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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертації. Химерна проза є знаковим явищем 

української літератури 1950-1970 рр. Химерна, або ж умовно-метафорична стильова 

течія стала своєрідним розвоєм у тогочасному літературному процесі, викликом 

соцреалістичному канону. Популярність химерної прози виявилася короткочасною, 

але сталою, адже її традиції знайшли вияв у літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

заприявленої постмодерністськими творами. 

Першим зразком химерної прози в українській літературі став роман 

О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 

Молодиця» (1958). На думку М. Павлишина, «химерний роман» є «своєрідним 

анахроністським відродженням котляревщини», яка підірвала авторитет 

першотвору. Так, П. Куліш уважав, що І. Котляревський «ставився з погордою і 

насміхався з української стихії», яку вправно використовував, обробляючи матеріал 

літературним способом. Але на розвитку «химерної прози» позначився не лише 

вплив зачинателя нової української літератури. А. Погрібний вбачає в химерному 

романі й дух М. Гоголя. Вчений уважає, що І. Котляревський в «Енеїді» зосередився 

на «життєздатності і легітимності автономної української культури», а М. Гоголь у 

повісті «Вечори на хуторі біля Диканьки» і циклі повістей «Миргород» ‒ на 

«ототожненні українськості з провінційністю».  

Химерний роман є об’єктом дослідження у працях О. Бабишкіна, Л. Боярської, 

В. Брюховецького, Ю. Ващенка, А. Горнятко-Шумилович, Р. Гром’яка, А. Гуляка, 

В. Даниленка, В. Дончика, М. Жулинського, В. Заболотної, М. Ільницького, 

Н. Кобилко, Ю. Коваліва, А. Кравченка, М. Наєнка, В. Нарівської, Л. Новиченка, 

А. Погрібного, Р. Семківа, М. Стрельбицького, М. Павлишина, В. Панченка, 

Н. Пелешенко, М. Рудницького, О. Ткаченко, О. Федотенко, Т. Чайковської, 

А. Шпиталя, Г. Штоня та ін. Незважаючи на жвавий інтерес до аналізованого явища, 

в українському літературознавстві досі не вироблено єдиних критеріїв щодо 

визначення головних рис химерного роману. 

Поєднання реального з міфологічним, часово-просторові зміщення, 

запозичення фольклорних елементів та стильових рис бароко, гротескні 

метаморфози з героями, зображення фантастичного як реального – домінантні 

характеристики «химерної прози», що засвідчує її близькість із явищем магічного 

реалізму, поширеного в літературі Латинської Америки. Стильовий синкретизм, 

модифікований хронотоп, ідейно-тематична багатоплановість химерної прози 

закономірно породжують розходження в інтерпретації химерного роману, що, в 

свою чергу, стає причиною  відсутності чіткої дефініції цього оригінального 

художнього явища. Усе це зумовлює необхідність системного осмислення 

художньої природи, зокрема жанрово-стильової поліфонії, химерної прози в 

українській літературі. 

Актуальність дисертації мотивується також відсутністю в сучасному 

літературознавстві комплексних ґрунтовних розвідок, присвячених дослідженню 

жанрово-стильових характеристик химерної прози в українській літературі кін. 50–

70-х рр. ХХ ст., визначенню її статусу в літературному процесі, характеристиці 

образної системи.  



2 

 

Відтак, набуває актуальності комплексне узагальнення й систематизація 

літературних фактів, пов’язаних із феноменом химерної прози; з’ясування її генези, 

модальності, особливостей її репрезентації в українській літературі кін. 50–70-х рр. 

ХХ ст. 

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

робота виконана на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості Інституту філології Київського університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідницької програми «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк).  

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24 березня 

2015 р.), уточнена редакція теми затверджена Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 24 

жовтня 2017 р.). 

Мета дослідження – комплексний аналіз художніх особливостей химерної 

прози в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

– з’ясувати особливості функціонування та рецепції терміна «химерна проза» 

в науковому дискурсі; 

– визначити домінантні особливості химерної прози в українській літературі; 

– окреслити жанрово-стильові характеристики химерної прози в українській 

літературі;  

– проаналізувати систему символів та образів у химерній прозі в українській 

літературі. 

Об’єкт дослідження – репрезентативні тексти химерної прози в українській 

літературі ІІ пол. ХХ ст.: роман О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж 

Мамай і Чужа Молодиця» (1958) та дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» (1971) та 

«Зелені Млини» (1976). 

Предмет дослідження – жанрово-стильові особливості та образно-символічна 

парадигма химерної прози в українській літературі ІІ пол. ХХ ст.  

Теоретико-методологічною базою дослідження є літературознавчі праці 

Н. Бернадської, Т. Бовсунівської, В. Брюховецького, А. Горнятко-Шумилович, 

А. Гуляка, В. Дончика, М. Ільницького, Ю. Коваліва, Н. Копистянської, 

А. Кравченка, М. Наєнка, Л. Новиченка, М. Павлишина, Н. Пастух, А. Погрібного, 

П. Рудякова, Г. Сиваченко, А. Ткаченка, Д. Чижевського, Г. Штоня та ін.; 

філософські, культурологічні та загальнометодологічні студії С. Аверинцева, 

Р. Барта, М. Бахтіна, М. Бубера, Д. Годрової, Е. Гуссерля Г.-Ґ. Ґадамера, У. Еко, 

С. Кримського, Е. Левінаса, А. Лосєва, Ю. Лотмана, Є. Мелетинського, З. Мітосек, 

Д. Наливайка, В. Проппа, П. Рікера, М. Сумцова, Б. Успенського та ін.  

Методи дослідження. Методологія дослідження зумовлена його характером і 

задекларованими в роботі завданнями, що передбачали цілісно-системний, 

естетичний, культурно-історичний методи. У дисертації застосовано традиційні та 

новітні літературознавчі методи дослідження, а саме: історико-типологічний, 
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текстуальний та контекстуальний, рецептивний, аналітично-описовий; елементи 

феноменологічного, психологічного та соціологічного методів. Зіставлення мотивів, 

сюжетно-композиційних структур, виділення жанрових особливостей творів 

вимагало застосування компаративістичного методу. Лише комплексний аналіз 

поетики химерної прози уможливив дослідження цього явища в українській 

літературі.  

Джерельною базою дисертації є твори химерної прози в українській 

літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст.: роман О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» та 

«Зелені Млини». 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному літературознавстві: а) здійснено комплексний аналіз найпоказовіших 

текстів химерної прози в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. (роман 

О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», 

дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»), які раніше не були 

об’єктом окремого фахового дослідження; б) визначено типологічну структуру 

химерної прози в українській літературі; в) встановлено жанрові закономірності, 

визначальні для химерної прози в українській літературі; г) досліджено стильові 

характеристики химерної прози; д) обґрунтовано ідею спадкоємності традицій 

бароко, «котляревщини» та визначено специфіку їх репрезентації в химерній прозі; 

е) запропоновано цілісну концепцію химерної прози в українській літературі 

кін. 50–70-х рр. ХХ ст. з урахуванням сучасних підходів до типологізації 

літературних явищ.  

