уклав 

його [Дмитрика] на підлогу, притиснувши підошвою груди. Іван тимчасом 

витягнув з-під постелі припасені для нової стелі дошки. <…> Далі два чоловіки 

так само мовчки взяли Дмитрика за руки-ноги й розправили зверху на дошках. 

Лицем до підлоги. Аби легше було йому дихати. Аж після того Іван поклав 

зверху на хлопця ще дві — найширші, але найтонші — дошки. І лиш після того 

чоловіки роззулися…» [195, 24]. 
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Казка закінчується перемогою героя над змієм-злотворцем. Авторський 

твір зупиняється на трагічному фіналі. Дмитрик гине, Варварчук домагається 

свого, але перемога не за ним. Він зжив хлопця зі світо, але викорінити із серця 

дружини не зміг. Отже, виходить, перемогу та винагороду здобув Дмитрик, 

нехай і ціною життя. 

Костій – один із найпопулярніших персонажів російських казок. Його 

уявляють викрадачем жінок, насильником, скнарою. 

В. Пропп висунув припущення, що образ Костія слідує за образом 

Карачуна, який був наділений злою силою чаклуна і здатністю перевтілюватися 

в різні чудовиська. 

«…ім’я Костей, Костій Бездушний, Кощей утворено, як і ряд казкових 

назв, саме за принципом першоступеневої символіки, на основі головної 

ознаки: в тому розумінні, що ця істота – з одних кісток, без тіла, а тому без 

душі» [106, 42-43]. 

Костій, найперше, є носієм таких людських вад, як скупість і 

лицемірство, тому згодом, як носій цих ознак, проникає як у побут, так і у 

літературу. 

Антисвіт творять чужинці, до яких відносимо майора Дідушенка 

(«Солодка Даруся»). Він постає, як викрадач жінок, насильник. «Час від часу 

він налітав у село як фурія, – разом з ним зникало кілька людей незалежно від 

статі, майнового стану і віку. <…> Після Дідушенка люди ходили, як 

мотилишні вівці: на рахунок нібито жива душа є, проте користі з неї – мало» 

[201, 155]. Так і казковий злотворець раптово з’являється, наносить велику 

шкоду, викрадає свою жертву. Як правило, його здобич жіночої статі, часто він 

хоче залишити її собі за дружину. 

На думку М. Новікова, єдиним яблуком розбрату між героєм казки і 

Костієм виступає жінка. Казка зображає дві категорії підвласних Костію жінок: 

його рідні дочки і полонянки [241, 195]. У нашому випадку йдеться про 

викрадену жінку, отже, полонянку. 
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Казка ніколи не повідомляє, яким шляхом жінка потрапляє до Костія. 

Матронка теж раптово зникає, авторський твір не описує за яких обставин та 

умов. 

Сила Костія величезна, але не безмежна. При певних обставинах вона 

може бути подавлена та знищена [241, 197]. Дідушенко наділений силою, яка 

пов’язана, у першу чергу, із його приналежністю до Радянської влади, але, як і 

сила Костія, вона не є безмежною і вічною. З часом знайдеться така людина, 

яка зможе їй протистояти. 

Костій може характеризуватися як гнобитель свого народу. Із його 

смертю або зникненням простий люд відчуває полегшення [241, 200]. 

Коли у селі з’явився Дідушенко, то люди дивилися на нього з великим 

острахом. Про цього офіцера ходили жахливі чутки. Після спілкування з ним 

«Дехто вертався з перебитими чи поламаними пальцями або припеченою 

шкірою, багато – не вернулося досі» [201, 155]. 

Дідушенко – представник радянської влади, яка «все бачить і все знає, бо 

скрізь має вуха і очі» [201, 161]. Тому, в першу чергу, звільнення від ярма 

можливе лише при викоріненні стержня зла і несправедливості, який втілює 

влада. 

Саме з Дідушенком, як дізнаємося пізніше, пов’язане і зникнення 

Матрони. «Що я завинила Богові, що він прислав сьогодні мені в хату мого 

ката? Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він сьогодні з моєї 

дитини ворога зробив» [201, 172]. Саме ця людина зіграла вирішальну роль у 

падінні сім’ї Ілащуків.  

Серед міфологічних істот, антигероїв чарівної казки слов’ян, можна 

назвати і Бабу Ягу. У казковій прозі образ Баби Яги трапляється досить часто. 

Вона може виступати як пожирачем дітей, так і помічником.  

Образи злотворців-жінок у казках можна побачити досить рідко. Серед 

них – мачуха, жінка-чарівниця, мати чи дружина змія, смерть тощо. Звернувши 

увагу на сучасний стан суспільства і його відображення у народній творчості, 

до вищезгаданого переліку ще можемо віднести лиху свекруху, яка намагається 
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будь-якими способами зжити невістку зі світу. Вона зображується лише у 

своєму домі, серед звичайного сільського побуту і просить чоловіка чи 

спонукає сина позбутися від неї. Найчастіше свекруха, як і мачуха, 

«намагається знищити героя обманом, за допомогою чарування, і тут очевидна 

її подібність з образом баби-яги» [106, 38] 

Є. Мелетинський причиною злих діянь мачухи вважає конкретні 

історичні обставини: розпад роду на сім’ї, страх перед іноплемінними жінками. 

Свекруха і невістка, мачуха і пасербиця – представник різних родів і боротьба 

між ними зображує боротьбу цих двох чужих родів. 

 У повісті «Майже ніколи не навпаки»: «Свекруха не дуже святкувала 

першу невістку» [195, 19]. Василина не могла змиритися з тим, що Павло 

безмежно любить свою Доцю. І, коли невістка важко переносила вагітність, 

свекруха раділа глибоко в душі. 

Отже, у розділі здійснено спробу систематизації персонажів художніх 

творів Марії Матіос за типологічною матрицею образної парадигми чарівної 

казки: Іван Цвичок ↔ віктимний герой; Дмитрик ↔ казковий богатир; 

Даруся ↔ знедолений персонаж; Іванка, Петруня ↔ знедолені персонажі-

прокляті дочки; Одокія ↔знедолений персонаж-невістка; Дідушенко, Іван 

Варварчук і лиха свекруха Василина  ↔ злотворці. Поділ цей умовний, але, як 

нам здається, може стати одним із методів дослідження фольклорно-

літературної взаємодії. 
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2.3. Варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за В. Проппом), як 

мікроелементи сюжету творів М. Матіос 

 

У період стрімкого розвитку гуманітаристики, питання мотиву 

розглядається виключно в літературному руслі. Хоча фактом все ж залишається 

те, що свої теоретичні витоки термін бере саме з фольклористики.  

Першу спробу опису структурних елементів художньої системи (мотиву і 

сюжету) здійснив Олександр Веселовський у праці «Історична поетика».  

Науковець мотивом називає формулу, яка відповідала на запитання, що 

природа скрізь ставила людині; або ж закріплювала особливо яскраві, 

найважливіші чи часто повторювані враження.  

Фольклорист наголошує, що мотив – це елементарний, неподільний, 

повторюваний елемент фольклорного чи літературного твору; будівельна 

складова сюжету, що характеризується одночленним схематизмом [56, 301].  

Мотив може функціонувати на різних рівнях художнього тексту – ідейно-

тематичному, сюжетному, розповідному, композиційному, просторово-

часовому, персонажному та ін. Форма побутування мотиву в тексті може бути 

різноманітною: тема, ідея, образ, слово, предмет, персонаж, художня деталь [73, 

10-11].  

Б. Томашевський визначає мотив через категорію теми. Дослідник 

твердить, що як будь-який твір має свою тему, так і тему має окрема його 

частина. «Шляхом такого розкладу твору на тематичні частини, доходимо до 

частин, які не розкладаються. Тема частини, яка не розкладається, називається 

мотивом [331, 121]. Тему і мотив не можна ототожнювати. Тема є загальною 

семантичною одиницею, що складається з сукупності мотивів. Тема, на відміну 

від мотиву, охоплює відносно цілий і завершений ряд тісно пов’язаних подій, 

описів. 

Мотиви мають можливість цілісно переходити із одного сюжету в інший, 

але їх «міграція» має бути вмотивованою. Б. Путілов мотив ототожнює зі 

словом. І. Сілантьев відзначає, що мотив є носієм предикативності, тому більше 
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співвідноситься не просто з простим словом, а зі словом, як носієм 

предикативності [304].  

С. Неклюдов у поле свого зацікавлення ставить мотив і мотифему. Під 

мотивом дослідник розумів слово як частину мовлення, а от під мотифемою – 

конкретне втілення цього слова, його синтаксичну роль (слово як член речення) 

[234]. 

Мотиви наділяються моделюючою якістю, сюжетогенністю. При їх 

сполученні програмується інтрига, сюжетний розвиток. Мотив увібрав у себе 

сукупність знань; це так званий «словник» традиції, «продиктований» 

етносвідомістю на певній стадіє розвитку. 

Думку О. Веселовського про цілісність і неподільність мотиву заперечив 

В. Пропп. Навівши приклади із казок, дослідник показав, що мотиви, які подає 

О. Веселовський, можуть ще розпастися на простіші компоненти – набір 

суб’єктів, об’єктів і предикатів, які виражаються в тих чи інших фабульних 

варіаціях. Наприклад, мотив «змій викрадає дочку царя» можна розкласти на 

менші складові, які можуть варіювати [305, 25-26]. 

В. Пропп мотиви пропонує замінити функціями, вважаючи їх, на відміну 

від мотивів, постійними величинами.  

Вивчаючи структуру чарівної казки, фольклорист під функціями розуміє 

вчинки героїв, визначені з точки зору їх значимості для ходу дій. Казка часто 

приписує однакові дії різним персонажам. В. Пропп наголошує, що для 

вивчення казки важливим є питання: що робить казковий персонаж, а питання 

як робить і хто робить відходять на другий план [272, 29]. 

Функції мають визначену послідовність, чого не скажеш про мотиви. 

Згідно з твердженнями Зої Мітосек (2003), «…Пропп намагався виділити 

складники казкової фабули, проте його не цікавлять тематичні складники – 

мотиви». Дослідник, аналізуючи казки, дійшов висновку, що там повторюються 

певні дійові схеми: функції (вчинки героя) [221, 212]. 
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Праця В. Проппа «Морфологія казки» (1928) мала значний вплив на 

фольклористику. Але для багатьох залишається невідомим той факт, що саме 

Р. Волков був піонером структурного аналізу.  

Питання осягнення історії формування казки як складного фольклорного 

феномену шляхом вивчення «механізмів» її будови у вітчизняній (на той час – 

загалом у радянській) фольклористиці вперше стало об'єктом наукових студій 

Р. Волкова. У праці «Казка. Розшуки з сюжетотворення народної казки», яка 

вийшла друком 1924 року в Одесі (розвідка була лише першим томом 

запланованих видань, які, на жаль, світ не побачили), казкові теми фольклорист 

розклав на ряд мотивів та спробував розглянути варіанти одного мотиву в 

сюжетній структурі різних казок. Наукові досягнення одесита Р. Волкова не 

отримали належного визнання у радянській фольклористичній думці, на 

відміну від аналогічних розвідок російського вченого В. Проппа. 

Зіставляючи досягнення Р. Волкова і В. Проппа, С. Росовецький 

погоджується з тим, що саме одеський дослідник першим «транскрибував» 

казкові сюжети, проте саме В. Проппу належить першість винайдення методику 

аналізу таких транскрипцій.  

О. Кирилюк вважає, що теорія В. Проппа виникла на основі робіт його 

попередників: О. Никифорова, О. Єленської, М. Грушевського, Р. Волкова. 

На думку А. Дандеса, саме Жозеф Бедьє першим побачив, що казка 

складається із постійних, незмінних одиниць. Однак Бедьє у 1893 році, 

опублікувавши працю «Казки», не зміг визначити природу таких елементів. 

В. Пропп, запозичивши техніку схематизації, пішов далі, назвавши постійні 

елементи казок функціями. 

А. Дандис функцію В. Проппа пропонує замінити близьким за значенням 

терміном мотифема, який об’єднує значення мотиву і аломотиву. 

Дослідник чітко розмежовував мотив у структурному і сюжетно-

класифікаційних планах. До матеріалу застосовував два різних підходи – 

емічний і етичний. Перший, емічний, трактується як «структурний». Тому 

емічні одиниці є частинами функціонуючої системи і не можуть існувати в 
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ізольованій системі. Дандес пропонує два емічних рівня: мотифема і аломотив. 

Де аломотив – це конкретна текстова реалізація мотифеми.  

Л. Парпулова слідує за А. Дандесом, але для неї в однаковій мірі 

важливий «емічний» та «етичний» підходи. За першим рівнем вона залишає 

мотифему і аломотив. А за «етичним» рівнем подає наступну градацію: 1) тема 

мотиву (відповідає мотифемі); 2) власне мотив (виражається у предикативній 

формі); 3) варіант мотиву (відповідає алломотиву); 4) епізод (власне фрагмент 

тексту у його буквальному вигляді) [276, 173-174].       

В. Пропп мав своїх послідовників, яких цікавило питання вивчення 

структури казки.  К. Бремон, аналізуючи варіанти казкового сюжету, умовно 

назвав їх їх «Бик-тайнік». У якості сюжетної одиниці вибрав епізод. 

П. Маранда і Є. Кьонгас-Маранда, розглядаючи казковий текст, поділили 

його на діади – взаємодії між двома персонажами. Зміна діади у ході оповіді, її 

руйнування чи створення нової, складають ситуацію. 

 С. Фотіно, С. Маркус у статті «Граматика казки» запропонували метод 

аналізу казкового тексту, який враховував би можливість його різного 

прочитання. Дослідники текст запропонували поділити на мінімальні сегменти 

(сегменти-події), які потім об’єднують у більші сегменти, важливі для ходу дії. 

Така послідовність операції зводить варіанти оповідних одиниць до їх 

інваріантів [338]. 

 «Морфологія казки» В. Проппа була перекладена англійською мовою 

лише у 1958 році, але те значення, що їй надає вітчизняна та зарубіжна наука, 

важко переоцінити. Метод науковця застосовується не лише для аналізу 

корпусів казкових текстів, а й інших наративів (як усних колективних, так і 

авторських індивідуальни). У зв’язку з цим, мова йде про відношення моделі 

В.Проппа до загальної граматики оповідних текстів [42, 243]. 

Спробуємо варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за В. Проппом) 

застосувати для розбору творів М. Матіос «Солодка Даруся», «Майже ніколи не 

навпаки», «Черевички Божої Матері».  
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Казка зазвичай починається з того, що перераховуються члени сім’ї, чи 

майбутній герой вводиться просто шляхом називання його імені. В. Пропп 

такий морфологічний елемент називає висхідною ситуацією [272, 35-36]. 

Згідно Р. Волкова, казка розпочинається особливою формулою-приступом, 

який може бути 1) хронологічним («Жили-були…»; «Як був собі…»); 2) 

топографічним («У деякому царстві…»); 3) зачином-приказкою (простір 

особистої фантазії) [65, 18-19]. 

Н. Рошияну серед казкових формул виділяє ініціальні, медіальні, 

фінальні. І саме ініціальні дослідник розділяє на хронологічні та топонімічні 

[106, 54]. 

Найрозповсюдженіший тип ініціальної формули для усіх жанрів казкової 

прози – формула існування героя. Вона не пов’язана з розвитком казкової дії, а 

лише вводить у наратив периферійних діючих осіб. Конструктивний принцип її 

полягає у поєднанні опорних дієслів «жив», «був» чи їх поєднання з різними 

варіаціями з вказівкою на соціальний статус персонажа (цар-царівна, вдова, 

бідняк). Казка рідко подає на початку головного героя, найчастіше «жили-

були» відноситься до його батьків [74, 21-24]. 

  Перше знайомство з батьками Дарусі («Солодка Даруся») відбувається у 

головній драмі «Михайлове чудо». Матронка з Михайлом живуть «як два 

гриби-панчуки під буком, – потайки, неначе мохом і глицею вкриті» [201, 83]. 

Побралися Матронка з Михайлом, зажили, хоч бідно, але щасливо. Як 

часто зазначається у казках, не було довго у них дітей. 

Важко звичайним людям спостерігати за сімейним щастям Ілащуків. То 

їм заважає, що вони «між собою на «ви» звертаються…» [201, 91], то турбує, 

що не виносять на людський осуд своєї господарки.  

У другій  частині повісті «Майже ніколи не навпаки» мова йде про 

Гаврила Дякуча, батька Петруні, що поспішно готується до весілля доньки. 

 У «Черевичках Божої Матері» робиться акцент безпосередньо на головну 

героїню Іванку, а її сім’я описується побіжно. Перше знайомство з сім’єю 
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Борсуків відбувається тоді, коли дівчинка лежить у гарячці після того, як 

намагалася оволодіти чудодійною силою квітки Черевички Божої Матері.  

 До формул існування героя приєднуються формули наявності чи 

відсутності. Вони активно варіюють: наприклад, у царя було три сина чи у царя 

не було дітей. Одночасно ці формули слугують переходом до казкової дії.   

У «Солодкій Дарусі» «…Матронка вродила дитинку посеред білої днини 

в середині марта» [201, 92]. Довгоочікувана немовля є тим важливим 

доповненням до повноцінного щастя, яке так «муляє око» односельцям. 

Донькою-одиначкою, донькою сиротою, «яка виросла без маминої ласки 

й маминої науки», постає Петруня із другої новели твору «Майже ніколи не 

навпаки» [195, 53]. Батько, не зважаючи на умовляння доньки, хоче віддати її, 

хоч за старого, але багатого ґазду.  

Початкова, висхідна ситуація часто дає мальовничу картину щасливого 

життя героїв, що є контрастним до тієї біди, яка настає. Досить невеликі і 

незначні події, які далі рухають сюжет, можуть вибухнути катастрофою. Саме 

дії персонажів програмують композицію, яка знаходиться під впливом казкових 

законів. 

Мотив «чоловік у відлучці», запропонований Р. Волковим, у                     

В. Проппа звучить як «відлучка одного з сім’ї з дому (тимчасова 

відсутність)» 

  Іванка («Черевички Божої Матері») відправляється  з гостинцями до 

дідуся. Дівчинці шкода маму, яка важко переносить вагітність, «ото Іванка й 

зголосилася сама віднести у Дідькову Яму бурячиння для дідових поросят» 

[204, 51]. Героїня запевняє, що нічого не боїться, але вечір їй здається не таким, 

як завжди – передчувається небезпека. 

Функція відлучки прослідковується і у «Солодкій Дарусі»: «Закладав 

Михайло того літа вориння в полонині черемошнянського двірника Іллі 

Джуряка – Їлашка по-сільському, то сходив додому з гір лише на неділю. А 

жінка в селі тримала господарку» [201, 96].  
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Чоловіка Петруні («Майже ніколи не навпаки») Івана Варварчука 

забирають на війну, жінка залишається одна. Іван, як казковий образ Синьої 

борода, покидає дружину на господарстві, віддає їй усі ключі, але та навіть не 

здогадується, що її чекатиме після його повернення. 

Перед тим, як герой покидає домівку, за В. Проппом має слідувати 

«функція заборони». У Р. Волкова – це мотив «порушення заповіту». 

 Жодної заборони Іванці мама не ставить, але, вирушивши у дорогу, 

дівчина відчуває страх та пересторогу. Заборону перед героїнею висуває її 

внутрішній голос, передчуваючи небезпеку. 

Казка ще зберегла один вид заборони – стригти волосся. Заборона 

стригти волосся ніколи у казках не виголошувалася прямо. Волосся вважалося 

місцем знаходження душі чи магічної сили. Втратити волосся означало 

втратити силу [271, 26]. 

   Перейшовши у стан одруженої жінки, «Матронка мала таку грубезну й 

довгу косу, що нею тричі обвивала голову…» [201, 91]. Жінці довге волосся 

надавало особливості, незвичайності, казковості. Збоку ж народної обрядовості, 

героїня порушила заборону, коли не обстригла косу після весілля. 

Петруня порушує заборону, переступивши шлюбну обіцянку. Після того, 

як молода жінка залишилася без чоловіка, їй на допомогу приходить сусідський 

хлопець Дмитро « <…> добрий такий та тихий. Мовчить та дивиться. <…> Як 

ангел, чистий. Невинний» [195, 63]. 

Виникнення біди спонукає до протидії, що і рухає подальшим сюжетом. 

Одного літнього вечора Танасій Максим’юк почув проникливий плач 

дитини у Михайловій хаті. Коли відчинив двері і крикнув через поріг, то ніхто 

йому не відповів. Матронка безслідно зникла. Так входить у дію функція 

зникнення одного з головних героїв (В. Пропп), що у Р. Волкова звучить як 

«відправлення на пошуки утраченого» як предтеча з'яви антагоніста .  

У казках головний герой відправляється на пошуки, прокладає довгий 

шлях і врешті-решт знаходить бажаний об’єкт. Іноді йому на допомогу 

поспішають чарівні віщуни. У розглянутих творах будь-які віщуни відсутні.  
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Танасій з сусідами пішли шукати Матронку («Солодка Даруся), але 

знайшли над дамбою лише її отару овець. «Другу добу чи не третина 

черемошнянської мужської челяді шукала Матронку – а жінка щезла, як річкова 

нявка» [201, 99-100]. Лише на третій день Михайло все ж знайшов дружину на 

тому місці, де дивився неодноразово. 

«… А через день, в ополудне, донесли люди, що в черемошному 

змінилася влада…» [201, 112]. І лише після цього моменту у «Солодкій Дарусі» 

вводиться антагоніст Дідушенко (наприкінці твору дізнаємося, що це із ним 

було пов’язане зникнення Матрони).  

У «Черевичках Божої Матері» антагоніст з’являється на самому початку, 

а у «Майже ніколи не навпаки» Іван Варварчук неочікувано з’являється у селі, 

де ж і зразу дізнається про зраду дружини. 

Наступна важлива функція – вивідування (В. Пропп), коли антагоніст 

намагається зробити розвідку. Її мета – дізнатися місцезнаходження дітей, 

предметів, потрібної інформації тощо. 

  У «Солодкій Дарусі», як нам здається, вивідування стосується двох 

героїв: власне Матрони і, пізніше, маленької Дарусі. 

Матронка, після зникнення, навіть чоловікові не відкрила правду, де була 

ввесь цей час. Як пізніше з’ясувалося, вона опинилася на другому березі ріки, 

звідки її викрав антагоніст, намагаючись вивідати потрібну інформацію. 

«Спочатку офіцер затягнув білі шторки на вікнах, замкнув з середини двері, а 

тоді кілька разів обійшов круг стільця, довго роззираючи жінку. – Я тебе бити 

не буду. Я буду питати – а ти відповідай тільки правду. І тоді я тебе відпущу» 

[201, 175]. Але розвідка Дідушенка не принесла бажаних результатів. 

Познущавшись, він відпустив Матронку. 

Наступне вивідування пов’язане із Дарусею. Одного вечора люди із сотні 

Голуба навідали Михайла і забрали запаси московського добра, які той збирав 

за вказівкою нової влади.   
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«… Ще добре не розвидніло, як подвір’я заповнили військові» [201, 163]. 

Вони заглядали в усі закутки кімнат, шукаючи «нічних гостів». Михайла 

допитував сам Дідушенко, але потрібної йому інформації все ж не одержав. 

Але на цьому антагоніст не зупиняється. Шляхом хитрості й обману, 

намагається випитати всю потрібну інформацію у дитини. «Офіцер підніс 

півника до губів і один раз повільно лизнув його по всій поверхні… Знову 

піднісши до губів зеленого півника і коротко лизнувши, він тепер дивився 

виключно на дитину» [201, 167]. Спокушена солодощами, Даруся попрямувала 

до офіцера і при невимушеній розмові дала йому відповіді на всі запитання: чи 

били тата, що вимагали «лісові люди», коли обіцяли повернутися. 

Функція вивідування прослідковується і у «Майже ніколи не навпаки»:  

« <…> сів Іван на стільчик посеред хати, а Петруню поклав на коліна перед 

себе. – Присягай, що не була невірницею…» [195, 70]. Жінка не промовила ні 

слова, лише зневажливо дивилася на чоловіка: її очі видали все. 

Вивідування антагоністом стосується й Іванки. Ідучи лісом, героїня 

зустрічає Петра-шварцівника, його голос назавжди вкарбувався у її пам’ять і 

перше, що він запитав – чи вона Іванка, куди іде. Найголовніше – дав у 

подарунок золоті сережки. 

За проппівськими функціями, злотворець намагається обдурити свою 

жертву, щоб оволодіти її майном чи нею самою. Перш за все, шкідник набирає 

чужого вигляду. Може діяти шляхом умовляння, насилля, використовувати 

чарівні засоби [272, 39]. Таким чином діють і персонажі Марії Матіос, для того, 

щоб досягнути свого, вони ладні користатися будь-якими методами. 

Наступна функція за В. Проппом пов’язана з тим, що герой погоджується 

на усі умовляння антагоніста і йому допомагає («видача»): «А дитину не бийте. 

Дитина завжди справедлива…» – говорить Дідушенко після того, як дізнається 

від Дарусі всю необхідну інформацію («Солодка Даруся») [201, 171]. Іван 

(«Майже ніколи не навпаки») дізнається, що Петруня йому зрадила із 

Дмитриком, тому готує для нього розправу. Іванка викладає всю необхідну 

інформацію Петрові. 
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Казку далі рухає те, що антагоніст наносить одному із членів родини 

шкоду («шкідництво» за В.Проппом).  

У «Солодкій Дарусі» антагоніст шкодись усім членам родини: Матронку 

викрадає і знущається над нею, з Дарусі робить ворога для свої батьків, перед 

Михайлом ставить завдання, яке важко виконати: повернути «…в заготконтору 

до суботи подвійну норму молокопродуктів…» [201, 171]. Уразі невиконання – 

смерть або ж відсилка в Сибір. 

Іван («Майже ніколи не навпаки») розуміє, що нашкодити Перуні – 

досить складне завдання, адже він не має над нею ніякої влади. Тому способом 

помсти вибирає розправу над Дмитриком. 

Наступна функція, яку пропонує В. Пропп – «нестача» (недостача чогось 

одному членові сім’ї, звернення його з проханням до інших і з’ява образу 

дарувальника) У Р. Волкова на рахунок цього наводиться мотив «неможливі 

завдання».  

 У повісті «Солодка Даруся зазначається,що «Михайло вже другу добу 

ходив з полонини в полонину, від хати до хати, випрошуючи в людей, яке 

можна їстівне добро, обіцяючи відробити на деньках позичене» [201, 177]. На 

його прохання відгукнувся чоловік, що приходив вночі із сотнею Голуба. Саме 

ця «лісова людина» має «засіб», що може допомогти уникнути біди, стає 

дарувальником для Михайла. 

Помічником у «Майже ніколи не навпаки» виступає Маринька-Богодуха, 

що намагається допомогти Петруні. Але горда жінка не приймає порад жінки: 

«А як зробить – така моя судьба. Я тому не винна. Я жива і хочу жити» [195, 

 67].  

У «Черевичках Божої Матері» помічником для Іванки стає мольфарка 

Северина, яка навчає її, як вести себе у тій чи іншій ситуації: дівчина справно 

проганяє град, замовляє сили природи. Москалиця (так називають мольфарку) 

запевняє: «Страх, Іванко, не народжується з людиною. Страх людину 

наздоганяє. Але як людина не дається, то навіть страх від неї задкує» [204, 39]. 
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Однак на відміну від народної казки твори Марії Матіос здебільшого не 

мають щасливої розв'язки. Михайлові допомагає дарувальник, але на цьому 

сюжет вичерпується. «Солодка Даруся» закінчується смертю Матрони. 

«Матронка висіла в дровітні, зачеплена за бантину обмотаною круг шиї 

косою…» [201, 180]. У «Майже ніколи не навпаки» Петруня, змучена життям, 

наважується відвідати могилу Дмитрика «…і сльози самі течуть її зів’ялим і 

поскородженим зморшками лицем» [195, 74]. Іванка із «Черевичок Божої 

Матері», пройшовши життєві випробування, не за роками стає мудрою. 

Отже, у підрозділі здійснено спробу структурного аналізу творів Марії 

Матіос відповідно до казкових варіантів / функцій: «чоловік у відлучці» 

(Р. Волков) / «відлучка одного з сім’ї з дому (тимчасова відсутність)» 

(В. Пропп); «порушення заповіту» (Р. Волков) / «функція заборони» (В. Пропп); 

«відправлення на пошуки утраченого» (Р. Волков) / «зникнення одного з 

головних героїв» (В. Пропп); «вивідування» (В. Пропп); «видача» (В. Пропп); 

«шкідництво» (В. Пропп); «неможливі завдання» (Р. Волков) / «нестача» 

(А. Пропп)  
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РОЗДІЛ 3. ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНА ПАРАДИГМА АВТОРСЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС 

 

Художню тканину творчості М. Матіос наповнюють концепти «смерть», 

«доля», символи води та землі; жіночі образи, вималювані за допомогою 

світоглядних уявлень, відбитих у народнопоетичних творах. Важливо 

прослідкувати, як колективні уявлення відбилися у творчому доробку Марії 

Матіос, який вплив мав індивідуальний світогляд.  

Перед тим, як перейти до розгляду концептів, символів тощо, слід згадати 

про фольклорні інклюзії в авторській індивідуальній творчості. 

Марія Матіос монологи та діалоги своїх героїв насичує народними 

прислів’ями, приказками, прокльонами, вводить легенди, що допомагають 

зрозуміти допитливому розумові, як виникло те чи інше явище. 

В українській усній народній творчості пареміям відводиться значне 

місце, адже саме вони відбивають світогляд та історичний досвід, особливості 

світосприймання, національної ментальності, традицій та вірування народу. 

Паремійні жанри пронизують усю українську літературу, починаючи від 

найдавніших літературних пам’яток Київської Русі. Вони слугують засобом 

відтворення мови персонажів та їхньої характеристики, авторського ставлення 

до зображуваних подій. До сьогодні продовжується взаємозв’язок народних 

паремій та української літератури і творчість Марії Матіос цьому приклад. 

Простудіювавши творчі набутки письменниці, слід звернути увагу на такі 

прислів’я та приказки: «Півсвіту скаче – півсвіту плаче» [196, 262]; «мачуха – 

не хліб пшеничний» [195, 19]; «чоловік – не гірняк, щоби не зм’як» [195, 91]; 

«що кому смакує, хай здоров пакує» [202, 28]; «зуби з’їсти» [202, 9]; «кожен 

збанок носить воду, поки вухо не урветься» [202, 35]; «за солодкі ночі вилазять 

очі» [202, 37]; «ситий чоловік – добрий чоловік» [202, 107]; «долі конем не 

об’їхати і літаком не облетіти» [202, 106]; «жінка без чоловіка те варта, що ріка 

без притоки» [202, 106]; «зловитись на гачок»; «обоє рябоє» [202, 121]; «по 

через п’ятницю не заходити і в суботу» [204, 7]. 
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Крім прислів’їв та приказок, авторська творчість насичена вітаннями «як 

днювали?» [202, 333], «будьте здорові» [195, 52], «слава Йсу» [193, 276], «дай, 

Боже, здоров’я» [202, 36]. «Христос народився» [206, 293] тощо; прокльонами: 

«Краще би була струїла в утробі таку нечисть чи родила німою» [201, 171], «А 

най його шлях трафить, кров би його нагла залила!» [202, 34]. 

Найдавнішим жанром неказкової творчості вважається легенда, що 

перебувала у полі зацікавлення ще у літопистців (Нестор, Самійло Величко 

тощо). Мотивами демонологічних легенд збагачував свою творчість М. Гоголь 

(«Ніч перед різдвом», «Вій»), Г. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма», 

«Мертвецький великдень»), І. Франко («Смерть Каїна») тощо. Народні легенди 

про створення світу Арідником, про Щезника, Чугайстра та ін. використав у 

«Тінях забутих предків» М. Коцюбинський.  

Народні легенди як елемент текстотворення використовує і Марія Матіос. 

Неказкова проза допомагає їй краще розкрити світоглядні орієнтири свої героїв, 

показати їхній світ крізь призму міфологічних уявлень. 

Іванка («Черевички Божої Матері) сприймає світ як живу істоту. 

Дивлячись на місяць, бачить двох братів з вилами, що «готові ось-ось 

розпороти одне одному животи» [204, 7].  Або ж, спостерігаючи за «щербатим» 

місяцем, згадує оповідку сусідки, де героями-антагоністами виступають вовки, 

які гризуть місяць доти, доки не лишається з нього «худенький кусник. Місяць 

після того дуже довго і важко слабує, далі поправляється, а потім вовки знову 

продовжують гризти відновлені місячні боки» [204, 10]. 