Теоретичне значення дисертації полягає в розкритті актуальних та 

маловивчених проблем, пов’язаних із жанрово-стильовою палітрою української 

літератури другої половини ХХ ст., зокрема з осмисленням явища химерної прози, 

з’ясуванням її домінантних жанрових, стильових, образних, ідейно-тематичних 

особливостей у контексті визначальних естетичних парадигм і кризового характеру 

доби. 

Практична цінність дослідження зумовлена можливістю використання 

матеріалів при підготовці університетських нормативних та спеціальних курсів, 

укладанні хрестоматій і посібників із літературознавства, історії української 

літератури, культури.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто. Наукові статті за темою дисертаційного 

дослідження написано без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційної праці обговорювалися на засіданнях кафедри історії української 

літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях й конгресах: Всеукраїнській науковій 

конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (10 квітня 2014 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції 

«Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (9 жовтня 2014 р., м. Київ); 

http://philology.knu.ua/node/12
http://philology.knu.ua/node/12


4 

 

Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Дух нового часу у 

дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 2015 р., м. Київ); Міжнародній науковій 

конференції «Слов’янська література у всесвітньому контексті», присвяченій 750-й 

річниці з дня народження Данте Аліг’єрі та 85-й річниці з дня народження 

У. С. Короткевича (22-24 жовтня 2015 р., м. Мінськ); Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» 

(8 жовтня 2015 р., м. Київ); Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих 

учених «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (5-6 квітня 

2016 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції «Україна і сучасний світ: 

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

науково-практичній конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» 

(16 березня 2016 р., м. Львів); Міжнародній науковій конференції «Зарубіжні 

письменники і Україна» (15-20 березня 2016 р., м. Полтава); Всеукраїнських 

наукових читаннях за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: 

традиції та новаторство» (5-6 квітня 2017 р., м. Київ) та ін.  

Публікації. Результати дослідження викладені в 12 одноосібних публікаціях, 

зокрема, у 4 статтях, надрукованих у наукових фахових виданнях України, 

6 статтях, опублікованих у виданнях, які включено до міжнародної наукометричної 

бази «Index Copernicus», та 2 працях апробаційного характеру. 

Структура дисертації зумовлені метою і завданнями. Праця складається зі 

вступу, трьох розділів з підрозділами, загальних висновків, списку використаних 

джерел (324 позиції) та додатку А, в якому представлено результати апробації 

дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 217 сторінок, із яких основного 

тексту – 184 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

дослідження, сформульовано основні його принципи; з’ясовано ступінь розробки 

проблеми у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. Визначено об’єкт, 

предмет, мету і завдання дисертації, її теоретичне значення, можливі варіанти 

практичного застосування отриманих результатів. 

У першому розділі «Химерна проза в українській літературі: теоретико-

методологічні аспекти» з’ясовано передумови появи химерної прози в українській 

літературі; вмотивовано вплив суб’єктивної авторської модальності, 

контекстуальних чинників та текстуальних стратегій на формування жанрового 

синкретизму химерної прози; досліджено характерні для української химерної прози 

стильові трансформації, виникнення яких узгоджується з домінантними художніми 

течіями доби. 

У підрозділі 1.1. «Феномен химерної прози в українській літературі кін. 50–

70х рр. ХХ ст.» окреслено літературно-критичні напрацювання щодо генези терміна 

«химерна проза». Умотивовано використання низки методів і прийомів, за 

допомогою яких розглянуто феномен химерної прози. Схарактеризовано поняття 

«химерна проза», її розуміння в історичному ретроспективному літературознавчому 

контексті та тлумачення цього терміна на сучасному етапі. 
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Наприкінці 50-70-х рр. ХХ ст. в українській літературі репрезентативними є 

декілька стильових течій: конкретно-реалістична, лірико-романтична та умовно-

метафорична, або химерна. Зміни в суспільній свідомості («хрущовська відлига», 

дисидентські рухи) вплинули на мистецтво, і на письменство зокрема, що 

відобразило актуальні проблеми, провідні ідеї, які є складовою духовного досвіду 

народу. Факторами, які зумовили появу химерної прози в українській літературі, 

є: 1) зацікавлення письменників різними умовними формами як одного із засобів 

інтелектуально-філософського об’ємного пізнання людського буття; 2) «захисна 

реакція літератури», коли переосмислення фольклорного «минулого» стало 

спасінням від стереотипізації, нівелювання, агресивної «масової культури». 

Прикметною в поясненні генези химерної прози в українській літературі є 

мовознавча аргументація. Так, Л. Масенко причиною появи химерних творів вважає 

власне сам факт звернення письменників до бурлескно-пародійного напряму в 

тогочасній мовній ситуації в Україні. Химерний роман з’явився як реакція 

літературного писемного варіанта мови на кризу, яку переживало усне мовлення, як 

спроба літературної компенсації занепадаючого просторіччя. На великому ареалі 

української мови над нею нависла небезпека втрати живої уснорозмовної форми.  

В. Русанівський виділяє п’ять констатуючих ознак химерного роману: 

1) прагнення письменників до збагачення лексикону; 2) антропологізація предметів і 

явищ навколишнього світу; 3) шанобливе ставлення до слова; 4) прагнення 

поділитися з читачем уявленнями про сучасний світ; 5) іронічне ставлення до світу і 

навіть до самого себе. 

Виникнення терміна «химерний роман» безпосередньо пов’язане з історією 

написання твору О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і 

Чужа Молодиця», що на той час фактично був єдиним текстом, наскрізним 

елементом поетики якого була умовність. Термін «химерний роман», 

промайнувши в кількох рецензіях, які були присвячені твору О. Ільченка, не 

набув поширення. Натомість термін «химерна проза» реактивізувався в історії 

української літератури у зв’язку з виходом роману В. Земляка «Лебедина зграя». 

У літературознавчих працях, об’єктом аналізу яких була творчість В. Земляка, 

роман О. Ільченка розглядався як своєрідна точку відліку «химерної прози» в 

українській літературі. Тобто О. Ільченко лише продемонстрував можливості 

віднайденого прийому, який у В. Земляка набув виразної естетичної та соціальної 

маркованості.  

Химерна проза має ряд синонімічних найменувань: «химерна течія» 

(В. Брюховецький), фольклорна або умовно-алегорична проза (В. Дончик), умовно-

метафорична проза (М. Жулинський), «химерно-експериментальна» проза 

(В. Фащенко) та ін. Штучне накладання на химерну прозу типологічно інших явищ, 

зокрема «магічного», «параболічного», або «карнавального», свідчить про 

нехтування національною специфікою досліджуваного явища. У дисертації 

обстоюється ідея про національні витоки химерної прози, яка не була запозичена. 

Йдеться про синтез національних фольклорних набутків і літературної традиції. 

Найлаконічнішим терміном у такому разі є «химерна проза». Така форма викладу 
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давала українським письменникам можливість творити у радянський період, 

розкриваючи заборонені теми, приховувати множинні змисли.  

Химерна проза, представлена в українській літературі передусім жанром 

роману, поєднує у своїй тканині взаємодію двох начал – текстового полотна та 

авторського модусу. Концепти химерного роману становлять діалектичну єдність 

у площині художнього світу з історико-романним наповненням. Література 

формує нову ідеологічно-фундаментальну платформу, пастораль химерії 

сенсуальності, вона вимагає від критики «бути уважнішою до літературної 

форми, адже література таки не ілюструє життя, а постійно щось у ньому 

відкриває». 

Підрозділ 1.2. «Бароковий модус химерної прози» присвячений аналізу 

барокових рис, репрезентованих у химерній прозі О. Ільченка та В. Земляка. 

Здійснено комплексне дослідження впливу ідейно-тематичних засад філософії 

бароко на формування української химерної прози. 

Синкретизм засобів образотворення, їх неочікуване поєднання в різних 

творах пояснюється об’єктивним ускладненням відносин людина‒дійсність, що 

призводить до ускладнення змісту, а отже, й художнього мислення, й образної 

тканини, і стилю. Тому саме форми театральності, які властиві народній 

обрядовості, побуту, громадському життю, організованому за театральними 

законами та канонами, становлять основу художніх особливостей химерної прози, 

яка в такий спосіб виявляє тенденцію до змішування родових ознак, 

продовжуючи традиції барокової культури. 

Естетика бароко – одна з найхарактерніших рис, що відобразилася і в 

українській химерній прозі. Ідеться про поєднання несумісних начал: природи і 

Бога, реального та ірреального, вишуканості стилю й брутальності, абстрактної 

символіки та натуралістичних деталей, примхливої вигадки та достовірності 

образів. Зміст дилогії «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» В. Земляка зовсім 

неважко окреслити, взявши до уваги зовнішньоподієве начало творів. Елементи 

умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві помічати в історії й історіях 

вавилонських не тільки пряме, а й додаткове значення, що асоціюється не просто з 

ідеєю, а з її філософічністю. Майже все, що відбувається у Вавилоні чи поблизу 

нього, знаходить відповідний коментар в устах «філософа» Левка Хороброго. Однак 

події, зображені в романі-дилогії, без будь-якої двозначності адресовані в життя, в 

реальність з конкретним змаганням сил, соціально, історично породжених.  

Риси бароко репрезентовані також у химерному романі з народних уст 

«Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця». Дворівневий 

тип мислення реалізується в історико-гумористичному ключі, адже сакральне та 

профанне відображено в творі у тісному взаємозв’язку. Ідеться про принцип 

світобудови, який відображено на дуальному рівні небо-земля, де козак Мамай є 

«всюдисущим оком» козаком-невмиракою, вічним посередником у лабіринті 

світобудови та мислячої матерії. 

Завдяки незвичному поєднанні різноманітних лінгвостилістичних засобів, 

художніх прийомів, словесній грі тощо представникам химерної прози вдається 

досягнути ефекту пишності, урочистості, навіть химерності – те, що ставили собі 
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за мету автори барокових текстів, яких більше цікавила зовнішня оболонка 

мистецтва, вишукана форма. Проте вважаємо, що таке нагромадження численних 

засобів вираження не було еклектичним, а підпорядковувалося вираженню ідеї  

автора. 

Встановлено, що джерелом мови химерної прози є насамперед фольклор. 

Зокрема, вживання паремій: «…Не жди дяки від приблудної псяки», «Порожня 

миска не вабить писка»; репрезентація в текстах народної етимології 

антропонімів: Прудивус, Лукія, Ярина, Саливон – Глек. Назви предметів побуту 

секуляризуються, переходять із сакральної сфери у профанну: «Крім Козака 

Мамая – з конем та Песиком, з бандурою в руках, – було на мирославських кахлях 

і всяке інше Лукіїне малювання. То якийсь молодий козаченко з паничем польським 

шаблями рубаються. То гетьман Богдан – на коні, з булавою» тощо. 

Химерна проза увібрала в себе ряд ознак, що притаманні традиції «низового 

бароко», а саме: потяг до обігрування (вистава на майдані мирославського базару); 

грубий гумор («– А тебе й по смерті в рай такого не пустять! ‒ Та чому ж? ‒ 

збентежено озвалась Роксолана, що не хукнула досі й пари з уст. ‒ Чому ж таки не 

пустять? ‒ А тому, що сотворив його пан-бог та й висякався!»); використання 

пейоративної лексики («Не той пес, що одмовить суці, ‒ посміхнувся Лук’ян.»; «Бог 

не теля, баче й відтіля…») та ін. В аналізованих творах представлено героя, який, 

попри свою самотність, розчавленість подіями реальності, залишається 

мандрівником, філософом, життя якого переповнене химерами, одвічним пошуком 

істини, якому притаманне усвідомлення марності екзистенційних пошуків себе в 

безглуздому світі (козак Мамай та Фабіян-філософ із притаманними їм 

екзистенційними пошуками в кордоцентричних площинах світобудови). 

У підрозділі 1.3. «Химерна проза в контексті сміхової 

культури» проаналізовано статус комічного та його реалізацію в досліджуваних 

текстах О. Ільченка та В. Земляка. 

Із орієнтуванням химерної прози на філософію бароко пов’язаний гумор. 

Комічне є проекцією самоорганізуючої креативної форми парадоксального 

мислення, що межує зі свідомим та несвідомим. Комічне є темпоральною 

структурою, яка безпосередньо поєднана з хаосом та порядком як результат 

рецепції неоднозначних образів, що вербалізуються за допомогою різних часових, 

образно-символічних, гумористичних засобів.  

Аналізована химерна проза в комічному ключі ретранслює характерні риси 

національного характеру: емоційність, сентиментальність, чуттєвість, 

мужність, гордість, почуття гумору, релігійність, прагнення до волі . 

Повноправним «героєм» твору О. Ільченка є «соковитий, добірний народний 

гумор», на що вказує використання автором прийомів комічного при зображенні 

подій, змалюванні образів (дотепні жарти, веселі глузування тощо).  

Комічне в химерній прозі – переконливий аргумент, засіб характеристики й 

самохарактеристики персонажів. В. Земляк уводить яскраву характеристику 

особистості через її особливе вміння сміятися. В образі Мальви саме через 

категорію сміху уособлюється вільна людина, для якої характерне іронічне 

світосприйняття. Іронія викликає в героїні сміх задля власного задоволення, тобто 
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йдеться про гедоністичну функцію сміху героїні у творі. Крім того, сільський 

філософ Фабіян (В. Земляк, «Лебедина зграя») постійно твердить, що веселість – це 

те небо, під яким квітує все, крім злості.  

Життєвий матеріал у химерній прозі представлено в «непрямому» зображенні, 

в оригінальному лірико-гумористичному ракурсі художнього освоєння реальності. 

Під таким незвичним кутом зору події висвітлюються часто з несподіваних ракурсів. 

Автори аналізованих творів використовують стиль народного мислення, поетичної 

уяви. Зображувані події «деформуються» під впливом комічного імпульсу, що 

повніше відтворює атмосферу народного світовідчуття – усе це характеризує 

українську химерну прозу. 