Северина пояснює Іванці, чому в народі горох називають «адамовими 

сльозами». «Коли, Іванко, Господь вигнав Адама і Єву із раю, їм треба було 

жити й харчуватися. Ото й мусив Адам обробляти землю, щоб прогодуватися зі 

своєю жінкою. Але Адам, як ми, не був привчений до роботи, тому й плакав, 

коли вперше ходив за плугом. А де падали його сльози – там сіявся і виростав 

горох. Тому він і називається адамовими сльозами» [204, 76]. У творах 

М. Матіос переплітається язичництво з християнство, що взазує на двовір’я. 
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Отож, введені паремії, легенди у творчість Марії Матіос не вважаються 

штучними чи навмисно залученими у текстову канву. Вони органічно 

вплітаються у мовну картину світу героїв, відповідають швидше не 

індивідуальним уявленням, а колективним, що існують зроду-віку. 
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3.1. Концепт «смерть» у творчості М. Матіос («По праву сторону твоєї 

слави», «Не плачте за мною ніколи», «Вставайте, мамко»): фольклорні 

паралелі 

 

 «Як відомо, культура розвивається за своїми внутрішніми законами, 

повсякчас щось відкидаючи й народжуючи натомість щось цілковито нове» 

[175, 344]. Але якими б швидкими темпами не крокував науково-технічний 

прогрес, без благ якого сучасна людина не уявляє свого життя, все ж 

залишаються «вічні питання». Серед них: що таке смерть, що чекає на людину 

після закінчення життя. 

Смерть займала вагоме місце в уявленнях давніх культур, міцно 

вплітаючись у культурний контекст; відігравала важливу роль у конструюванні 

міфологічної картини світу.  

У більшості народів смерть пов’язана з певними обрядами та ритуалами. 

Залежно від культурної приналежності, а також від особистих переконань, 

людина могла ототожнювати смерть зі стахом або ж, навпаки, сприймати не як 

кінець, а як переміщення з одного стану в інший, перехід у нове, краще життя. 

Тема смерті зазвичай привертала увагу багатьох українських 

письменників. М. Коцюбинський у новелі «Сон» осмислює алегоричну смерть 

душі. Мотив смерті-перетворення звучить у «Лісовій пісні» Лесі Українки. 

Тісне переплетення життя зі смертю спостерігається у поезії В. Стуса тощо. 

Марія Матіос, як представниця сучасного літературного процесу, подає свої 

уявлення про смерть, душу, потойбічне життя.  

Концепт «смерть» розглядається у вітчизняних дослідженнях 

В. Войтовича, Р. Гузія, І. Зварича, В. Конобродської, З. Кузелі, О. Наумовської, 

П. Чубинського, В. Шухевича, В. Ятченка тощо. 

У зарубіжних розвідках приділяється увага вивченню образу смерті, 

потойбічного життя, обряду поховання (Ф. Ар’єс, О. Афанасьєв, 

І. Беньківський, Л. Виноградова, Б. Малиновський, М. Мосс, О. Сєдакова, 

А. Соболєв, Е. Тайлор, В. Топоров, М. Федорова, Дж. Фрезер та ін.) 
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Концепт як складник свідомості містить інформацію про світ, що 

ускладнюється за рахунок індивідуальних знань та уявлень. Важливо 

прослідкувати, як колективні уявлення про смерть відбилися у творчому 

доробку Марії Матіос, який вплив мав індивідуальний світогляд.  

Концепт «смерть» протиставляється концептам «життя» і «народження». Зі 

смертю асоціюється досить багато евфемістичних висловів: вічний сон, покій, 

відділення душі від тіла, нове народження, відправлення в путь, приєднання до 

предків, рух вгору до небес чи вниз до землі, зникнення  та ін.  

«Первісна людина глибоко вірила, що зо смертю вона не припиняє свого 

життя, а тільки переходить до іншого світу» [215, 233]. З уявлень про життя 

після смерті і виник культ предків.  

Персоніфікований образ Смерті фігурував на території України ще в 

період Київської Русі. Вона поставала потойбічною антропоморфною істотою, 

тотожною «іпостасі звичайного мерця» [87, 363], ототожнюючись із холодом і 

мороком, а інколи й зі сном. Гомер в «Іліаді» смерть і сон називає близнюками. 

Смерть сприймається як «довгий сон». Будь-яка гадина, ведмідь засинають 

на довгий час, а весною все ж пробуджуються. Те ж саме відбувається з 

ластівками. Зиму вони проводять у колодязях, річках, озерах, а весною 

прокидаються. Тому померлий – це сплячий (усопший), який колись має 

прокинутися [215, 238]. 

  У пізніших уявленнях Смерть починають ідентифікувати зі звичайною 

земною жінкою, що не відноситься до визначеної вікової категорії, але може 

легко перевтілюватися то на дитину, то на молоду жінку, а інколи й на стару 

бабу.  

Грішному Смерть ввижається страшною – у своєму традиційному образі 

(кістяк з косою), а праведному – красивою дівчиною [87, 363]. Існують 

уявлення, що Смерть до молодої людини приходить у білому, а до старої – у 

чорному. «Смерть глуха до людських благань, недарма її подеколи уявляли із 

зав’язаними вухами» [64, 487]. 
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Як зазначає М. Толстой, Смерть може бути як високого зросту, так і 

низького, з великими руками. За Карпатськими повір’ями, вона з’являється в 

образі безтілесному, як душа покійного Адама. За його первісний гріх Бог дав 

йому таку роботу. За іншими уявленнями – це баба, яка приходить з косою, 

мітлою, вилами чи лопатою [312, 64]. 

Якщо звернутися до міфологій різних країн світу, то можна побачити, що 

божеством смерті зазвичай стає першопредок (він і вмирає першим), тому 

зв’язок смерті з душею Адама цілком виправданий. 

Зазвичай смерть постає жіночої статі. Як зазначає Р. Назіров, давні греки 

людство уявляли чоловічої статі, жінок зовсім не було. У класичному міфі боги, 

бажаючи покарати людей за викрадення Прометеєм вогню, створили першу 

жінку Пандору. Вона стала дружиною брата Прометея Епіметея. Але 

допитливість взяла верх над жіночим єством, і Пандора відчинила скриньку, 

випустивши смерть та різноманітні хвороби [289]. У в’єтнамській міфології, 

опинившись у небесному саду, жінка забажала залишитися тут назавжди. Тому 

й порушила заборону Великого Бога – з’їла білого персика і випила води з 

ключа. Невтрималася від спокуси і Єва, за що була вигнана з Адамом із божого 

саду. Звідси й пояснення, що у недосконалості людського життя завинила 

жінка, яка й постає втіленням усіх хвороб, людських незгод. 

«Втілення Смерті в образі жінки (а саме так постає Смерть в абсолютній 

більшості карпатських казок) свідчить про її спорідненість з юнгівським 

архетипом Аніми. Тому принагідно слід наголосити, що в багатьох українських 

казках, особливо карпатських, цей образ зовнішньо аж ніяк не схожий з 

традиційним західноєвропейським зображенням Смерті у вигляді скелета з 

косою. Якщо ж такий і зустрічається в українському фольклорі – наприклад, у 

вертепних виставах або окремих казках, то це вже вияв інокультурних впливів. 

В карпатських казках Смерть – це найчастіше звичайна жінка, яку люди часто 

навіть сприймають за просту незнайомку-селянку» [375]. Греки уявляли Смерть 

з погаслим факелом і вінком, на якому сидів метелик. Факел означав закінчене 

життя, а метелик – душу, що покинула тіло. 
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Контакти зі Смертю для людини не завжди мають трагічне закінчення. 

«Часом ведеться не солодко й самій Смерті» [87, 365]. В українських народних 

оповідках Смерть часто виступає жалісливою, чуйною до людського горя. 

У казці «Бог, Смерть і Москаль» Смерть легко піддається обману москаля. 

За його вказівкою вона замість людей сім літ старі дуби гризе, сім літ – молоді, 

сім років сидить у тютюновій табакерці, а опісля – у домовині, яка 

призначалася москалеві [365, 430-432]. 

У творі «По праву сторону твоєї слави» Марія Матіос переступає через 

межу реального і намагається показати ту непізнану сторону, яка приходить на 

зміну «цьому» світові. З уявлень письменниці слідує, що смерть – це 

продовження життя, але це уже життя духовне, а не тілесне. 

Прочитавши перший абзац твору, складається враження, що головна 

героїня відправляється в дорогу, кудись квапливо поспішає. Опис 

нескінченного безбарвного коридору викликає неспокій, страх. Назустріч Марії 

з іншого кінця коридору іде «постать у білому». «Широкий, вільний хітон ховав 

обриси тіла, однак, безперечно, це була якась красива жінка з довгим білим 

волоссям…» [198, 372]. 

Ось такою зображує письменниця Смерть, яка частково відповідає 

народним уявленням, але все ж зазнає авторського доповнення. М. Матіос її 

називає не інакше як «Вічна Жінка», що тримає у руках чорну колючу квітку. 

Саме ця «квітка смерті» приходить на зміну традиційній косі. 

У «Сказанні про Гільгамеша» головний герой намагається досягнути 

безсмертя за допомогою квітки, про існування якої дізнається з уст Утнапішті, 

першої безсмертної людини. Зірвану «квітку молодості» з’їдає змій, а 

Гільгамеш назавжди втрачає можливість жити вічно. 

У західноєвропейській традиції до основних атрибутів Смерті традиційно 

відносять косу, меч, серп, лопату, мотику та мітлу. Як зазначає Р. Гузій, «увесь 

збройний арсенал Смерті не становить собою набору якихось надзвичайних та 

невідомих людині потойбічних знарядь, а складається (за винятком меча) із 
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утилітарних предметів як чоловічої, так і жіночої господарської діяльності» [87, 

363]. 

В. Гнатюк пояснює, для чого Смерті така велика кількість атрибутів: вона 

косою зітне, граблями згребе, мітлою змете, лопатою прикидає, а душу вижене 

з тіла [77, 302]. 

Героїні твору М. Матіос важко визначити і зрозуміти свій стан. Як не 

дивно, її душа опиняється у знайомих місцях, стає спостерігачем буденного 

життя рідних чи звичайних прохожих. 

«Уперше я не пошкодувала, що не мала очей. Коли б і вони були, я ще раз 

умерла би з плачу і туги…» [198, 384]. Марія з великим болем стежить за 

приготуванням до власного похорону. ЇЇ тато, майстер на всі руки, лагодить 

домовину, поряд стоїть заплакана мати, а сестра Паюточка з тіткою одягають 

покійницю.  

«Саме тут моя душа так змаліла і почорніла з горя, що нараз і справді 

зробилася пташкою – маленькою ластівочкою – і сіла в старе гніздо під стріхою 

татової хати» [198, 384].  

Виходити душа із тіла може у вигляді пари, диму чи блідого полум’я, 

повітря, яке може сколихнути інші предмети; у вигляді сльози чи зіниці, рідше 

метелика, бджоли чи мухи. «Та найчастіше ознакою виходу душі з тіла є поява 

її у вигляді пташки, яка злітає з уст, пролітає перед вікнами надворі, сідає за 

вікном, заглядає в хату через вікно, стукає дзьобом у шибку тощо… У 

поодиноких випадках душа біжить із хати тваринкою чи котиться якимось 

предметом» [154, 81-82]. Відомо, що А. Малишко написав «Пісню про рушник» 

під враженням пташки, яка почала битися у вікно на 9 день після смерті його 

матері. У ірокезів існує звичай випускати на волю пташку в день похорон, щоб 

вона могла забрати з собою душу. 

Наявний в аналізованому творі й фольклорний мотив метампсихозу – 

повернення померлої до своїх рідних пташкою: ластівкою до старого гнізда під 

татовою стріхою прилітає душа героїні. 
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За народними віруваннями, душа, яка залишила тіло, деякий час перебуває 

на землі. За одними уявленнями, вона ходить по землі до третього, за іншими – 

до сорокового дня. До «іншого» світу душа Марії летить близько сорока днів. 

Героїня відчуває свою безтілесність, вона хоче себе вщипнути, помацати, 

але її тіло «раптово зникло чи розчинилося» [198, 374].  

Спостерігаючи явище смерті, наші предки помічали, що тіло померлого в 

перші хвилини залишається таким же, як було при житті, але у ньому уже не 

вистачає чогось, що відповідало за життя, думки, свідомість. І це дихання, 

споріднене зі словом душа. Душа – окремий від тіла початок, без якого життя 

неможливе. 

«Однією з найголовніших і найпоширеніших ознак душі <…> є її 

невидимість… Друга важлива її ознака – легкість: щойно вийшовши, вона лише 

зрідка виявляє себе рухом повітря, від якого може щось колихнутися, 

зашелестіти, навіть упасти зі столу» [154, 80]. Так, у єгипетській міфології душа 

є окремим складником існування людини – Ба, у каренів – Ла. 

У «Первісній культурі» Едвард Тайлор зазначає, що кожна людина має 

життя і привид. Те й інше знаходиться у тісному зв’язку з тілом: життя дає 

йому можливість відчувати, мислити і діяти, а привид складає його образ, друге 

«я». Як і життя, так і привид можуть покидати тіло і назад до нього 

повертатися. Пізніше ці два поняття об’єдналися під одним – душа. 

 Душа – тонкий, нематеріальний людський образ, за своєю суттю дещо 

схожий на пар, повітря чи тінь. Це – причина життя і думки у тій істоті, яку 

вона одухотворює [323, 213]. Гвіанські індійці племені макузі вірили, що після 

того, як тіло помирає, душа продовжує жити і знаходиться поруч, а туземці 

вказували на її схожість із померлим. 

Душа померлого відвідує ті місця, які стали їй близькими за життя. Так і 

душа героїні поспішає до рідного дому. Вона все бачить і чує, що відбувається 

навколо, але сама ж для інших залишається невидимою. 

Був час, коли люди старіли і помирали, але їхні душі залишалися серед 

живих. Але одного разу, дух старої бабці, що жив у домі своїх рідних, лежав 
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скрутившись на підлозі. Її дочка, розносячи їжу, пролила страву на стару, ще й 

звинуватила у надмірній присутності. Баба образилася, пригрозивши, що 

відправиться жити на Туму, що знаходиться під землею. Опісля, вона розділила 

кокосовий горіх навпіл, залишивши собі половину з трьома «очима», а іншу, 

«сліпу», віддала своїй дочці. Ось чому духи для людей невидимі, але самі 

можуть бачити усе, що відбувається на землі [182, 129-130]. 

Предки-язичники жили у тісному зв’язку з природою, яка начебто мала 

дихання. Дихання – це вітер, із затиханням якого у природі усе засинає.  

Коли чується завивання вітру в трубі, забобонні люди говорять, що то 

душа рідна жаліється, що її не поминають. Чи завивання вітру уявляється 

плачем покійників, а зривання з будинків дахів бурею вважається їхнім 

обуренням [315, 44-46]. 

Опісля того, як душа Марії відвідала рідних, вона опиняється у саду 

першому, де зустрічає душі своїх ненароджених дітей. Вони через провину 

своєї матері змушені перебувати серед скигління та мук.  

На другому крузі на героїню уже чекає чорна посмугована душа баби 

Василини. Чорною вона була тому, що баба вмерла не своєю смертю; проклята 

батьком, Василина повісилась. Бабу Василину поховали із цвітом акації, який їй 

поклала героїня. Бабця розповіла, що у цьому колі лише такі душі, як вона, – 

занапащені і чорні. 

У давньому світі вірили, що душа самогубця гине разом з тілом і 

прирівнюється до нечистих духів. Авторка лише наголошує на тому, що душа 

баби Василини чорна. Чорнота – ознака «несвоєї смерті». 

 Другий сад різко змінюється на восьмий, де «легко і радісно розливався 

день» [198, 397]. Тут героїня відчула дуже близьку і рідну душу. Це – її перше 

кохання. За життя чоловік повністю поринув у роботу, намагаючись 

побудувати кар’єру. Тому, опинившись тут, у саду, він відчув: «Я тут вільний 

робити те, чого не робив у житті. Я тут просто живу…» [198, 403].  

Переходячи із саду в сад, героїня рухається за вертикаллю вгору. Вона 

постійно чує голос, який повідомляє, у який сад вона потрапила. Цього разу – 
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дев’ятий сад. Тут душі юрмилися гуртами, розмовляли, сміялися. Жодної 

відмінності із земним існуванням Марія не відчула, от тільки, тут ніхто не 

відчував себе самотнім. 