Другий розділ «Жанрова гетерогенність химерної прози в українській 

літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст.» присвячено дослідженню домінантних жанрових 

характеристик химерної прози в українській літературі кін. 50– 

70-х рр. ХХ ст.  

У підрозділі 2.1. «Фантастичне начало в дискурсі української химерної прози» 

доведено, що фантастичне начало є однією з визначальних ознак української 

химерної прози. І О. Ільченко, і В. Земляк апелюють у своїх творах до казки, міфу, 

лицарського роману, пісні, що вказує на жанрову гетерогенність аналізованих 

текстів. 

У химерній прозі фантастичне (як чарівне, надзвичайне, дивовижне) 

закорінене у звичайне, буденне, що створює ефект повноцінності художнього світу; 

а найчастіше елементи умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві 

помічати у творах О. Ільченка, В. Земляка додаткові смисли, що асоціюються з 

філософічністю ідеї. Цією особливістю фантастичного широко послуговуються і 

сучасні постмодерністи (Ю. Андрухович, «Московіада»), завдяки чому апробуються 

різноманітні соціальні моделі, розкриваються духовні можливості, оголюються 

постулати політичної риторики.  

Фантастичний компонент у химерній прозі є складником поліфонічних 

прозових та поетичних текстових структур, що реалізуються введенням у текст 

казкових сюжетів, текстів пісень тощо. Відмінності у використанні фантастики-

прийому полягають передусім в естетичних засадах літературних напрямів. Для 

представників химерної прози фантастичне стало своєрідним романтизованим 

виходом із регламентованості соцреалістичної тематики. 

У химерній прозі В. Земляка події, символи, візії, міфи – усе занурене в дійсне 

життя краю, і автор, трансформуючи його, відображає дійсність вірогідно і 

невблаганно. Дива в «Лебединій зграї» В. Земляка – відвідини «санітарів» смерті, 

«яких ніхто ніколи не призначає, а вони самі водяться у Вавілоні з правіла», 

філософські «міркування» цапа-Фабіяна, охочого послухати розумної мови чи й 

книжкою розважитися – усе це явища абсолютно звичайні. При цьому зовні вони 

такі ж земні люди. У ході розгортання сюжету поступово усі факти «деформуються» 

фантастичними, фольклорними «вічними» сюжетами. Водночас всеприсутній 

оповідач говорить про речі фантастичні так, ніби вони відбувалися в дійсності, 

змушує шукати прихованого змісту розповіді. Фантастичний сюжет набуває 
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побутових рис, диво стає фокусом, трюком. Ще більше це посилюється тим, що 

події розгортаються на ареалі української реальності.  

У романі «Козацькому роду нема переводу…» О. Ільченка вже з перших сторінок 

читач потрапляє в химерну атмосферу, де діють Господь Бог, святий Петро, 

безсмертний Козак Мамай, Чужа Молодиця (себто Смерть), з усіма казковими 

героями трапляється безліч дивних, часом фантастичних пригод. Оповідь ведеться від 

першої особи. Це нагадує казку, де відчувається присутність автора, іронічного 

сучасника, який оповідає в розважливій формі про якісь давноминулі події.  

Фентезі є ідеологією химерної прози, де майстерно приховані від невтаємничених 

реалій коди, події та явища, що інтегрують у текстові площини та апелюють до 

надсвідомого, «трансцендентного бачення», використовуючи образи та символи, міфи та 

легенди, які ідеолог текстових реалій подає читачеві для розкриття її загадок. 

Підрозділ 2.2. «Жанр казки в моделюванні української химерної прози» 

присвячений дослідженню впливу поетики народної казки на формування жанрово-

стильових особливостей української химерної прози.  

Проведений аналіз творів химерної прози свідчить про використання авторами 

(насамперед О. Ільченком) народно-казкових інтонацій, які своїми особливостями 

визначають характер «нежиттєподібної» манери оповіді як важливого умовного 

прийому химерних творів. Характер стосунків оповідача і слухача в казці, як і 

автора й читача в химерному романі, досить складний, що вимагає від письменника 

виняткового художнього такту. Якщо при життєподібному письмі основне завдання 

автора полягає в тому, щоб примусити читача повірити розповіді, то в химерному 

романі читач не вірить, або майже не вірить, у зображуване письменником (як і в 

казці), але шукає прихованого змісту, філософської ідеї, що лежить в основі твору. 

Усе це пояснює використання авторами української химерної прози значної 

кількості чарівних та соціально-побутових казок, казкових сюжетів та мотивів, які 

виконують, крім своїх основних функцій (дидактичної та розважально-естетичної), 

ще й додаткові, які стають у творі домінуючими. 

Встановлено, що архітектоніка літературної казки в текстовій модифікації 

химерного роману є стилістично еквівалентною фольклору. Функції дійових осіб (за 

В. Проппом) онтологізуються через фрактали та вербальні сигнанти образів-

персонажів. У романі О. Ільченка частина викладу казкого сюжету, репрезентована 

в діалогічній формі, коротко пригадується різними персонажами – Омельком, 

Михайликом, кимось із гурту, що свідчить про його поширеність серед народу. Усе 

це вказує на ознаки фольклорної казки, введеної до масиву літературного твору. 

Казковий наратив репрезентовано в авторському модусі О. Ільченка 

фольклорними сигнантами та кореляцією семантики назви казки зі змістом 

текстового полотна. У творі О. Ільченка, де події розгортаються у другій половині 

XVII ст., згадується стародавня казка про дванадцять лебедів та їхню сестру Золоту 

Звізду (назва семантизує літературні алюзії), яка для порятунку братів плела сорочки 

з кропиви. Автор-оповідач подає цей казковий сюжет своєрідно, чим проявляє свою 

індивідуальність, неординарність. Зазначений сюжет починається зі звернення до 

читача і стислий зміст викладається у формі запитань та змальовані через конструкт-

розмову «автор – реципієнт»: «Але стривайте, читачу! Ви ту казку знаєте? Оту, 
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де королівна Золота Звізда? Оту, де дванадцятьох короленків щось там обернуло 

на лебедів, а сестриці їхній, Золотій Звізді, сказала волошебниця таке…», де власне, 

зреалізовані казкові словесні формули. 

Дидактична функція казки в романі О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу…» зреалізована в казці-небилиці, зміст якої побудовано на дотепно 

скомпонованих алогізмах, каламбурах. Більша частина небилички – віршована. 

Автор-оповідач наголошує на бінальному впливі казки і на дітей, і на Мамая: козак 

бачив в очах дітлахів захоплення.  

Казки, казкові сюжети та мотиви в химерній прозі виконують 

найрізноманітніші функції, підпорядковані ідейно-композиційному задуму твору. 

Історичні мотиви репрезентуються в «химерній казковості» з притаманними їй 

історіософією та структурною композицією. Казкам притаманний міфологічний код, 

який переважно побутує в контрадикторній позиції до головного героя, хоч у казці 

чимало міфологічних образів є його помічниками. 

У підрозділі 2.3. «Роль пісні в українській химерній прозі» проаналізовано 

вплив жанрових особливостей пісні на формування химерної прози. 