 За світоглядними уявленнями наших пращурів, простір розмежовується на 

«свій» і «чужий» локуси, де «свій» ототожнюється із земним, людським, 

відповідно «чужий» – потойбічний, уявляється і під землею, і на небі, і за 

горизонтом, за водяними просторами чи високими горами. Шлях туди 

проходить крізь ліси, печери, болота, моря, озера, ріки тощо. За авторським  

потрактуванням, героїня рухається ввесь час вгору, а висхідною точкою її 

подорожі постає довгий лікарняний коридор. 

В одинадцятому саду Марічка зустрічає свого ангела-охоронця. Він їй 

пояснює, що «тут, у ангельському саду, де мешкають ангели живого, ми маємо 

все точно так, як ви мали в житті… всі різновиди добра і зла. Ми нічого не 

приховуємо, ми всім ділимося з людьми. А люди самі роблять вибір» [198, 412]. 

Як виявилося, найвищим, дванадцятим, є божий сад, про який не знають навіть 

ангели. 

«Предок-язичник, – зазначає А. Соболєв, – мав уявлення про те, що душі 

померлих у загробному світі будуть зустрічатися, як живі зустрічаються у 

цьому світі, і навіть разом проводитимуть час» [315, 154].  

Марію терзають питання, невідомість. Вона не може зрозуміти, де її місце, 

думала, що отримає усі відповіді від свого ангела-охоронця, а, як виявилося, те 

невідоме покрите таїною і для нього.  

Героїню хвилює ще один момент: якщо це рай, то де ж тоді пекло, про яке 

так часто говорять у житті? Святий Миколай пояснює, що Марія була уже в 

пеклі, коли жила земним життям. «Пекло – це наші щоденні думки і вчинки. Ти 

ж чуєш, як звучить це слово «пЕкло»? А зміни в ньому наголос? Хіба тебе не 

пеклО життя?» [198, 415]. Отже, немає більшого пекла, ніж саме життя, а 

смерть – лише порятунок від земного зла та незгод. 

Про іпостась «раю» згадки трапляються ще в політеїстичному світогляді. 

Його уявляли місцем світла, зеленим садом. Рай міг бути на небі чи там, де 
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заходить сонце. Туди могли переходити душі усіх померлих. Із прийняттям 

християнства рай уявлявся лише на небі, куди пускали лише блаженних. 

На думку В. Конобродської, «смерть – це нове життя в райському саду, без 

горя, страждань, хвороб, утрат, важкої повсякденної боротьби за існування; а з 

іншого – невідомість, чим вона вже тривожна й страшна» [154, 31]. М. Матіос 

місцем життя душі обирає райський сад (одинадцяте коло), але не раз 

наголошує, що героїня – праведниця, а які гріхи мала, то спокутувала 

передчасною смертю.  

І. Зварич констатує, що потойбічний світ уявляється як дзеркальне 

відображення поцейбічного, тільки у ньому все навпаки, «як відзеркалене 

письмо» [124, 113]. У М. Матіос душі померлих відчувають, співпереживають, 

як при житті, тільки спілкуються за допомогою думок. 

Єгиптяни вірили, що життя потойбічне – це продовження і подоба життя 

земного. Померлі, як і живі, мають потребу у їжі, одязі, увазі зі сторони 

близьких. На відміну від інших народів, єгиптяни не мали культу предків, а 

просто піклувалися про своїх померлих родичів. 

 Тема смерті у М. Матіос не обмежується лише одним твором. Вона 

наповнює й новелу «Не плачте за мною ніколи». Якщо повість «По праву 

сторону твоєї слави» описує життя після смерть, то в представленій новелі 

репрезентуються настанови «правильності» проведення поховального обряду. 

 Одним із результатів тривалого розвитку людського соціуму стало 

поховання померлих. У праслов’янський період поховання імітувало позу 

ембріона в материнському лоні. Таким чином, померлий готувався до другого 

народження на землі, перевтілення в іншу іпостась. Наступний вид поховання – 

кремація. Померлого спалювали із жертвами (дружина, слуги) та речами, що 

слугували йому при житті. Разом з димом душі померлих потрапляли на небо. 

Ідея заселення неба (вирію) душами предків з’явилася в епоху розвитку 

землеробства. Тіло померлого також зашивали у труп вбитої тварини чи 

поміщали у стовбур дерева. 
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 Осілий спосіб життя змусив людей по-іншому подивитися на світ, в тому 

числі й на поховання предків. Захоронення покійників сприяло охороні 

земельних угідь племені, посиленню продуктивної сили землі. А так як вірили, 

що тіло є лише тимчасовим місцем перебування душі, а після смерті 

починається новий етап життя, то, за допомого похоронного обряду, 

намагалися допомогти покійному «облаштуватися» на тому світі, а також легше 

і скоріше потрапити до раю.  

Сама Марія Матіос про твір «Не плачте за мною ніколи» писала: «…. 9 

березня 2000 року у Києві, на вулиці Суворова, 3, у квартирі Миколи Лукаша і 

«трьох Тютюнників» я відкрила комп’ютер і створила папку «Марія Матіос». А 

тоді створила файл – «Не плачте за мною ніколи» (я завжди ставлю під 

текстами дати їх початку і закінчення). Дотепер я вважаю, що ця новела 

лишається моїм творчим здобутком за 27 (наперед би більше, як кажуть на 

Буковині) років моєї скромної праці в українській літературі. Новела була про 

смерть. Але я про смерть тоді говорила устами моєї покійної бабусі-

Соломонихи – неприречено. Приреченість будь-якої людини завжди може йти 

лише від Бога. Люди тільки допомагають збагнути цю істину» [192, 221-222]. 

Уже з перших рядків оповіді постає образ Юстини в біленькій, вишитій 

хрестиком сорочці. Баба вправно розвішує речі, щоб «погрілися» під осіннім 

сонцем і дає настанови невістці як поховати стару, щоб перед людьми було 

несоромно, а їй, на тому світі, добре спочивалося. 

«У мові й життєвих судженнях бабки Юстини з надзвичайними 

багатством, масштабністю передано народну етику й психологію, що обширно 

репрезентують філософські засади народного світогляду. Передовсім у площині 

«життя — смерть», у якій смерть потрактовано як відповідальну — перед 

ріднею, родичами, найближчим оточенням — справу» [79, 70]. Образ героїні 

авторка не намагається «підтягнути» до певного встановленого зразка, а подає 

без будь-яких прикрас. Баба Юстина прожила довге життя, у якому були злети і 

падіння, щасливі години та й такі, які ладна забути. 
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Один із найважливіших атрибутів поховального обряду – труна, що 

сприймається як майбутнє житло покійника. За народними уявленнями, 

постійне житло людина отримує саме після смерті. Домовина найчастіше 

позначається лексемою «дім», який зроблений із дерева, тому до її 

виготовлення ставилися серйозно і бережно. 

Перед смертю люди не відчували страху, до неї готувалися заздалегідь: 

шили одяг на смерть, готували труну, вказували місце свого поховання (під 

деревом, де людина любила сидіти, поблизу своїх померлих родичів тощо) 

[312, 59]. У другому томі «Записок…» П. Куліш наводить приклад того, що 

смерті не варто боятися, а слід її сприймати як належне. Фольклорист згадує 

батька Прохора, що ще за років 10 до смерті зробив собі домовину, поставив її 

у коморі, насипав туди найкращої пшениці, яку кожного року роздавав старцям. 

А як відчув, що настав уже час смерті, ліг на лаву і спокійно помер [163, 283]. 

Колись люди знали день і час своєї смерті, але Бог лишив їх цього знання, щоб 

працювали не покладаючи рук до останнього подиху. 

Так і баба Юстина з дідом подбали про свою майбутню смерть. Злагодили 

собі дві «хатинки», поставили на горі, насипавши повні зерна. 

Ціла комедія вийшла з цими домовинами: двадцять разів сусіди бабину 

позичали труну і вісім дідову. Найпершій, що віддали голові сільради, 

виповнилося б уже 25 років.  

Домовину, що стоїть під хатою, баба Юстина вважає своєю 

найголовнішою хаткою і невістку навчає: «Другі думають, що їх хатка та, що 

три поверхи має, або та, що на чотирьох колесах їде, а воно, дочко, ні. Оце 

наша найголовніша хатка…» [197, 359]. 

Отож, бабу Юстину не лякає думка про закінчення життя, про 

невідворотність смерті, своїй невістці говорить: «І ніколи, дочко, не говоріть 

при житті дурниці про смерть. Як маєш сказати щось дурне, візьми в рот води й 

трохи потримай. Тоді дурне мине скоріше» [197, 362]. 
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У народі вважається, що смерть від старості – «своя» смерть; раптова і 

насильницька – «несвоя». Ті, що померли «своєю» смертю шанувалися як 

предки, «несвоєю» – вважалися істотами демонічної природи. 

Л. Виноградов смерть, що приходить до людини у старості, коли організм 

вичерпав ввесь свій життєвий потенціал, називає ненасильницькою. Люди, що 

померли такою смертю благополучно переходять в «інший» світ і стають 

шанованими предками. Ті, що «не вижили свого віку», залишаються і після 

смерті активною шкідливою силою, яка заважає земному життю [60, 89] . 

Такої ж думки дотримується й М. Толстой, розрізняючи хорошу і погану 

смерть, які визначають посмертну долю. Поганою вважається неприродна 

смерть, передчасна, насильницька та ін. Легкою смертю нагороджуються 

праведники, а важкою – відьми, чаклуни, грішники [312, 62]. Австралійці 

вважають природною тільки ту смерть, яку називаємо насильницькою. Рана, 

вбивство, перелом є природними причинами. Всім іншим видам смерті 

надається магічне чи релігійне походження [224, 291]. 

Баба Юстина вірить, що «як живеш по-людськи, то й ховати тебе мають 

по-людськи» [197, 360], тому дає різноманітні настанови невістці. Єгиптяни 

вірили, що кожна людина буде жити в «іншому» світі вічно, якщо ж над її тілом 

будуть проведені всі необхідні ритуали. 

Згадує баба, що людині, яка грішила за життя, важко буде вмирати. 

Розповідає невістці про Варвару Білейчучку, яка ворожила, мольфарила, тому й 

вперти спокійно не могла, поки діти не найняли у дванадцятьох церквах 

служби.  

Знахарі та відьми, за народними повір’ями, самі не можуть померти, вони 

є «наступниками язичницьких жерців та волхвів, що належали до духовної 

еліти роду, в генетичній народній пам’яті можуть асоціюватися з 

божественними предками. І це дає підстави для припущення, що звичай 

прискорювати настання смерті корінням сягає ритуалу проводів на той світ» 

[154, 79].  
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Баба Юстина навчає, що смерть – це не показ, а «друге життя». Тому до 

усіх похоронних дрібниць потрібно підходити серйозно. «І, Боже борони, вас 

виделки класти на стіл! Кладіть самі ложки. А виделки – Боже борони, не 

давайте, аби мене чорти в пеклі не носили на вилах!» [197, 367]. 

Ложка – символ ситості, благополуччя [310, 130], вона використовується 

як у повсякденному житті, так і під час різноманітних обрядів. 

А. Топорков зупиняється на тому, що ложка як субститут людини 

використовується при ритуальному годуванні душі: ложки після похорон 

залишають на могилі, під час поминок розкладають на столі. Під час 

поминальної трапези, після того, як ложкою береться їжа, її кладуть на стіл 

жолобков вверх, щоб могли їсти душі, і покійники не перевернулися у гробах. 

«У побуті залишати ложку на столі, на бортику тарілки чи у ній самій не 

дозволяється у зв’язку з уявленнями ложки медіатором, мостом, через який у 

їжу може потрапити нечиста сила» [333, 87-88]. 

Плач – універсальна форма поведінки в усіх ситуаціях перехідного 

характеру. Плач у поховальному обряді – ритуалізація природного стану туги за 

померлим [31, 12-13]. Баба Юстина говорить невістці: «Прошу тебе, дочко, аби 

не голосили, бо всіх вас проплачу… Проплачу й з того світа» [197, 367]. 

  У народі вірили, що за померлим не годиться дуже плакати, бо «він 

повірить – і вернеться вночі додому» [215, 253]. Або ж, якщо довго плакати за 

померлим, то він приходить, як живий, чи бачиться у сні і жаліється, що йому 

набридло стояти у воді [67, 29], ходити у мокрому одязі, носити відра зі слізьми 

чи плавати у них [86, 814]. 

Існує повір’я, що надмірна туга за померлим, довге безутішне його 

оплачування  є  неприємними душі покійника і можуть викликати вороже 

ставлення по відношенню до тих, хто не дає його душі спокою [28, 108]. А 

також надмірний плач міг просто збити душу зі шляху. Тому, хто сильно 

побивається біля могили, за комір засипають землі,щоб не було досади, щоб 

скоріше забути.  
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Мати, що дуже плакала і побивалася за дитиною, уві сні бачила багато 

дітей, а серед них і своє, власне, що, на відміну від інших, було постійно сумне 

і мокре. У німецькій пісні дитина просить матір, щоб дуже не тужила, бо йому 

доводиться носити її сльози у збанку. В індійській поемі вказується, що сльози 

рідних обпікають померлого [353, 79]. 

Важливою складовою контексту поховального обряду є інформування 

про померлого. «Традиційна обрядова культура має кілька засобів оповіщення 

про появу мерця в громаді: це особливий церковний дзвін, гра трембіти, 

вивішування полотна на ворота, голосіння за межами оселі» [149, 183]. 

Коли хтось помирав у горах, то про його смерть сповіщали за допомогою 

трембіти чи запаленого вогню біля оселі. «Так при посередництві трембіти 

відбувається зв’язок між землею, життям та небом» [124, 120]. Баба Юстина і 

тут не відходить від гуцульської традиції. Для неї важливо, щоб по її смерті 

було чути звуки трембіти, а не труби чи гармошки. 

В новелі «Вставайте, мамко» родина Шандрів, щоб врятуватися від 

можливої депортації, зважується на рішучий крок: інсценізацію смерті. «Кожен 

із семи членів сім’ї має свою роль у цьому горе-фарсі, у цій жахаючій вертепній 

драмі» [232, 52].  

За покійника обрали маму Катерину. Тільки військові у двері, почали 

розігрувати передпоховальний обряд. Дід взяв до рук трембіту, Варварка 

заголосила над матір’ю, обстеживши нефарбовану труну різним зіллям. «На 

лаві під вікном потріскували свічки в мисках із пшеницею. Федусь голосно 

читав Псалтир» [193, 281]. 

Процесія викликала страх та напруження, військові після побаченого 

вийшли з хати. На цьому закінчилася їхня місія. «Смерть» Катерини поставила 

крапку у можливій депортації. Один із військових не втримав свого 

захоплення»: « - Гм… Маєте щастя на смерть, Шандро. Кажіть молитву за 

смерть, що врятувала вас усіх» [193, 282]. 

Здавалося, усе позаду, люди у військовому повірили драмі. Але, коли 

Василь підійшов до Катерини, вона була і справді мертвою. Зміг батько 
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перехитрити військових, а проти смерті  був безсилий. «Дунусь і собі впав 

долонею на складені під грудьми мамині руки. Вони були вже холодні» [193, 

282]. Симуляція смерті обернулася справжньою трагедією. 

Як зазначає І. Насмінчук, «закликання біди обернулося для Шандрів 

накликанням біди: занадто дорогою ціною відкупилися вони від Сибіру, а саме 

– ціною життя Катерини» [232, 52-53]. 

 «Ігри в покійника» здавна викликали захоплення та цікавість у дітей 

різної вікової категорії. Діти за жеребом вибирали того, хто гратиме померлого. 

Бажаючих виконувати цю роль завжди було досить багато. «Покійник» лягав на 

землю, а всі інші гравці проводили над ним відомі поховальні обряди: плакали і 

голосили, вкривали травою тощо. Тим часом «мрець» різко піднімався і 

намагався впіймати когось із гравців. 

 «У традиційному суспільстві дитяча ігрова поведінка могла сприйматися 

як натяк на можливу зміну у житті всього соціуму, окремої сім’ї чи самих дітей, 

що грають». Про це свідчить цілий комплекс повір’їв комі про дитячі ігри: 

якщо діти грають у похорони біля певного будинку, то там скоро хтось помре, 

якщо ж риють «колодязь» у піску, то незабаром буде потопельник; якщо ж 

імітують весілля, то чекати весілля [236, 5]. Дорослі не завжди все, що роблять 

діти, сприймають як забаву. Ігри здавна могли слугувати гаданнями чи 

передбаченнями майбутніх подій. Дід Іван, побачивши, що правий бік лиця 

Катерини став червоним, зрозумів, що це поганий знак, «на скорого мерця», але 

ж ніхто не міг передбачити, що майстерно продумана гра стане реальністю. 

Зенон Кузеля згадує «гру при мерці» «Опровід», яка полягає в 

наступному: один лягає на лаву і вдає мерця, зібрані голосять над ним (часто 

голосіння є смішними) [149, 80]. 

Розігрує передпоховальний обряд і сім’я Шандрів. Кожному члену 

родини відводиться певна роль. Грати потрібно майстерно, правдиво, щоб 

військові повірили. На відміну від традиційних ігор, де кожен з учасників 

розуміє, що це лише розвага, тут межа між ритуалом та грою стирається. 
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Свічки, трембіта, труна, як атрибути поховального обряду, підсилюють ефект 

правдивості і, водночас, слугують засобами заклику смерті. 

Отож, концепт «смерть» на прикладі представлених творів має декілька 

планів вираження. По-перше, Марія Матіос («По праву сторону твоєї слави») 

намагається дати свої відповіді на «вічні питання», спираючись на народні 

уявлення та вірування. Як антропоморфний образ, Смерть письменниця 

зображує красивою «Вічною жінкою» в білому з чорною трояндою, що 

частково суперечить традиційним смислам. Смерть як фізіологічний процес є 

продовженням життя душі, яка потрапляє у небесний сад. По-друге, авторка 

показує, щоб забезпечити життя після смерті, слід чітко дотримуватися 

визначених правил поховального обряду. Баба Юстина («Не плачте за мною 

ніколи») консультує невістку, як робити і що робити, коли відправлятимуть її в 

«останню путь». Основна увага зосереджується на підготовчому етапі до 

похованняя (лагодження труни, одягу тощо), трапезі та сповіщенні про смерть, 

післяпоховольному поводженні (надмірні сльози за покійником приносять йому 

шкоду). По-третє, зображена авторкою гра-імітація поховального обряду 

(«Вставайте, мамко») переростає у справжню трагедію – реальну смерть матері 

Катерини. 
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3.2. Фольклорні аспекти концепту «доля» у творчості М. Матіос («Солодка 

Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої Матері») 

 

Концепт «доля» займає вагоме місце у семантичній структурі моделі 

світу, оскільки має безпосереднє відношення до мікрокосмосу, 

антропоцентричного аспекту світотворення. 

 Поняття «доля», як процес визначений, невідворотний, стоїть поряд із 

поняттям «смерть». У шумеро-акадській традиції «вмерти» означає зустріти 

свою долю (шимту), яка, будучи незримою, супроводжує людину протягом 

всього її життя. 

 У литовському переказі йдеться про сім богинь долі, які із пряжі, що 

отримують від верховного божества, прядуть людське життя. Цілісним 

вважається шматок тканини лише у момент смерті. Із неї роблять сорочку, яку 

має носити покійник на «тому» світі. Таким чином, він має перед собою історію 

свого земного життя [370, 119]. 

Концепт «доля»/«недоля» описаний у численних дослідженнях 

О. Афанасьева, O. Beceловського, П. Іванова, О. Потебні, А. Сонні, М. Сумцова 

та ін. Фактично, у їх працях можна виділити кілька напрямів. По-перше, вчені 

намагалися вирізнити процес виникнення віри у долю у слов'ян (А. Сонні); по-

друге, з'ясувати, чи є доля міфічною істотою, чи лише своєрідною метафорою 

душі людини (П. Іванов); і, по-третє, вчених цікавив саме вплив долі на життя 

людини (О. Веселовський).  

Як зазначає М. Костомаров, слов'яни не знали ідеї фатуму та не 

припускали його впливу на життя людини. Спираючись на це твердження та 

деякі приклади зі світового фольклору, дослідник A. Сонні вважає, що образ 

долі в українському фольклорі є відбитком давньоримських уявлень про 

фортуну. О. Веселовський та його послідовники схилялися до думки, що 

слов'янські уявлення про долю є автентичними, базованими ще на язичницьких 

віруваннях у рожаниць та судиць. На його думку «образи горя, біди, долі 

засновані на віруваннях, які виникли у добу первісного анімізму…» [318, 3].  
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М. Костомаров образ горя, долі одухотворював. Напротивагу вченому, 

Ф. Буслаєв твердив, що доля тільки поетичний образ. Погляд М. Костомарова 

знайшов підтримку у О. Потебні, який ототожнював горе, біду із долею 

(недолею).  

Доля щасливої людини зображується у вигляді красивої, одягнутої в біле 

жінки, що переносить колоски чи снопи з поля бідного на поле багатого. Доля 

нещасного уявляється лінивою дівчиною, що лежить під деревом, старою 

бабою, що спить на лісовій галявині; у вигляді голої жінки або ж чудовиська. 

Бідність людини пояснюється лінню його Долі, яка спочиває під грушею, 

гуляє у шинку. Доля має працювати на людину, якій вона належить. У 

«Трудах» П.Чубинський подає казку, у якій розповідається про двох братів – 

бідного і багатого. Одного разу вийшов бідний на поле свого брата і бачить, що 

по полю ходить якась жінка, збирає колоски. Це була його Доля. Як виявилось, 

Доля бідняка байдикувала під грушею, тому й його життя було скрутним [364, 

216-217]. 

Вважається також, що людина бідна, бо не займається своєю справою. 

Герої казок лише після того, як дізнаються від Долі, яким ділом йому слід 

зайнятися, привертають до себе щастя і багатство. 

 О. Потебня наводить казку про двох братів, де доля старшого постає в 

образі миші [270, 211-212], що має схожі уявлення із душею людини. Доля 

людини, ототожнюючись з душею, може сидіти на могилі померлого, на свята 

відвідувати рідних, тому до неї слід відноситься з шаною. 

Доля може являтися в образі двійника тієї людини, якій належить. До 

чоловіка може приходити у вигляді жінки, а до жінки – чоловіка. 

Прослідковується зв’язок Долі й з астральними символами. Віра у 

таємний зв’язок народження із зірками була розповсюджена майже в усіх 

індоєвропейських народів. Вважалося, що зірки, які сяяли при народженні 

людини, беруть її під свою охорону. 

За литовських переказом, як тільки родиться дитя, Верпея, що сидить на 

небесному склепінні, починає ткати нитку життя. Кінець цієї нитки вона 
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кріпить до нової зірки. Коли ж приходить час смерті, вона перерізує нитку, 

зірка падає і гасне у повітрі. Нитка виступає метафорою життя людини, а вузли 

– перешкодами на його шляху. Про людину з гарною долею народна приказка 

говорить: «під щасливою зіркою народилася» [340, 48]. 

Уявлення про долю в комплексі є досить суперечливими. Доля може 

виступати силою, дію якої неможливо змінити; може залежати від випадку, 

поведінки людини, гріховності чи праведності та інших обставин; або ж 

поставати тією величиною, яка повністю залежить від людської дієвості. 

На думку О. Веселовського, П. Іванова доля людини визначається актом 

народження, тому є дарунком матері. Вона характеризується неминучістю, 

рокованістю, людина безсила перед її обличчям. В одній з українських 

народних пісень дівчина нарікає на матір, що дала їй карі очі й чорні брови, та 

не дала долі, купала її у медочку, але «щастя-долі не вгадала».  

Поряд з долею материною, природженою, П. Іванов виділяє долю 

батьківську, що відповідає ідеї випадкового щастя, талану; та долю Божу – 

визначену, роковану [127, 362]. 

Кочівники-моавітяни вірять, що саме від батька дитини залежить як 

пройдуть пологи і, якою буде доля новонародженого. «Не мати дає дитині 

життя; вона лиш посудина, у якій росте і отримує харчування зародок, а 

творить життя батько…» [50, 113]. 

 С. Нікітіна зазначає, що згідно зі слов’янськими дохристиянськими 

поглядами, долею людину наділяє божество – Род і Рожаниця (звідси на роду 

написано)…» [238, 132]. У глибоку давнину, коли народжувалася дитина, 

справляли бенкет, «Рожаничний пир», як жертву богиням Рожаницям. 

 «Недоля, як особистий стан» [14, 99] є наслідком відсутності долі у 

людини. Героїня, змучена життєвими негараздами, посилає нещасливу долю 

«на дні моря утонути» [14, 99], загубитися у лісі чи полі. 

Нещаслива доля часто сприймається як Божа воля. Тому дівчина часто не 

розуміє, за шо вона провинилася перед Богом, що він саме її карає. 
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На думку Г. Лозко, «якщо Бог буде милостивим, він дасть добру Долю, 

якщо ні – то життя людини буде пропащим… Проте, природний оптимізм 

українців знаходив шляхи і способи вимолити у Бога щасливу долю…» [178, 

28-29]. 

Близьким до народного світобачення постає концепт «доля» й у творах 

Марії Матіос, що має дві основні форми виявлення: набута, що формується під 

впливом наполегливих старань та воєвиявлення того, кому вона належить; 

випадкова, що залежить від принагідних ситуацій (наприклад, прокляття, 

порушення народних приписів тощо). Прикметно, що письменниця не наділяє 

своїх героїв долею природженою, отриманою з народженням від батьків, яка не 

залежить від бажань та дій людини; 

Набута доля випрозорюється у повісті «Черевички Божої Матері». 

Одного разу Іванка прийшла до Северини, яка щось шукала під лавою, як 

виявилося – долю. Москалиця запевняє: «Долю можна загнати в нетрища, 

сховати в болото, не те, що під лавою. З нею, як і з людиною, можна зробити 

все. Злякати, наврочити, проклясти, відвернути чарами. <…> Доля ніколи не 

шукає людину. Людина сама її має знайти й заволодіти нею» [204, 75-76]. 

Отже, у такому випадку, доля залежить від самої людини, яка своєю 

бездієвістю, пасивністю може занапастити власне життя. 

У грузинській казці протиставляються багач та бідняк. Тільки бідняк, на 

відміну від українських казок, сам є лінивим. Тому Щастя багатого йому 

пояснює, що якщо він почне працювати, то і його Доля не буде лежати на 

пагорбі. «Якщо він буде трудитися, то і вона візьметься за роботу» [277, 197]. 

Така казка показує, що доля, в першу чергу, залежить від працьовитості тієї 

людини, якій належить. У такому випадку цілком виправданим є приказка: 

«Всякий свого щастя коваль» [340, 47]. 

Випадкова доля неодноразово простежується у повісті «Солодка Даруся», 

«Майже ніколи не навпаки». 

Недолю можна накликати, якщо проклясти дитину у недобрий час. Для 

того, щоб зрозуміти значення материнської любові, треба звернути увагу на те, 
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який приписується вплив на долю дітей материнському благословенню і 

прокляттю. Щаслива та людина, яка поважає свого батька та матір. Згубним для 

дитини є прокляття матері. У народі вірять, що материнське прокляття буває 

причиною сліпоти та інших хвороб [40, 55-56]. 

Прокляття може бути «справжніми», коли недобрі побажання озвучують 

з метою проклясти когось, і «випадкові», сказані з необережності, зопалу, які не 

мають за мету причинити комусь шкоду. Але як і перші, так і другі можуть 

втілитися в життя [311, 291].  

 Проклинати своїх дітей вважається великим злочином та гріхом. 

П. Чубинський подає легенду, де розповідається про жінку, яка вийшла на поле 

з дітьми, що неохоче бралися до роботи. Мати так розізлилася, що вимовила: «а 

щоб ви каменем стали». Прокляття її враз справдилося і вони стали каменем 

[364, 89-91].  

У «Солодкій Дарусі» головну героїню проклинає мама, через те, що 

дитина не привчена до брехні і викладає усю правду злотворцю Дідушенку про 

прихід нічних гостей. Петруню («Майже ніколи не навпаки») проклинає батько, 

бо не вірить дочці, що вона залишалася чистою до шлюбу. Таким чином, 

прокляття стає тією рушійною силою, що визначає подальше життя героїнь. 

Гріхом також вважається чаклунство і порушення закону, заборон, 

традицій. І не має значення чи то закон Божий, чи закон природи, чи 

встановлені традицією норми поведінки. С. Толстая зазначає, що кара за гріх 

може відбуватися як за життя, так і після. Відповідає за гріхи як і сам грішник, 

так і його близькі, рідні. У пісенному фольклорі представлені різні мотиви 

покарання грішників: земля поглинає грішника, земля займається під 

грішником; через гріхи в’яне ліс, три роки іде дощ» [330, 30].  

Великим гріхом також вважається порушення родових законів. 

Найпоширенішими були заборони роботи на Різдво, Великдень, Благовіщення 

тощо. «Гріх, за народними уявленнями, не можна сховати (Гріх не сховаєш у 

міх, не затопчеш в болото), він рано чи пізно проявить себе» [330, 34].  
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За народними уявленнями «збавити гріх» можна за рахунок принесених 

на могилу різних гостинців (яєць, сиру, молока тощо). Даруся 

(«СолодкаДаруся») неодноразово відвідує татову могилу, приносить йому 

різноманітні наїдки.  

Іванці («Черевички Божої Матері») мама часто пояснювала, що 

«чоловікові невольно піднімати знайдене залізо, бо тоді більшають його гріхи. 

А в нашій фамілії, Іванко,  гріхами – хоч гать гати, і всі від того маються, а ти, 

дитино, найперша» [204, 50]. 

Вважається гріхом і порушення традиційних норм поведінки. Матронка 

(«Солодка Даруся») недотрималася звичаю, коли будучи шлюбною жінкою 

ходила з розплетеною косою. Адже «…Вінчана жінка повинна зітнути свій 

волос по шлюбі. Жінка, що має чоловіка, – то не дівка, що вона розплітала косу, 

а Михайло, вповідали старі люди, чесав її, як дитину. Маєте вже вам гріх» [201, 

182]. Відрізання коси по шлюбі «формує параметри нового майбутнього» 

«пересотворення» людини [155, 161]. 

Порушення приписів традиційних зразків неминуче тягне за собою 

нещастя для людини чи колективу (хвороби, епідемії, стихійні лиха тощо). 

М. Толстой зазначає: «якщо жінка випадково залишила незаплетеною в 

косу жмуток волосся, це віщувало смерть її рідних. А непокрите жіноче волосся 

може принести шкоду людям, господарству, урожаю» [308, 423]. Тому заміжня 

жінка не мала права виходити на вулицю без хустки. На Полтавщині говорили, 

що сонце плаче, коли баба світить волоссям і ходить з непокритою головою. 

На думку О. Івановської, «розпущене волосся – маркер поведінкових та 

естетичних стандартів для рубіжних станів руйнації (фізичної чи соціальної), 

що представляє мотифему переходу, яка, в свою чергу, є функціонуючим 

елементом архаїчної свідомості суб’єкта-етносу. Вірили, що через волосся 

відбувається взаємозв’язок з потойбічним світом, предками».  

На рівні обрядової символіки, перехід дівчини у молодицю 

супроводжувався зміною зачіски. «Мотифема переходу часто зреалізовується у 
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народному вербальному тексті через мотиви розплетення коси, чесання коси та 

пускання її по воді» [129, 36-37]. 

Звичай покривати волосся заміжньої жінки має кілька мотивацій із 

середини традиції. Одна із них полягає в тому, що весілля – перехід дівчини у 

володіння чоловіка, який отримує її косу. Опісля на молодицю одягається 

головний убір і волосся може бачити лише її чоловік. Тому показатися на очі 

незнайомому чоловіку з непокритою головою рівносильне зраді. У разі покари 

за подружню невірність жінці відстригали волосся. 

 У творі образ волосся трапляється досить часто. Матрона («Солодка 

Даруся») після весілля ходить з розплетеною косою, офіцер, коли розпитує 

дівчину, розплітає їй волосся. «Офіцер сам розв’язав на одній косичці, 

швиденько розплів її до половини і переклав шовковий жмуток волосся у руки 

дитини» [201, 169]. Якщо розглядати Дідушенка та офіцера як антагоністів 

(злотворців), то таким жестом (розплітанням коси) вони долучають Дарусю до 

«іншого» світу (свого), входять до неї у довіру і випитує потрібну інформацію. 

Після того, як Ісіда дізналася, що тіло її чоловіка знаходиться у стовбурі 

дерева, з якого зробили балку для палати царя у Біблосі, вона віправляється на 

пошуки. Богиня входить в довіру до посланих царем служниць, розчісуючи їм 

волосся. Опісля ж з легкістю потрапляє у палати, де їй вдається повернути тіло 

Осіріса. 