З’ясовано, що репрезентація пісенних зразків народної творчості в українській 

химерній прозі є оригінальною складовою жанрово-стильової моделі творення 

тексту. Фольклорна проекція химерної прози рефлексує софістично-історичний 

прообраз України, систему, пов’язану з цим образом, тем, фабул, які фігурують у 

творах через пісенні зразки.  

Українська пісня – частина духовного сегменту образотворення у романі 

О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…», який у власній інтерпретації 

рефлексує пісенні наративи у софістичній текстовій матриці химерного роману. 

Авторське тлумачення та фольклорні набутки свідчать про те, що гумор та пісня 

формують єдину модель з авторським коментарем та вербалізацією історії, малярства в 

єдину сугестивну модель образного обрамлення. Пісня використовується на кількох 

«рівнях». Зміст тексту залежить від назви розділу, у якому увагу закцентовано на ролі 

пісні («Заспів»; Книга перша: «Починається пісня перша», «Пісня друга, теж не без 

пригод», «Пісня третя, вечірня й нічна»; Книга друга: «Четверта пісня, клечальна», «Хай 

бринить пісня п’ята!», «Пісня шоста, московська»). 

Доведено, що комічний ефект у химерній прозі досягається за допомогою 

жартівливих пісень, які є своєрідною за змістом та емоційним забарвленням групою 

творів української народної пісенності, в яких репрезентовано типові риси 

характеру народу – щедрий гумор й оптимізм, вміння відкривати й вербалізувати 

типологічно гумористичні ситуативні моделі поведінки людини, реакції, вчинки. 

Якщо лірична пісня розрахована переважно на самого співака чи співаків, то весела, 

жартівлива пісня, як правило, виконується за наявності реципієнтів, оскільки її 

головна мета – не стільки висловити бадьорий настрій адресатів-співців, скільки 

передати його слухачам, розвеселити реципієнта, подати в дотепній і легкій формі 

своєрідний урок моралі, життєвої поведінки, кпини людської вдачі тощо. У 

В. Земляка експлікація сміхових формул реалізується крізь призму соціально-

побутових пісень у жартівливому ключі: «Коли ж їм випадало ще й по чарочці, то з 

гостей вони поверталися попідручки і співали в два голоси…». Побутування 
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жартівливих пісень передбачає теж своєрідну атмосферу – колективну забаву, 

відпочинок, свято, що виразно репрезентовано у творі О. Ільченка – вистава посеред 

Мирославського майдану за участі Климка. 

О. Ільченко одним із перших звернув увагу на важливий компонент 

національної етноестетики жартівливої пісні. Автор свідомо вдається до прямого 

цитування фольклорних зразків, адже саме в них, на думку письменнника, яскраво 

репрезентовано справжній народний характер і жагу до життя. Активність 

побутування і творення пісень у романі з народних уст «Козацькому роду нема 

переводу…» полягає в тому, що вони сповнені глибокого оптимізму, дотепності, 

краси, є засобом пізнання дійсності, виконуючи при цьому функцію катарсису 

(морально-психологічного, душевного очищення), розваги та дидактики. У дилогії 

В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» наратив пісенного фольклору 

репрезентується через обмежену кількість текстів, серед яких активно побутують 

жартівлива та родинно-побутова пісня. 

У третьому розділі «Образно-символічна парадигма химерної прози в 

українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст.» досліджено особливості 

репрезентативних для творів В. Земляка та О. Ільченка образів та символів, розкриті 

їхні значеннєві аспекти та художні функції. 

У підрозділі 3.1. «Статус символу в гуманітаристиці: множинність 

інтерпретацій» простежено поширені в сучасному науковому дискурсі підходи до 

розуміння образної символіки (теорія семіотики, погляди зарубіжних та вітчизняних 

вчених), увиразнена роль символу в структурі художнього тексту.  

Звернення до символіки притаманне різним періодам розвитку літератури, 

постаючи ознакою прагнення митців до актуалізації філософського та 

міфологічного контексту зображуваного. Значення та роль образу-символу 

актуалізує семіотика, що вивчає системи знаків, застосовуваних у людських 

спільнотах (праці С. Аверинцева, У. Еко, Ю. Лотмана, З. Мітозек, О. Селіванової та 

ін.). Художня література, як особлива семіосфера, поряд із іншими видами 

мистецтва, комунікує з реципієнтом знаками, що в закодованому вигляді несуть 

інформацію, від сприйняття і розуміння якої залежить ступінь осягнення змістових 

площин тексту. Знаки, або образи-символи, формують підтекстову основу твору, 

забезпечуючи множинність його інтерпретацій. Важливе значення образів-символів 

у структуруванні текстового матеріалу та репрезентації його змістового наповнення 

було усвідомлене вітчизняними мицтями від найдавніших часів, у період появи 

оригінальної художньої словесності. Чи не найяскравіше роль образної символіки в 

українській літературі репрезентована у доробку письменників епохи Бароко, 

особливо у художніх і філософських творах Г. Сковороди. Наукове осмислення 

статусу символу як умови існування художнього твору, його тривання у часі та як 

способу реалізації авторських стратегій у вітчизняній гуманітаристиці 

задекларовано працями Д. Багалія, О. Бодянського, Ф. Колесси, М. Костомарова, 

О. Котляревського, П. Лукашевича, М. Максимовича, Д. Наливайка, О. Потебні, 

І. Срезневського, М. Сумцова, Д. Чижевського, П. Чубинського. Останнім часом в 

українському літературознавстві актуальними є дослідницькі пошуки, що зримо 
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доповнюють відповідні західноєвропейські концепції щодо інтерпретації 

символічної парадигми.  

Символу притаманна архаїчність, здатність зберігати у згорнутому вигляді 

розлогі текстові структури. Символ – будівельний матеріал культурної семіосфери 

як символічної форми. Культура відтак інтерпретується як система символів, що 

здатні генеруватися шляхом традиції, логосу певного ейдосу. Важлива роль символу 

в гуманітаристиці, засвідчена множинністю його тлумачень, визначається його 

здатністю формувати підтекстові парадигми, акцентувати філософські, міфологічні, 

архетипні площини тексту, розширювати рамки художніх систем. Така роль образів-

символів знайшла яскравий вияв в українській химерній прозі, що увійшла в історію 

літератури як оригінальне художнє явище, творчість у межах якого дозволила 

митцям вийти за вузькі рамки реалізму і соцреалізму й засобами символічної, 

фантастичної, фольклорної поетики актуалізувати й реалізувати свободу творчості, 

оприявлену через багатозначність образів-символів, жанрово-стильову поліфонію, 

сміхову культуру та фольклорну стихію.  

У підрозділі 3.2. «Зооморфні образи-символи в українській химерній прозі 

кін. 50–70-х рр. ХХ ст.» проаналізовано образи тварин, що мають символічне та 

ідейно-тематичне значення в контексті репрезентації архаїчно-міфологічного 

простору химерної прози.  