Також розпущене волосся вважається ознакою персонажів нечистої сили: 

русалок, відьом, чуми. Русалки посипають голову попелом, щоб росло волосся, 

адже довгою косою зваблюють прохожих. Повісельниці блукають лісами 

розплетені.  

У Європі побутувала думка, що злі сили відьом і чаклунів містяться у 

волоссі. І, щоб справитися з цією нечистю, потрібно було його відрізати. У 

Франції існував звичай стригти на тілі волосся у людей, які підозрювалися у 

чаклунстві.  

Таким чином, порушення народних приписів мало вплив на подальшу 

долю героїв.  
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У тому, що Іванка («Черевички Божої Матері») слабує, батько звинувачує 

матір, яка, після народження дитини, недотрималась заборони: «Е-е-е, жінко… 

сама винна. Пам’ятаєш, у той день, коли родилася Іванка, Дмитрючка 

приходила позичати шатківниці? На холеру їй була шатківниця на Івана 

Купала… Але якась дідька мама її принесла тоді в хату, а ти й не відмовила 

позичати ту дурну шатківницю, була би сказала, що розломилася. Або ти не 

знала наперед, що дитина не буде триматися хати» [204, 73]. 

У свята заборонено щось комусь позичати. Ця заборона пояснюється тим, 

що саме у ці дні доля людини і сім’ї може змінитися. Слід врахувати, що доля 

може втілюватися в усіх речах, або ж в якомусь одному предметі. Тому разом з 

позиченим предметом дім може покинути щастя і добробут [21, 130]. 

Можна змінити долю дитини за допомогою ритуальної крадіжки чи 

продажу, надіючись, що «нові батьки» передадуть їй свою вдачу та долю. 

Іванку із «Черевичок Божої Матері» батьки хочуть продати тітці Августині, аби 

дівчинку покинули усі хвороби. Мати пояснює дитині, для чого ввесь цей 

ритуал: «Так вчать робити старі люди, щоби дитина не слабувала» [204, 90-91]. 

Таким чином, доля у творчості Марії Матіос має дві основні форми 

виявлення: набута («Черевички Божої Матері»), що формується під впливом 

наполегливих старань та воєвиявлення того, кому вона належить; випадкова 

(«Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки»), що залежить від принагідних 

ситуацій (наприклад, прокляття, порушення народних приписів тощо). Своїх 

героїв письменниця не наділяє долею природженою, отриманою з 

народженням від батьків, яка не залежить від бажань та дій людини. 
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3.3. Символіка води і землі у творчості М. Матіос 

 

Формування душі митця – процес складний та багатогранний, залежить 

від впливу середовища, у якому автор знаходиться, від оточення, від уподобань 

тощо. «Постійне перебування у народній стихії формувало в українських 

письменників зацікавлення народним мистецтвом, народними звичаями, 

обрядами, піснями, легендами, переказами, іншими жанрами народної 

творчості і т.д., зацікавлення, які заклали основи національного світовідчуття, 

світосприйняття, світорозуміння, світовираження і світоутвердження загалом та 

літературно-естетичних поглядів зокрема» [54, 63]. 

Будучи корінною гуцулкою з Буковини, Марія Матіос ще з дитинства 

прониклась народною стихією. Кожен образ, символ, що наповнює її творчість, 

не виписаний з книжок чи архівів, а закорінений на рівні підсвідомості. 

Сформована за багато років авторська картина світу перегукується із 

народними колективними уявленнями. 

Художню тканину творчості письменниці окреслюють різноманітні 

символи, які органічно доповнюють та збагачують витворені персонажні 

образи. У підрозділі основна увага зосереджується на символах води та землі. 

Майже в усіх міфологіях світу вода постає елементом першотворення, 

висхідним станом всього сущого, еквівалентом первинного хаосу, з якого й 

постає майбутній космос. Згідно із космогонічними уявленнями, вода 

поєдналася із первісною матерією чоловічої статті, у результаті чого й 

утворилося усе на землі.  

У народній традиції вода набуває амбівалентних характеристик. З одного 

боку, постає символом життя, здоров’я, плодючості, а з іншого – хвороби, 

зради, суму. Символіка води пов’язана з її природними властивостями – 

свіжістю, прозорістю, можливістю очищувати, з швидким рухом, з іншого боку 

– з міфологічними уявленнями про воду як про чужий і небезпечний простір 

[308, 388]. 
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Вода, як місце перебування нечистої сили, набуває негативної конотації. 

Вона є небезпечною для людини. Щоб убезпечити себе від шкідливого впливу 

демонічних істот, що знаходиться у воді, гуцули, входячи у воду, говорили: 

«Дідько з води, а я в воду» [308, 386]. Небезпечною також вважалася вода, якою 

обмивали покійника. 

У свідомості давніх українців вода відділяє світ живих від світу 

померлих. Дівчина, що виходила заміж, втрачала зв’язок зі свої родом. Вона не 

могла повернутися до своїх батьків, так як не може повернутися до світу живих 

померлий. Перехід до іншого роду уявляється у вигляді переходу через воду 

[325, 134-135]. 

У казках згадується вода «молодильна», «жива», «мертва», «сильна», 

«безсильна». За «молодильною» водою посилає героя здебільшого старий цар, 

щоб повернути юні роки. Коли Іван (казка «Іван Богодавець») іде битися з 

раком, то останній ставить біля себе шість бочок з «сильною» водою, а біля 

Івана – з «безсильною». Напившись води рак «…Івана Богодавця загнав по 

коліна у землю. Як ударив той [Іван] – загнав рака лише по кісточки» [365, 

241]. Після того, як Богодавць хитрістю міняє бочки з водою, перемога 

переходить на його сторону. «Цілющу» і «живущу» воду в казках зазвичай 

охороняє змій, який і розкриває таємницю, де вона знаходиться. Опущене сухе 

гілля в таку воду враз стає зеленим. «Мертва» вода зачасту зцілює порубане 

тіло героя антагоністом, але до життя його не повертає. 

На думку Степана Килимника, «жива вода, це вода неймовірно сильна, 

животворна й з’являється в образі дощу, що пробуджує, воскрешає землю від 

довгого зимового сну… з першим громовим дощем усі намагалися скоріше 

вмитися, щоб набрати сили від живої води» [137, 144-145]. «Живою» водою 

вважали і талу воду. 

Вода пов’язується із обрядом очищення. Перший акт обрядового 

очищення проводився ще при народженні. У Давній Мексиці новонародженого 

омивали, щоб позбавити його від нечистоти народження та закласти йому 

щасливе майбутнє життя. Давні перуанці вірили, що за допомогою води можна 
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позбутися і гріха. Потрібно було сповідатися воді і промовити певну молитву 

[323, 498]. Водою окроплювали і худобу, яку вперше вигонили на пасовисько.  

Вода здавна виступала і місцем судилища: обвинуваченого кидали у воду. 

Якщо ж він тонув, то визнавали його вину, якщо ж ні – то виправдовували. 

Вода, як символ життя і здоров’я, застосовується у лікувальних цілях. 

«Непочату воду» використовували при найтяжчих недугах. «Її набирали до схід 

сонця за повної мовчанки із тієї криниці, де ще ніким не скаламучена вода. 

Несли мовчки – інакше могла зникнути цілюща сила» [269, 30]. Позитивної 

конотації набуває «водиця-йорданиця», «водиця-хрещениця», «водиця-

стрітениця», яка має очистити душу і тіло [53, 34].  

У замовляннях вода і земля можуть поставати персоніфікованими і 

набувати власних імен: «вода Уляна (Оляна), земля Тетяна, колодязь Іван 

(Яків)» [15, 61]. «Свята вода», до якої вимовляється замовляння, допомагає 

вигнати хворобу «на моха, на болота…», «на бистрії води…» [53, 34], де не 

ступає нога живої істоти. 

Роса, за народними уявленнями, – благодатна небесна волога, яка очищає 

і лікує, надає сили, здоров’я і краси. Завдяки своїй належності до небесної 

сфери сприймається як сакральне і життєстверджуюче начало, називається 

святою, божою. 

Звичай качатися, ходити по вранішній росі, умиватися заради лікування 

чи запобігання хвороб має широке поширення у слов’ян. У Юріїв день збирали 

з трави росу до сходу сонця, приносили її у дім. Цією росою окроплювалася 

худоба, мастили хворі місця. 

У чарівній казці чорт відкриває таємницю, як людині повернути 

відрубану руку: «Тільки три рази по росі покачатись – рука знову відросте». 

Таку ж пораду дає пташка-віщунка билинному герою Михайлу Івановичу, 

якому вороги викололи очі: «Хто в цю пору вмиється росою з цієї шовкової 

трави, той здоровий буде» [311, 473-474].  

В українських народних віруваннях і уявленнях вона набуває 

амбівалентних характеристик. З одного боку, є символом життя, здоров’я, 
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плодючості, засобом ритуального очищення, зцілення (народна медицина, 

казкові мотиви «живої» / «мертвої» води тощо), з іншого ж – хвороби, зради, 

суму, місцем перебування нечистої сили. 

 За народними уявленнями, хвороба людини сприймається як результат дії 

демонів, іншої нечистої сили. Причиною хвороби часто є вплив міфологічних 

персонажів, як покарання за порушення заборони.  

Розглянувши твори Марії Матіос, можна побачити, що Дарусю («Солодка 

Даруся») ввесь час мучить головний біль, а Іванку («Черевички Божої Матері») 

– чорна хвороба. За народними віруваннями, зазначені хворобливі стани 

виникають після порушення певних заборон, зуроку, переляку тощо. Головний 

біль у Дарусі викликаний материнським прокляттям. Хвороба ж Іванки 

сприймається як результат переляку чи накладена порча. 

Мольфарка Северина лікує Іванку за допомогою непочатої води: 

«…Спочатку москалиця одягнула Іванку в довгу, до п’ят, білу сорочку, 

розпустила і розчесала волоссячко, тричі перехрестила, а тоді підвела до 

схованого між високих трав корита з непочатою водою. <…> Вода тут не 

призначалася для споживання – лише для ліку» [204, 80]. Мати вмиває Іванку 

зібраною вранішньою росою. 

Від головного болю Даруся рятується водою. «Коли Дарусю болить 

голова, вона мусить іти до ріки і лізти до пояса у воду. Інакше біль розшматує її 

на дрібні кавалки» [201, 9]. 

Вода – середовище перебування нечистої сили і душ  померлих. Такі 

уявлення розкривають її негативну символіку. У третій частині «Гойданка 

життя» сімейної саги «Майже ніколи не навпаки» Марії Матіос Теофіла з 

Анною зустрічають антагоніста саме біля криниці. Перша фраза, яку він 

промовляє: «Дай вода. Я хотєл вода…» [195, 88]. Теофіла, щоб зберегти цноту 

сестри, сама стає жертвою загарбника (у народній традиції, «дати напитися 

води» означає вступити у любовні відносини).  

Вода має символічне виявлення і у снах. Іванці («Черевички Божої 

Матері) наснився «красний комісар». «Він стояв, спираючись на цямриння 
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Андричевої криниці, біля його ніг у відрі хлюпала вода, але вся якась 

каламутна – аж чорна» [204, 127]. Лише через рік, коли  знову у селі з’явився 

цей «перевертень», Іванка розуміє, що каламутна вода – то до біди: пізно вночі 

через начебто контрреволюційну діяльність почали вивозити людей, серед 

перерахованих був й Іванчин дід. 

Крім води, серед основних стихій світобудови виступає і земля. Небо і 

земля уявляються в образі божественної пари, союз якої вважається початком 

життєвого шляху. Уявлення про шлюбну пару збереглися у загадці: «Мама 

широка, тато високий…», де відповідно мовиться про Матінку-Землю та 

Батька-Неба [364, 311]. 

У деяких міфологіях світу земля постає із яйця, верхня частина якого стає 

небом, а нижня – землею. У китайській міфології у яйці зароджується божество 

Пань-гу, яке й розділяє його на дві частини. Земля може поставати і з тіла 

першопредка. Наприклад, у шумеро-акадській міфології будівельним 

матеріалом для створення світу слугує тіло Тіамат, у індійській – Пуруші тощо. 

Земля може виловлюватися міфологічним персонажем із надр океану (Тор). У 

міфах американських індійців і деяких сибірських народів землю із води 

виловлює водяний птах. Відповідно до слов’янського світогляду, земля 

уявляється у вигляді жовтка від яйця, а вода оточує землю подібно білку [364,  

36]. 

У лемківській космогонічній колядці наголошується, що навколо не було 

нічого, лише «синеє море». Три голубки, що сиділи на світовому дереві, 

спустилися на його дно, щоб дістати «дрібного піску» [215, 37], з якого й 

утворилася чорна земля. 

Земля може слугувати матеріалом для створення людини. У «Голубиній 

книзі» Давид Євсейович, відповідаючи на поставлені запитання, пояснює, що 

«У нас мир-народ от Адамия / Кости крепкие от камени / Телеса нашы от сырой 

земли» [335, 249]. 

Жіноча символіка землі розкривається через метафору материнства. 

Однією із її функцій є можливість народжувати. «При цьому наголошується на 
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особливій властивості землі, яка робить її родючою, це – сирість», що сприяє 

заплідненню та народженню. «Через атрибут сирості Земля-Мати пов’язана з 

Небом-Батьком, з уявленням про дощ, що запліднює землю, завдяки якому 

земля родить багаті врожаї» [324, 152]. 

Ідучи на чужину, брали з собою пучок рідної землі і берегли її як 

святиню. Щоб зняти з себе материнське прокляття і вимолити у матері 

прощення, син повинен був з’їсти землі [309, 318]. Про недобрих людей 

говорили, що він «Не годен того, же го земля святая на собі носить» [339, 163]. 

Образ землі фігурує і у прокльонах: «Щоб тебе, окаянного, земля не 

приняла!», «Щоб тебе сира земля пожерла» [339, 194 ]; «Щоб під ними над ним 

земля горіла на косовий сажень!» [339, 195]. 

Земля здавна вважалася символом багатства, здоров’я. З її допомогою 

лікувалися, відновлювали свої життєві сили.  

Ілля Муромець у пекельному бою із царем Каліном згадує слова 

мудреців, що вилікували його від тридцятилітньої хвороби: «Скільки на землі 

лежатимеш, стільки сили набиратимешся» [133]. Тому, коли противник 

притискає Іллю до землі, той тільки тішиться, що сила його прибуває. За 

грецькими переказами, велетні, що зазнавали поразки у бою, як тільки 

торкалися Матері-Землі, зразу ж набиралися нових сил. Жінки, закінчивши 

польові роботи, качалися по ниві просячи: «нивка-нивка! Отдай мою силку…» 

[18, 74]. Земля живила енергією і відьом, чаклунів. Тому, щоб позбавити 

можливості чарувати, їх підіймали у колодах над землею. 

Коли у бою зі змієм Добриня відрубує йому голови, то витікає така 

кількість крові, що може затопити богатиря. І лише Мати-Земля, почувши 

благання Добрині, розступається і її поглинає. 

У творчості Марії Матіос образ землі постає у двох виявах: як символ 

життя, здоров’я та як символ наживи. 

Окрім води, Даруся («Солодка Даруся») шукає порятунку і в землі.         

«Коли вона ходить боса, біль її мучить менше. Вона часом навіть копає посеред 

городу яму на глибину до своїх крижів, спускається в неї, вгортається чорним 
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живим покривалом… і так годинами чи то стоїть, чи сидить у живій землі. 

Земля витягує біль і дає їй соки» [201, 13]. 

У народній медицині практикувалися прийоми протягання хворого через 

спеціально створений земляний рів чи закопували його по шию в землю; часто 

при лікуванні використовували пучок землі, що прикладали до хворого місця 

[309, 320]. 

Безмежна любов селян до землі зображується у творчості 

О. Кобилянської, В. Стефаника, О. Довженка тощо. Цей ряд продовжують і 

творчі набутки Марії Матіос, де показано, що «земля переходить, як красива 

жінка з рук в руки, від однієї держави до іншої» [183]. 

 «Жадоба до землі як символу наживи, багатства, прагнення мати її 

найбільше руйнували людські долі, губили не тільки окремих людей, а й цілі 

народи» [269, 54]. 

У новелі «Просили тато-мама» з книги «Нація. Одкровення.» батьківська 

земля – символ незгубної цінності, великої святині, якою прагнуть заволодіти 

антагоністи-емґебісти. Герої-протагоністи відчувають себе злодіями на власній 

землі, бо змушені таємно пробиратися рідними теренами. Міфологічний 

контекст повернення в лоно землі для посмертного життя супроводжує епізод 

«живої смерті» – триденного перебування зв’язкової УПА Корнелії Данилюк у 

«чорній земляній гробниці» – у «криївці», яка «акурат відповідає труні, хоча 

труна не така широка й не така висока, а решта – могила». 

«Каїніада» стала протосюжетом для першої новели «Чотири – як рідні – 

брати» сімейної саги «Майже ніколи не навпаки». Батьківський заповіт став 

причиною розбрату між рідними людьми.  

Опісля смерті Дмитрика, між старшими братами постає питання поділу 

землі (найчастіше у казках відбувається ворожнеча між братами через майно). 

«Закликав я вас, дітво, щоби зробити межи нами право, — сказав Кирило, 

обводячи важким поглядом усіх трьох синів…Мені вже більше нема, ніж 

лишилося. А вам — провадити фамільну господарку та тримати ґаздівство» 

[195, 27].  



164 
 

Згідно із звичаєвим правом, глава сім’ї розподіляв своє майно між дітьми. 

Дідизна переходила у власність тому сину, при якому доживали віку батьки 

(зазвичай при наймолодшому синові). Так, як Дмитрик помер, право на 

власність переходила найстаршому синові Павлові. Андрій хитрістю та 

підступом у інших братів відбирає землю. На відміну від казок, у творі брат-

антагоніст не караються. Подальша доля його не відома, читач у силу фантазії 

може сам домислити і у своїй уяві покарати винного. 

Отож, і в народних віруваннях та уявленнях, і у творах Марії Матіос вода 

має амбівалентну характеристику: символ життя, зцілення (ріка для Дарусі 

(«Солодка Даруся»; «непочата вода» і вранішня роса для Іванки («Черевички 

Божої Матері»)) й символ горя, смутку водночас (криниця й метафора «Дай вода. 

Я хотєл вода…» антагоніста для Теофіли з Анною («Гойданка життя»); віщий 

сон із «каламутною водою» для Іванки («Черевички Божої Матері»). Аналогічно 

письменниця синтезує у своїй творчості і народну семантику рідної землі як 

святині («Просили тато-мама»), і біблійний мотив «каїніади» («Майже ніколи не 

навпаки»).  
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3.4. Фольклорно-міфологічні конотації фемінних образів у творах «Мама 

Маріца – дружина Христофора Колумба», «Будьте здорові, тату», 

«Щоденник страченої», «Солодка Даруся», «Просили тато-мама»»  

 

Час, коли жінки мали повну владу не лише над чоловіками, а й власним 

життям, так званий період матріархату, залишився лише у згадках науковців, 

які, щоб довести істинність існування цього укладу, звертаються до міфологій 

та уявлень різних країн.  

«Первісно жінки володіли таємним сакральним артефактом (сопілкою, 

маскою, піснею тощо), який забезпечував їм усебічну владу в суспільстві; 

жінки виконували усі нинішні чоловічі функції, правили деспотично і тримали 

чоловіків у покорі; аж одного разу з’явився Великий Чоловік, який відібрав у 

жінок символ влади і передав його чоловікам…» [144, 55]. Перше божество, що 

первісна людина вирізала із дерева, було жіночої статті і втілювало Матір 

Землю. В епосу енеоліту та бронзи відбулося «розмивання» жіночого культу. 

На теренах слов’янського світу почали з’являтися фігурки з чоловічим 

зображенням. Згодом роль чоловіка у суспільстві змінилася, він став 

повноправним головою роду, а жінка – берегинею сімейного вогнища.  

Обравши вектором свого зацікавлення відображення становища жінки у 

народній творчості, Іван Франко наголосив що виявом міри культурності 

народу завжди слугувало ставлення до жінки. «Від давніх давен всі вчені люди, 

котрі пильно придивлялися до життя руського народу, признавали, що русини 

обходяться з своїми жінками далеко лагідніше, далеко гуманніше й свобідніше, 

аніж їх сусіди» [350, 3]. Порівнюючи життя Малоросів і Великоросів, Микола 

Костомаров теж не обійшов увагою відносин у сім’ї, вказавши та гуманніші 

відносини зі сторони українських чоловіків до своїх жінок. Давнє слово 

«дружина», зауважував професор Іван Огієнко, «яскраво показує становище 

нашої жінки, те, що вона друг своєму чоловікові, тоді як загальнослов’янське 

«жена» значить тільки «рождающая»» [117, 15]. 
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Народні легенди часто вказують на «вторинність» походження жінки, що 

«служить чисто аргументом виправдання підвасності жінки чоловіку у 

традиційному суспільстві» [132, 205]. 

«Патріархатне суспільство, засноване на симетричному протиставленні в 

межах жорстко бінаризованої шкали, витісняє концепт жіночого до полюса 

негативної оцінки та символічної відсутності, а концепт чоловічого наділяє 

функціями позитива, присутності та влади» [321, 763]. 

В одній із легенд розповідається, що довго роздумував Бог над тим, з чого 

створити жінку Адамові. «З голови? Буде дуже розумна, стане главою чоловіка. 

З руки? Візьме чоловіка в руки. З ноги? Буде бігати від чоловіка» [47, 91]. Щоб 

жінка безмежно любила свого чоловіка і підкорялася йому, творець підручним 

засобом обирає Адамове ліве ребро. 

У інших варіантах легенд жінка ліпиться то із тіста, яке пізніше з’їдає 

собака, то із галузки верби, то твориться із рожі. Жінка, створена із квітки, 

сприймається звеличено і піднесено, тому такий варіант творення приписується 

Пресвятій Діві. 

У народних пареміях жінка асоціюється із родинним щастям («Нема 

щастя родинного без жінки»), називається вірним приятелем («Нема вірнішого 

приятеля, як добра жінка»); добра жінка сприймається як подяка від бога, а 

лиха – як спокута за гріхи: «Одпусти, боже, гріха, в кого жінка лиха» [340, 182].  

Недобра жінка, як покара за гріхи, зображується і в народних казках: «Був 

то чоловік, що замолоду дуже грішив, и ему попи завдали покуту таку, щоби 

він вибрав собі жінку дуже велику злісницю» [365, 548]. Зазвичай у фіналі 

казок про злих жінок відбувається чудесне перевиховання за допомогою попа, 

солдата, пана і навіть Бога.  

Чоловік, який постійно потерпає від лихої жінки, хитрістю намагається 

позбутися від неї. Злу жінку Оленку чоловік Омелько хитрістю заманює в 

колодязь, збрехавши, що там лежить спадок від його батька («Зла жінка 

Оленка») [159, 228-229]. 
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У билинах герой шукає собі таку наречену, щоб була рівною йому в бою, 

була помічницею і радницею. 

Образи жінок у прозі Марії Матіос вирізняються своїм складним 

психологізмом, подекуди навіть трагізмом, в основі якого, майже у всіх 

аналізованих сюжетах, особиста драма пошуку гармонії.  

У творчості письменниці постає образ жінки-вдови, що ладна 

пожертвувати собою заради хворого сина; жінки-патріотки, яка нехтує 

власними інтересами в ім’я Батьківщини; порушується тема незреалізованого 

материнства, що склалося у силу обставин. 

У ліричних пісня та казках «стикаємося з ідельним типом дівчини, що 

репрезентує класичний для фольклорної традиції принцип калокагатії: важлива 

не лише фізична досконалість, а й моральні чесноти» [101, 131]. Героїнь творів 

Марії Матіос здебільшого вирізняє дисбаланс внутрішнього та зовнішнього 

світів (героїні або мають певні фізичні вади, або ж постають внутрішньо 

пригніченими через особистісні чи історичні обставини). 

 На думку Д. Дроздовського, «світ Марії Матіос — це світ акцентуйованих 

особистостей, які часто мають, до того ж, фізичні вади. Але що страшніше, ці 

персонажі чинять непослух, недотримуються законів міфологічного, казково-

ритуального світу, і тоді виникає небезпека» [105]. 

У повісті «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба» зображується 

важке життя жінки-вдови, яка власними силами переборює усі негаразди, 

людський осуд та жорстокість. Героїня, аби збавити страждання сина-каліки, 

зважується на рішучий крок – інцест з власною дитиною.  

Мотив ієрогамного інцесту властивий міфологічним системам багатьох 

світових традицій: первородний, божественний інцест – це насамперед шлюб 

першопредків (Зевс і Гера у грецькій міфології, Осирис й Ісида – в єгипетській, 

Фу-си і Нюй-ва – в китайській, Ідзанакі й Ідзанамі – в японській, Фрейр і Фрейя 

– у давньоскандинавській тощо); «повторний» інцест в есхатологічних сюжетах 

задля відродження людства (Віган і Буган – у тестах іфугао (Філіппіни), 

безіменні брат і сестра у в'єтнамському міфі про Потоп, біблійні Лот і його 
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доньки та ін.); ритуальний, що мав на меті скасування шлюбних табу 

(приміром, інцестні шлюби у різних родах царів, фараонів та ін.) чи оргаїстичні 

культи (приміром, тема інцесту пов'язується з купальським циклом); описовий 

(з метою зображення варварства чужого етносу – наприклад, у 

давньокельтській, давньокитайській міфологічних традиціях тощо); 

соціогенний, що пояснює екзогамію (історія одружень Емемкута у міфологии 

коряків й ітельменів тощо). Мотив інцесту матері із сином є досить поширеним 

у народній баладі (приміром, «Ходило дівчатко коло визлої води», різні 

варіанти «Жила вдова на Подолі», «Била в Дана красна жона» та ін.), де, на 

відміну від міфу, він вважається великим гріхом і засуджується. 

 У селянському середовищі до вдови було особливе ставлення. У Карпатах 

лише вдовам під час засухи надавалась роль посередників між світами, які 

могли викликати небесну воду. «На Поліссі вдова крала у гончара горщики і 

кидала їх у криницю, обливалася водою на пасовищі, сіяла в криницю 

самосійний мак, щоб спричинити дощ» [144, 216]. 

В уснопоетичних творах образ вдови досить часто набуває й негативної 

конотація. Вдова постає чарівницею, що змушує чоловіка вбити свою дружину. 

Частотною у творчому доробку Марії Матіос є алюзія на гомеопатичну 

(за Дж. Фрезером) магію. Позбавлені з різних причин репродуктивної 

спроможності героїні творів письменниці, не маючи змоги зреалізувати свій 

материнський потенціал, вдаються до імітації дітонародження шляхом 

виготовлення ляльки. 

Петруня («Будьте здорові, тату») була змушена вийти заміж за чоловіка-

нелюба, старшого за неї та ще й «невдатного до дітей». «Героїня живе у своєму 

локальному внутрішньому світі, де панує рятівна уява, де на відстані 

простягнутої руки таке бажане вимріяне майбутнє» [232, 83]. Петруня розуміє, 

що не має де їй взяти «теплу, живу дитину» [195, 62], тому, зайшовши до пустої 

кімнати, дістає із-за подушок немовля із ганчір’я і тулить до грудей. 

 Одруження дівчини з нелюбом завжди мало трагічне закінчення. У 

народних баладах через невзаємне кохання дружина топиться в лимані, 
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покидаючи чоловіка-нелюба та малу дитину («Ой ходить Іван понад Лиман») 

[22, 76].  

Дівчина, що вийшла заміж за набагато старшого чоловіка, змушена 

«зав’язати» свою молодість, обмежити спілкування з ровесниками, 

відвідування громадських заходів. Героїня, змучена важкою долею, може 

покохати молодого парубка, але такі любощі часто закінчуються для неї 

смертю («Ой приїхав Івасенько з Поділля») [22, 84-85]. У родинно-побутових 

піснях звучить нарікання батькові, що її «світ зав’язали» та «з нелюбом 

повінчали» [366, 539]. 

 Заможний ґазда Гаврило Дячук не так переймається майбутнім життям 

своєї єдиної доньки Петруні, як мріє поєднати ґрунти із ще більшим багачем 

Іваном Варварчуком. Батько, як річ, передає дочку із власних рук до рук 

чоловіка, що вдвічі старший за наречену. З цього часу життя Петруні 

перетворилося на суцільний біль та розпач. 

Даруся із однойменного роману «Солодка Даруся» коріння квітів загортає 

у ковдру і тулить до себе як малу дитину. Дарусине серце переповнене 

любов’ю та метеринською ніжністю, яка наврядчи матиме об’єкт застосування 

в реальності. 

 Лариса, із «Щоденника страченої», протиставляється Петруні та Дарусі, 

свідомість яких закорінена у патріархальне суспільство. Марія Матіос 

витворює образ самодостатньої, незалежної жінки ХХІ ст. Про Ларису її 

подруга говорить, що вона не жінка, а стать якась третя. Героїню це не обурює і 

не принижує, вона тішиться «не життю, а самій собі» [205, 37]. Але враз 

картина ідеального життя, що створювалася роками, втрачає свої барви. 

Незалежна, вільна жінка ловить себе на думці, що вона по-справжньому 

самотня, а «є задані параметри обов’язкових ритуалів тихого нібито щастя: 

прання, миття, готування, лікування, сварка…» [205, 136]. 

 Лариса, згадуючи усі етапи свого життя, вперше зізнається собі, що 

зробила багато помилок. Але найбільше шкодує про те, що за власною волею 

збавила себе можливості відчути радість материнства.  
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Героїня на огірок одягає сорочечку, уявляючи собі дитинку. «Мені 

здавалося, що я стала свідком росту дитини. Я обмацала свій живіт. Він був 

майже запалий. Я знала, що він не спроможний зачати життя. Бодай маленьке, 

як вирослий за ніч огірок» [205, 47-48]. 

 У статті «Пісня про неплідну матір і ненароджені діти» [76] Володимир 

Гнатюк зазначає, що «зачинювання дітей» здавна в народі вважалося великим 

гріхом, який спокутати було практично неможливо. Жінка, яка відмовлялася від 

дітонародження за допомогою чарів, назавжди втрачала свою тінь. 

У ритуальній практиці різних народів найвідоміші способи гомеопатичної 

магії – «лялькові». Лялька як обов'язковий атрибут гомеопатичної (імітативної) 

магії, спрямованої на позбавлення безпліддя активно практикується й нині 

(приміром, батаками на Суматрі, різними народностями Індонезії, Африки 

тощо). Ляльки з різними сакральними функціями (жертовна та апотропеїчна у 

первісному суспільстві; господарча з утвердженням інституту спадковостіґ; 

атрибутивна з метою літувальною, впливу на погодні умови, сприяння 

приплоду худоби тощо, а також сприяння народженню дітей) активно 

використовувались і в українській традиції (О. Найден).   

Оскільки народження нащадків вважали головною метою шлюбу, сам 

факт бездітності сприймали лише як особисту трагедію для жінки, але й для 

усієї сім’ї, що могло стати причиною постійних конфліктів у подружжі [144, 

169]. Жінка, що не мала дітей, зазнавала і часткових соціальних обмежень, що 

стосувалось насамперед її участі в деяких календарних та сімейних обрядах. 

В українському фольклорі й етнографії існує низка прикладів образу 

жінки-воїтельки (казка «Яйце-райце», легенда «Балка Кизяр», українські звичаї, 

описані у ХVІІ ст. Г. де Бопланом). Історичні події ХХ ст. призвели до 

посилення ролі жінки як учасниці націєтворчого процесу. У силу обставин 

жінки бралися за зброю, вступали у підпільні організації тощо. Образ дівчини-

патріотки постає в новелі «Просили тато-мама» зі збірки «Нація». 

Корнелія, головна героїня, «усі роки, відколи стала на цей шлях – шлях 

змагання з червоним ворогом, - <…> була особистою зв’язковою між двома 
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надрайоновими провідниками: другом «Березою» й другом «Кленом»» [199, 

240].  

 У творі Марія Матіос описує події 50-х рр. ХХ ст., коли із учасників УПА 

в лісі лишилися лише найзапекліші. До їхнього числа входила і Корнелія.  

 Корнелія, проводячи по кілька діб у криївці, що нагадувала їй могилу, 

ніколи не нарікала на важкі умови, недопустимі для жінки. Звичайно, 

перебуваючи там годинами, що тягнулися як вічність, згадувала своє попереднє 

життя, де від хлопців не знала відбою. А тепер журиться, чи буде кому 

розплести їй косу, бо «викосили хлопців, неначе косою» [199, 241]. А всіх 

інших, що не були поміж них в лісі, вважає собі непарою, бо вони «мовчки 

кладуть у червоний хомут свої покірні шиї» [199, 241]. 