В українській химерній прозі анімалістична символічна образність постає 

складовою магічно-фольклорного простору. В зооморфних образах-символах зміст 

репрезентовано у специфічній формі, в якій поєднуються реальне й умовне, конкретно-

історичне і фантастичне, буквальне й гротескне, ліричне та гумористичне. Залучаючи 

думки  дослідників (В. Давидюка Л. Дунаєвської, М. Дмитренка, О. Левчук, В. Проппа, 

О. Сліпушко, М. Сумцова та ін.) й проаналізувавши твори В. Земляка «Лебедина зграя» 

та «Зелені Млини» та О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» з’ясовано 

особливості репрезентованих у них зооморфних образів коня, пса і цапа. Парадигма 

зоообразів у творах репрезентує слов’янський тваринний ареал та відображає риси 

національного характеру, що завуальовані в авторській конотації. У дилогії В. Земляка 

кінь постає узагальненим образом, за яким закріплені функції супутника, ініціального 

помічника. У романі О. Ільченка кінь Добрян наділений чарівними здібностями 

(відроджується з намальованого Мамаєм образу й переносить свого господаря в належне 

місце), виконуючи функції помічника й рятівника.  

Фіксування смислової конотації образу песика Ложки у романі О. Ільченка 

номінується доброзичливим ставленням та увиразнюється гумористично-іронічним 

контекстом. Як постійний супровідник козака Мамая, незмінний учасник подій його 

життя, песик Ложка прикметний зовнішньою подібністю до свого господаря, що 

суголосно з тотемічними культами й міфологічними уявленнями про спорідненість 

людини й тварини. Песик Ложка, відповідно до міфологічних уявлень про собаку, 

наділений такими рисами, як вірність та відданість своєму господареві, функціями 

порадника і сторожа. Умовний хронотоп тексту, зорієнтованість на міфологічну 

основу образів дозволили письменнику надати песику людських рис, зокрема таких, 

як здатність думати, розуміти свого господаря, розмовляти з ним, виявляти емоції, 

подив, гнів, докір, зневагу, насмішку, співчуття, сум, лють тощо.  
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У дилогії В. Земляка у властивому для химерної прози іронічно-

гумористичному наративі акцентовано на свободі й вседозволеності цапа Фабіяна, 

його рівності з мешканцями Вавилону, що визначає його особливий статус, 

своєрідну недоторканість, зумовлюючи сприйняття його як органічної частини 

селянської спільноти, учасника всіх подій. Магічно-сакральний підтекст образу цапа 

Фабіяна репрезентований його розумом, мудрістю. Від прадавнього сприйняття 

кози/цапа як сакральної істоти до зооморфного образу дилогії В. Земляка 

інтегровані такі риси, як хоробрість і сила, що знайшли прояв у зовнішніх деталях. 

Цап Фабіян є органічною частиною реально-ірреального (химерного) світу 

Вавилону і як носій містичної функції є маркером безсмертного начала. Образ цапа 

Фабіяна є втіленням незнищенності, вічного колообігу й циклічності, єдності 

земного і сакрального. Дуальний образ Фабіяна-філософа та Фабіяна-цапа є виявом 

новітнього бурлеску, що був своєрідною опозицією до обов’язкового на той час 

дотримання вимог соціалістичного реалізму.  

У підрозділі 3.3. «Символ дороги в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» та 

«Зелені Млини» та романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» 

розкрита значеннєва парадигма образу дороги, простежені часопросторові 

особливості творів. 

Через метафоричний образ шляху в дилогії В. Земляка увиразнено історію 

становлення як самого Вавилона, так і всього українського народу. Герої В. Земляка 

відтворюють народний характер життєвої філософії наших предків, живучи 

буденним життям, вони прагнуть краси й творять майбутнє, вони гинуть і 

воскресають у пам’яті нащадків: у цьому сенсі їхня дорога уподібнюється до шляху 

лебединої зграї.  

Як синкретичне поєднання християнських норм і звичаїв, елементів 

давньослов’янських уявлень про духовну сферу концепт «дорога» співвідноситься з 

життєвим шляхом людини. У народі сузір’я Чумацький Шлях називали Божою дорогою, 

або дорогою у вирій: цей архетипний образ простежується в уявленнях і віруваннях, 

пов’язаних зі шляхом душі в потойбічний світ, що підтверджує обряд похорону в романі 

«Лебедина зграя». В структурі художнього тексту В. Земляка дорога також виконує 

функцію місця зустрічі закоханих, пов’язана з мотивом пошуку «землі обіцяної», є 

уособленням шляху людської душі до Бога, прагнення її до високого, небуденного, 

вічного. Письменник широко використовує образ роздоріжжя як локус, де відбувається 

зіткнення двох світів – людського й демонічного, а звідси й потрактування дороги як 

межі переходу людини в сакральну площину. Дорога органічно входить у межі 

національного часопростору духовних цінностей українців.  

У романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» простір генерує 

смислові константи через топоси-вербалізатори. Дороги героїв роману пролягають 

рідною землею; більшість з них прямує до міста Мирослава. Важливим топосом 

постає степовий шлях, яким пересуваються герої, зокрема козак Мамай. Значення 

символіки степової дороги/бездоріжжя розкривається через асоціативні зв’язки з 

Україною, її історичною долею. Концепт дороги, зокрема й степового простору, що 

пролягає рідною землею, стає важливим структурно-змістовим чинником організації 

як текстового матеріалу, так й умовного хронотопу роману.  



14 

 

Символ дороги та пов’язаний з ним концепт мандрів/подорожі у романі 

О. Ільченка сприяє увиразненню й розкриттю образів героїв (так, особливості 

характеру, вдачі козака Мамая значною мірою з’ясовуються під час відтворення 

його мандрівки степом). О. Ільченко реалізує образ дороги через генетичні 

параметри, притаманні для образу-етнотипу українця. Показовими у цьому сенсі є 

постаті чумаків, для яких дорога заповнювала більшу частину життя. Онтологічне 

значення дороги актуалізоване у її відтворенні як життєвого простору, у якому для 

всіх є місце, у якому всі є рівними. 

У підрозділі 3.4. «Образ козака Мамая в українській химерній прозі» 

досліджено особливості художнього розкриття в романі О. Ільченка образу козака 

Мамая, увиразнена смислова поліфонія та універсальність цього образу.  

З’ясовано, що образ козака Мамая змодельований письменником  на основі 

синтезу народних уявлень та індивідуально-авторської рецепції. Образ Мамая, що 

має інтертекстуальну та інтерсеміотичну площини, став уособленням народної уяви 

про козака-характерника, мандрівника, воїна, філософа й жартуна; він носій таких 

рис, як сміливість, стійкість, волелюбність, доброта, оптимізм, гумор, мудрість, 

хитрість, правдолюбство, загадковість, непідвладність часу й смерті. Ці риси 

закріпили за козаком Мамаєм функцію героя та оберега, увиразнили його 

національний характер та органічний зв’язок із українською землею і народом. 

Мамай постає носієм творчого й конструктивного начала, в ньому органічно 

поєднані функції воїна-захисника, козака-характерника й філософа-мудреця.  

Встановлено, що образ козака Мамая у романі О. Ільченка змодельовано через 

зображення зовнішнього вигляду (портрет, вбрання) та шляхом відтворення 

внутрішніх якостей, характеру. Герой розкривається у різних умовах і ситуаціях, у 

реалістичному й фантастичному вимірах, у діахронній та синхронній площинах. 

Узагальненість і універсальність образу підкреслюється розгалуженою парадигмою 

хронотопу.  

Шляхом синтезу магічно-сакральних, фольклорних, казково-фантастичних, 

легендарних, барокових і реалістичних концептів І. Ільченко створив поліфонічний 

та оригінальний образ козака Мамая, що став своєрідною реалізацією вікового 

прагнення українського народу до справедливості, добра, свободи. Образ Мамая 

увиразнив характер і ментальність українського народу, став утвердженням його 

невмирущості, його козацької вдачі, щирої душі, героїчної історії. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано основні результати дослідження. 

1. У результаті здійсненого дослідження встановлено, що поява химерної прози 

в українській літературі кін. 50 – 70 рр. ХХ ст. спричинена зацікавленням 

письменників різними умовними формами як одним із засобів інтелектуально-

філософського об’ємного пізнання людського буття та «захисною реакцією» 

літератури, де переосмислення фольклорного «минулого» стає спасінням від 

стереотипізації, нівелювання, агресивної «масової культури». Химерна проза 

репрезентована насамперед жанром роману («український химерний роман із 

народних вуст» О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або Мамай і Чужа 
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Молодиця», дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»), у якому 

реальне поєднується з фантастичним, умовним.  

2. Доведено, що «химерність» – це об’єднувальна назва, що сполучає 

«фантасмагоричність», «дивність», «примхливість», «кумедність». Стильовий 

синкретизм явища химерної прози закономірно породжує розходження в інтерпретації 

жанрово-стильових особливостей химерного роману і у визначенні його головних рис. 

Українська химерна проза прикметна такими ознаками: залучення різних форм 

умовності, казкових ситуацій, химерне сплетіння фантастичного, ірреального; 

алегоричне наповнення образів-символів, ускладнене авторською вигадкою; вільне 

поводження з просторовими і часовими координатами-формаціями; стилістична 

поліфонія; композиційні зсуви; особлива оповідна манера, джерелом якої є фольклор та 

лейтмотив-натяк на авторську присутність.  

3. Встановлено, що у химерній прозі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. реактуалізовано ряд 

образів-мотивів, смислових домінант, що мають яскравий бароковий характер, 

виконуючи роль літературних ремінісценцій. Буттєвий код художньої культури 

визначає смислові відтінки, які сенсуально продукують парадигму софістичності 

химерного роману. Химерна проза в українській літературі кін. 50-х – 70 рр. ХХ ст. 

вповні відображає основні риси української сміхової культури, що узгоджується з її 

генологічними параметрами. 

4. Головною особливістю, що дозволяє об’єднувати окремі твори у химерні 

«реалії», визначено специфічну оповідну манеру, відповідно до якої у творі завжди 

присутній всюдисущий, іронічний, всезнаючий оповідач. Усе це зумовлює складні 

стилістичні ефекти – хронологічну непослідовність у викладі матеріалу, зміну 

тональностей – від комізму до глибокої лірики, подекуди драматизму, а то й трагізму, 

загальну романтичну піднесеність, композиційну розкутість, часові маніпуляції. 

5. З’ясовано, що химерний роман об’єднав безліч жанрів, найпоказовішими з 

яких виявилися фентезі, казка та пісня. У химерній прозі фантастичне закорінене у 

звичайне, буденне, завдяки чому досягається ефект повноцінності художнього світу; 

а найчастіше елементи умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві 

помічати у творах О. Ільченка, В. Земляка додаткові смисли, що асоціюються з 

філософічністю авторського задуму. Фантастичне начало як одна з визначальних 

характеристик української химерної прози уможливлює зіставлення реального й 

ірреального світів у творах О. Ільченка та В. Земляка. Реальний хронотоп є основою 

вибудови сюжетно-побутової канви твору, а ірреальний – переформування простору 

відповідно до авторської концепції твору.  

6. Казка в українській химерній прозі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. є метажанром, що 

інтегрує в текстові площини надсвідоме, «трансцендентне бачення», із 

використанням образів та символів, міфів та легенд, які автор тексту презентує 

читачеві для інтерпретації домінантних смислів твору. Приводячи своїх персонажів 

на межу між повсякденністю і дивом, примушуючи переживати дивні пригоди, 

казка розкриває найбільші і найважливіші істини про світ і людину.  

7. Пісня в химерній прозі є засобом образотворення, пізнання дійсності, 

виконує фунції катарсису, розваги та дидактичної настанови. У химерній прозі чи не 

вперше закцентовано увагу на важливому компоненті національної етноестетики 
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жартівливої пісні, що увиразнено прямим цитуванням фольклорних зразків, у яких 

яскраво репрезентовано справжній народний характер і жагу до життя.  

8. Доведено, що текст є парадигмальною цілісністю, яка об’єднує образи, 

символи та прасимволи, формує самодостатню об’єктивність, генерує смисли як 

маркер темпорального виміру буття поза первинним та вторинним, вічним та 

плинним з конкретно маркованою семантикою якості, самодостатньою структурою 

та повноцінним змістовим началом на перехресті епох. Химерний роман 

актуалізував авторську інтерпретацію національно маркованих міфологічних 

сюжетів, тем і мотивів, що пояснюється втечею митців від реальності для цілісного 

відтворення навколишнього світу. 

9. У дисертації химерна проза в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

кваліфікується як новітній бурлеск, вияв опозиції до обов’язкового на той час 

дотримання вимог соціалістичного реалізму. Зміст поданий у специфічній формі, де 

поєднуються реальне життя, художня умовність, символізм образів (лебедина зграя, 

гойдалка, Вавилон, цап Фабіан), гротеск та іронія. Парадигма зоообразів у романі з 

народних уст «Козацькому роду нема переводу…» О. Ільченка та дилогії В. Земляка 

«Лебедина зграя» та «Зелені Млини», хоча й репрезентує слов’янський тваринний 

ареал, має риси національного характеру з авторською конотацією. Поряд із 

помічником-конем в українській казці як частині жанрово-генеруючої моделі у 

романі з народних уст О. Ільченка присутній образ песика. Образ Фабіяна-філософа 

та Фабіяна-цапа є компроментуючим у системі образів дилогії.  

10. Символічна синергетика химерної прози в українській літературі кін. 50–70-

х рр. ХХ ст. доводить зв’язок аналізованих творів із бароковими традиціями, що 

увиразнює параметри інтерпретації химерного роману: хронотопна система ; 

метаморфози; гіперболізованість; жанровий синкретизм; умовність. Для химерного 

роману характерним є використання складної символіки, біблійних і фольклорних 

мотивів. Фольклорні символи стають формантами якісно нових художніх світів. 

Однією із найпоширеніших міфологем є дорога, яка в аналізованих творах є 

уособленням шляху людської душі до Бога, прагнення її до високого, небуденного, 

вічного. Також доволі частотним для химерної прози є образ роздоріжжя як локус, 

де відбувається зіткнення двох світів – людського й демонічного, а звідси й 

потрактування дороги як межі переходу людини в сакральну площину.  