 Перед Корнелією та її побратимами (Коляєм та Юрком) постало завдання 

перебратися із одного населеного пункту в інший, знаючи, що на них скрізь 

чатують емґебісти. Дівчина пропонує зробити вигляд, що вони кличуть на 

весілля. Тим паче подія і справді реальна. Василинка Федунякова, подруга 

Корнелії, виходить заміж. 

 Чоловічі образи у творі наділяються не найкращими рисами. Коляй та 

Юрко, зациклені на власних амбіціях, покидають Корнелію напризволяще, 

ганебно втікають вночі аби лише не виконувати вказівок жінки, адже не вірять, 

що її план допоможе обдурити емґебістів. 

У піснях УПА жінці/дівчині відводиться як пасивна, так і активна роль. 

То вона чекає вдома на коханого, проливаючи дрібні сльози та тужачи через 

розлуку; то намагається придушити у собі всі емоції, які заважають раціонально 

оцінити ситуацію. Коли дівчина дізнається, що її коханий «в бою нерівному 

смерть героя прийняв» [176, 204], не проливає жодної сльози, а сама прямує у 

ліс, «щоб коханого продовжати шлях» [176, 204]. Або ж вірить, що її особиста 

втрата допоможе здобути бажану та омріяну незалежність: 

Ой чи прийде, чи не прийде, 

Мій миленький до села – 

Аби тобі краю рідний 
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тая воленька прийшла! [176, 205]. 

Корнелія розпач та розчарування полишає в криївці, а сама рішуче 

дотримується раніше складеного плану. Одягається у весільне вбрання дружки і 

прямує «через пів-Гуцулії». Переборені почуття страху та відчаю допомагають 

дівчині подолати всі перешкоди, що виникають на її шляху і дістатися 

запланованого пункту. 

Отож, до основних авторських жіночих образів, що постали на ґрунті 

народної свідомості, відноситься образ жінки-вдови, що вступає у 

кровозмішення зі своїм сином («Мама Маріца – дружина Христофора 

Колумба»); дівчини-патріотки, учасниці карального загону УПА («Просили 

тато-мама»); жінок, що в силу обставин не змогли відчути радості материнства 

(«Будьте здорові,тату», «Солодка Даруся», «Щоденник страченої»). 
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ВИСНОВКИ 

У результаті аналізу фольклористичних та літературознавчих студій від 

ХІХ до початку ХХІ ст., присвячених проблемі фольклорно-літературних 

взаємин, зокрема фольклоризму літератури, запропоновано уточнення терміна 

«літературний фольклоризм»: як свідома, так і позасвідома корелятивність 

двох художньо-естетичних систем (від фольклору до літератури), що 

призводить до виникнення новоякісного авторського продукту – так званого 

«третього тексту».  

Осмислення значення літератури у розвитку фольклору дало змогу 

визначити фольклоризацію як зворотній вектор процесу обміну між двома 

системами, за якого авторська індивідуальна творчість, потрапляючи у 

фольклорну систему координат, асимілює свою мотивно-образну парадигму 

відповідно до традиційної уснословесної, внаслідок чого доповнює творчість 

усну колективну. 

Інклюзійне буквальне перенесення фольклорних елементів в авторський 

текст номіновано «зовнішнім» фольклоризмом, залучення ж фольклорних 

складників у переносному значенні, на рівні підтексту, – «внутрішнім». 

Вивчення різних наукових підходів та орієнтація на окреслення 

І. Набитовичем неомодерністичних тенденцій в художній прозі дозволила 

поруч із утвердженими у вітчизняному літературознавстві трьома основними 

етапами фольклорно-літературної транспонації (фольклоризм давньої 

літератури (від часів Київської Русі до кінця ХVIII ст.), фольклоризм нової 

літератури (перша та друга половина ХІХ ст.), фольклоризм модерної 

літератури (кінець ХІХ – поч.ХХ ст.)) виокремити фольклоризм 

неомодерністської літератури (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) як четвертий, 

основними характеристиками якого є: авторська семантична модифікація 

фольклорних елементів, десакралізація символів, які слугують лише 

додатковим джерелом повідомлення, водночас використанням міфологем 

(міфем) як стилетвірних елементів.  
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У дисертації здійснено спробу систематизації персонажів художніх творів 

Марії Матіос за типологічною матрицею образної парадигми чарівної казки, 

внаслідок чого встановлено функціональні й семантичні паралелі: Іван Цвичок 

(«Солодка Даруся») ↔ віктимний герой; Дмитрик («Майже ніколи не 

навпаки»») ↔ казковий богатир; Іванка («Черевички Божої 

Матері») ↔ знедолений персонаж; Даруся («Солодка Даруся»), Петруня 

(«Майже ніколи не навпаки») ↔ знедолені персонажі-прокляті дочки; Одокія 

(«Майже ніколи не навпаки») ↔знедолений персонаж-невістка; Дідушенко 

(«Солодка Даруся»), Іван Варварчук («Майже ніколи не навпаки») і лиха 

свекруха Василина («Майже ніколи не навпаки»)  ↔ злотворці. 

Структурний аналіз творів Марії Матіос із використанням методик 

Р. Волкова та В. Проппа продемонстрував подібність їхніх сюжетних елементів 

до ряду казкових варіантів / функцій. «Чоловік у відлучці» 

(Р. Волков) / «Відлучка одного з сім’ї з дому (тимчасова відсутність)» 

(В. Пропп): вирушають з дому на початку творів Іванка («Черевички Божої 

Матері»), Михайло («Солодка Даруся»), Іван Варварчук («Майже ніколи не 

навпаки»). «Порушення заповіту» (Р. Волков) / «Функція заборони» (В. Пропп): 

передчуття небезпеки як внутрішня заборона Іванки («Черевички Божої 

Матері»); відмова Матронки («Солодка Даруся») обстригати косу як 

порушення заповіту – звичаєвих приписів; шлюбна зрада Петруні («Майже 

ніколи не навпаки»). «Відправлення на пошуки утраченого» як предтеча з'яви 

антагоніста (Р. Волков) / «Зникнення одного з головних героїв» (В. Пропп): 

раптове триденне зникнення Матронки («Солодка Даруся») перед зміною влади 

і з'явою в сюжеті антагоніста Дідушенка. «Вивідування» (В. Пропп). 

Антагоніст намагається розвідати місцезнаходження дітей, предметів, 

потрібної інформації тощо. Випитування Дідушенком Матронки, а згодом – 

Дарусі («Солодка Даруся»); Іваном – дружини Петруні («Майже ніколи не 

навпаки»); Петром-шварцівником Іванки («Черевички Божої Матері»). 

«Видача» (В. Пропп). Герой погоджується на вмовляння антагоніста і йому 

допомагає: викладення антагоністам потрібної їм інформації Дарусею 
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(«Солодка Даруся») та Іванкою («Черевички Божої Матері»). «Шкідництво» 

(В. Пропп): знущання антагоністом Дідушенком з усіх членів родини: 

Матронкою, Дарусею, Михайлом («Солодка Даруся»); розправа Івана над 

Дмитриком («Майже ніколи не навпаки»). «Неможливі завдання» 

(Р. Волков) / «Нестача» (А. Пропп), що супроводжується у казці з’явою образу 

дарувальника / помічника: допомога Михайлові чоловіком із сотні Голуба 

(«Солодка Даруся»); намагання Мариньки-Богодухи допомогти Петруні 

(«Майже ніколи не навпаки»); повчання мольфарки Северини для Іванки 

(«Черевички Божої Матері»). Важливою рисою розбіжності сюжетної 

структури народної казки й авторських творів Марії Матіос є відсутність у них 

щасливої розв'язки. 

 Художню тканину творчості М. Матіос наповнюють концепти «смерть», 

«доля», символи землі, води. 

 У народній традиції непорушне дотримання усіх норм поховально-

поминального комплексу слугує запорукою забезпечення померлому кращого 

продовження «життя» після смерті. Рефлексії таких народних уявлень і 

поведінкових приписів є сюжетотвірними в новелі Марії Матіос «Не плачте за 

мною ніколи», героїня якої, баба Юстина, консультує невістку, що і як робити, 

коли відправлятимуть її в «останню путь», зосереджуючи основну увагу на 

підготовчому етапі до поховання (лагодження труни, одягу тощо), трапезі та 

сповіщенні про смерть, післяпоховальній поведінці. Твір фіксує і народні 

вірування про загробне існування та про залежність між життям людини і її 

смерті, і народне табу на надмірне оплакування покійника, яке, мовляв, завдає 

йому шкоди, і буковинський звичай виготовлення собі домовини ще за життя 

(сама ж домовина, як символ смерті, стає стрижнем твору). 

 Сприйняття смерті як переходу з одного стану в інший, характерне для 

міфологічних вірувань українців, як і багатьох інших етносів, є тлом 

розгортання сюжету й у повісті Марії Матіос «По праву сторону твоєї слави», 

душа героїні якої потрапляє в небесний сад. Фольклорній прозі властивий 

антропоморфний образ Смерті, який в українській народній казці («Бог, Смерть 
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і Москаль», «Кума Смерть», «Солдат і Смерть», «Життя і Смерть» тощо) 

зображується як звичайна жінка без притаманних західноєвропейській традиції 

коси й плаща як обов'язкових її атрибутів. Такою ж звичайною жінкою постає 

Смерть і в повісті Марії Матіос, однак цей образ зазнає авторського 

доповнення: «красива жінка з довгим білим волоссям» із «чорною колючою 

квіткою» в руках. Наявний в аналізованому творі й фольклорний мотив 

метампсихозу – повернення померлої до своїх рідних пташкою: ластівкою до 

старого гнізда під татовою стріхою прилітає душа героїні.  

 У новелі Марії Матіос «Вставайте, мамко» родина Шандрів, щоб 

врятуватися від можливої депортації, зважується на рішучий крок – 

інсценізацію смерті, однак гра-імітація поховального обряду переростає у 

справжню трагедію – реальну смерть матері Катерини. 

 Близьким до народного світобачення постає концепт «доля» й у творах 

Марії Матіос, що має дві основні форми виявлення: набута, що формується під 

впливом наполегливих старань та воєвиявлення того, кому вона належить; 

випадкова, що залежить від принагідних ситуацій (наприклад, прокляття, 

порушення народних приписів тощо). Прикметно, що письменниця не наділяє 

своїх героїв долею природженою, отриманою з народженням від батьків, яка не 

залежить від бажань та дій людини. Набута доля простежується у повісті 

«Черевички Божої Матері». Випадкова доля – у повісті «Солодка Даруся» та 

сімейній сазі «Майже ніколи не навпаки». 

Майже в усіх міфологіях світу вода є елементом першотворення, 

еквівалентом первинного хаосу, з якого й постає майбутній космос. В 

українських народних віруваннях і уявленнях вода набуває амбівалентних 

характеристик. З одного боку, є символом життя, здоров’я, плодючості, засобом 

ритуального очищення, зцілення (народна медицина, казкові мотиви 

«живої» / «мертвої» води тощо), з іншого ж – хвороби, зради, суму, місцем 

перебування нечистої сили. Аналогічними до народних різноплановими 

значеннями наділені символи води у творах Марії Матіос: а) вода є символом 

здоров’я та життєвих сил, використовується у лікувальних цілях; б) вона постає 
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символом горя та нещастя. Так, водою рятується Даруся («Солодка Даруся») 

від викликаного материнським прокляттям постійного головного болю, а Іванка 

(«Черевички Божої Матері) від «чорної хвороби», що трактується як результат 

переляку чи зуроку». 

Негативна міфологічна символіка води як середовища перебування 

нечистої сили і душ померлих «прочитується» у третій частині «Гойданка 

життя» сімейної саги «Майже ніколи не навпаки»: Теофіла з Анною 

зустрічають антагоніста саме біля криниці. 

Маркують творчість письменниці й народні снотлумачення, за якими 

каламутна вода у сновидінні віщує біду: Іванці («Черевички Божої Матері) 

наснився «красний комісар», який спирався на цямриння Андричевої криниці і 

біля ніг якого у відрі хлюпала чорна вода. Як наслідок – депортація Іванчиного 

діда. 

Такою ж полісемантичною з акцентом на позитивній конотації у 

фольклорній традиції є одна з основних стихій світобудови – земля: символ 

багатства, родючості, найціннішої святості, яка дає життя, а потім повертає у 

своє лоно.  

У новелі «Просили тато-мама» з книги «Нація. Одкровення.» батьківська 

земля – символ незгубної цінності, великої святині, якою прагнуть заволодіти 

антагоністи-емґебісти. Герої-протагоністи відчувають сбе злодіями на власній 

землі, бо змушені таємно пробиратися рідними теренами. Міфологічний 

контекст повернення в лоно землі для посмертного життя супроводжує епізод 

«живої смерті» – триденного перебування зв’язкової УПА Корнелії Данилюк у 

«чорній земляній гробниці» – у «криївці», яка «акурат відповідає труні, хоча 

труна не така широка й не така висока, а решта – могила». 

«Каїніада» стала протосюжетом для першої новели «Чотири – як рідні – 

брати» сімейної саги «Майже ніколи не навпаки». Батьківський заповіт став 

причиною розбрату між рідними людьми: після смерті Дмитрика між старшими 

братами постає питання поділу землі (ворожнеча між братами через майно є 

поширеним мотивом народної казки). 
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Жіночі образи творів Марії Матіос позначені міфологічно-фольклорними 

конотаціями, зокрема: 1) міфологічним і баладним мотивом інцесту (так, у 

творі «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба» жінка-вдовиця, аби 

збавити страждання сина-каліки, зважується на інцест); 2). алюзією на 

гомеопатичну магію – виготовлення ляльки-дитини. Позбавлені з різних 

причин репродуктивної спроможності героїні творів письменниці, не маючи 

змоги зреалізувати свій материнський потенціал, вдаються до імітації 

дітонародження шляхом виготовлення ляльки. Так, Петруня («Будьте здорові, 

тату»), маючи «невдатного до дітей» чоловіка-нелюба, притуляє до грудей 

дитину з ганчір’я і немов відчуває її тепло та ніжність. Даруся («Солодка 

Даруся») коріння квітів загортає у ковдру і тулить до себе як малу дитину. 

Лариса («Щоденник страченої»), що є образом самодостатньої, незалежної 

жінки ХХІ ст., протиставлена, на перший погляд, Петруні та Дарусі, свідомість 

яких закорінена у патріархальне суспільство, за власною волею збавила себе 

можливості відчути радості материнства, про що, відчувши самотність, шкодує 

найбільше і виготовляє ляльку-хлопчика з огірка. 3) Активною роллю у 

національно-визвольних змаганнях, що властиво пісням УПА. Образ дівчини-

патріотки постає в новелі «Просили тато-мама» зі збірки «Нація»: Корнелія, 

проводячи по кілька діб у криївці, що нагадуває могилу, ніколи не нарікає на 

важкі умови, недопустимі для жінки, а лиш журиться, чи буде кому розплести 

їй косу. Сила духу героїні у сюжеті підкреслюється її незламністю навіть перед 

зрадами побратимів. У піснях УПА образ жінки/дівчини стратифікується на два 

типи: пасивний (чекає вдома на коханого, проливаючи дрібні сльози та тужачи 

через розлуку); активний (намагається перебороти емоції, раціонально оцінює 

ситуацію; після загибелі коханого не проливає жодної сльози, а сама продовжує 

його справу).  

Творчість Марії Матіос можна схарактеризувати як паритетний 

фольклоризм, коли дві словесно-художні системи розчиняються одна в одній, 

створюючи при цьому новоякісний текст. 
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практичний семінар «Мова і культура як форми людського буття і свідомості 

нації» (Київ, 10 листопада 2015 р.); міжнародний круглий стіл «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (Київ, 11 березня 2015 р.); Восьмі всеукраїнські наукові 

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 20 

травня 2015 р.); міжнародна науково-практична конференція «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (Київ, 10 березня 2016 р.); науково-практична конференція 

«Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження» (Київ, 7 

квітня 2016 р.); Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 20 травня  2016 р.), міжнародна 

наукова конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (Київ, 25-26 жовтня 2016 р.); науково-практичний семінар «Мова і 

культура як форми людського буття і свідомості нації» (Київ, 8 листопада,  

2016 р.); науково-практична конференція «Електронний облік: система 

впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної 

спадщини» (Київ, 10-11 листопада 2016 року); науково-практична конференція 

«Імплементація конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: 

підсумки та перспективи» (Київ, 16 грудня, 2016 р.); науково-практична 

конференція «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2017 р.); Десяті 
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всеукраїнські наукові фольклористичні читаннях, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській (Київ, 24 травня 2017 р.). 

 