11. Встановлено, що ключовим у химерній прозі є образ козака Мамая (портрет, 

психологічний портрет, дії і вчинки). Герой характеризується в різних умовах і 

ситуаціях, у різних вимірах – реалістичному й фантастичному. Козак Мамай є 

символом добра й винахідливості, його основні риси презентують традиційні 

етнокультурні ознаки портрету українця в й запорізького козака за одягом і 

обладунками. При змалюванні козака Мамая О. Ільченко використовує такі засоби 

творення комічного: гумор, гротеск, іронія, гіпербола для зображення героя в 

комічному ключі. 

Здійснене дослідження доводить перспективність подальшого аналізу химерної 

прози в українській літературі, актуалізує необхідність дослідження трансформаційних 

генологічних утворень, репрезентованих сучасним літературним процесом. 
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АНОТАЦІЯ 

Куриленко Д. В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

(на прикладі роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж 

Мамай і Чужа Молодиця», дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені 

Млини»). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено аналізу головних жанрово-стильових характеристик 

химерної прози кін. 50–70-х рр. ХХ ст. До наукового обігу вводяться художні 

тексти, які раніше не були об’єктом окремого фахового дослідження (твори 

химерної прози в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст.: роман О. Ільченка 

«Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», дилогії 

В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»). У дослідженні актуалізовано й 

оновлено типологічну структуру «химерної прози» в українській літературі, 

визначено її основні параметри, встановлено жанрові закономірності. Автор 

обґрунтовує ідею спадкоємності традицій бароко та визначає специфіку їх 

репрезентації в химерній прозі. Доведено, що символічна синенергетика химерної 

прози в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. увиразнює параметри 

інтерпретації химерного роману: хронотопна система; метаморфози; 

гіперболізованість; жанровий синкретизм; умовність. Дослідження репрезентує 

цілісну концепцію химерної прози в українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. з 

урахуванням сучасних підходів до типологізації літературних явищ. 

Ключові слова: химерна проза, химерний роман, жанр, стиль, хронотоп, 

умовність, бароковість, кордоцентризм, образна система, символізм, національний 

код, гротеск, гумор, іронічність. 
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Куриленко Д. В. Жанрово-стилевая полифония прозы кон. 50-70-х гг. ХХ в. 

(на примере романа А. Ильченко «Казацкому роду нет перевода, или Мамай и 

Чужая Молодица», дилогии В. Земляка «Лебединая стая» и «Зеленые 

Мельницы»). – Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет ымени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена анализу основных жанрово-стилевых характеристик 

причудливой прозы кон. 50-70-х гг. ХХ в. В научный оборот вводятся 

художественные тексты, которые ранее не были объектом отдельного исследования 

(произведения причудливой прозы в украинской литературе кон. 50-70-х гг. ХХ в.: 

роман А. Ильченко «Казацкому роду нет перевода, или Мамай и Чужая Молодица», 

дилогии В. Земляка «Лебединая стая» и «Зеленые Мельницы»). В исследовании 

актуализирована и обновлена типологическая структура причудливой прозы в 

украинской литературе, определены ее основные параметры, установлены жанровые 

закономерности. Автор обосновывает идею преемственности традиций барокко и 

определяет специфику их репрезентации в причудливой прозе. Доказано, что 

символическая синенергетика причудливой прозы в украинской литературе кон. 50-

70-х гг. ХХ в. подчеркивает параметры интерпретации причудливого романа: 

хронотопная система; метаморфозы; гиперболизованисть; жанровый синкретизм; 

условность. Исследование представляет целостную концепцию причудливой прозы 

в украинской литературе кон. 50-70-х гг. ХХ в. с учетом современных подходов к 

типологизации литературных явлений. 

Ключевые слова: причудливая проза, причудливый роман, жанр, стиль, 

хронотоп, условность, барокковость, кордоцентризм, образная система, 

символизм, национальний код, гротеск, юмор, ироничность. 

 

SUMMARY 

Kurylenko D. V. Genre and stylistic polyphony of the prose of the late 50-70's of 

the ХХ cent. (on the example of O. Ilchenko's novels "There is no end of the Cossack 

family, or Mamay and Alien Moloditsa", V. Zemlyak's "Swan Flock" and "Green 

Mills"). – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the analysis of the main genre-stylistic characteristics 

of the chimerical prose of the late 50-70's of the ХХ century. The preconditions of the 

appearance of chimerical prose in Ukrainian literature; the influence of subjective author's 

modality, contextual factors and textual strategies on the formation of genre syncretism of 

chimerical prose are motivated; the stylistic transformations typical for Ukrainian 

chimerical prose are investigated, the emergence of which is consistent with the dominant 

artistic trends of the day. 

The literary-critical works on the genesis of the term "chimerical prose" are 

outlined. Also it is motivated the usage of a number of methods and techniques, through 

which the phenomenon of "chimerical prose" is considered. The concept of "chimerical 

prose", its understanding in the historical retrospective literary context and the 

interpretation of this term at the present stage are described. 
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At the end of the 50's and 70's of the ХХ century in the Ukrainian literature there are 

several representative styles: concrete-realistic, lyrical-romantic and conventionally 

metaphorical, or chimerical. Changes in the public consciousness ("Khrushchev thaw", 

dissident movements) influenced the art and literature, reflecting the actual problems, the 

leading ideas that are part of the spiritual experience of the people. The factors that led to 

the emergence of chimerical prose in Ukrainian literature are: 1) the interest of writers in 

various conditional forms as one of the means of intellectual and philosophical knowledge 

of human existence; 2) "defense reaction of literature", when rethinking the folk "past" 

became a salvation from stereotyping, leveling, aggressive "mass culture." 

Chimeric prose, represented in Ukrainian literature primarily by the genre of the 

novel, combines the interaction of two principles – the textual cloth and the author's mode. 

Concepts of a chimerical novel form dialectical unity in the plane of the artistic world with 

historical and novel content.  

In the thesis the chimerical prose in the Ukrainian literature of the late 50-70's of the 

XX century qualifies as the newest Burlesque, the opposition's display of compulsory 

compliance with socialist realism at that time. The content is presented in a specific form, 

which combines real life, artistic conventionality, symbolism of images (Swan flock, 

Babylon, Zap Fabian), grotesque and irony.  

Syncretism of the means of fiction, their unexpected combination in various 

writings is explained by the objective complication of the relations of man-reality, which 

leads to the complication of content, and, consequently, artistic thinking, and style. 

Therefore, the forms of theatricality inherent in folk ritual, everyday life, social life, 

organized by theatrical laws and canons, form the basis of the artistic peculiarities of 

chimerical prose, which thus manifests the tendency to mix the generic features, 

continuing the traditions of Baroque culture. 

The aesthetics of the baroque is one of the most important features, which is reflected in 

the Ukrainian chimerical prose. It is a combination of incompatible principles: nature and God, 

real and irreal, elegance of style and brutality, abstract symbolism and naturalistic details, 

capricious fabrication and authenticity of images. The elements of conventionality, fantasy, 

grotesque help the reader to notice in the history and stories of Babylon not only direct, but also 

an additional meaning, which is associated not only with the idea, but with its philosophy. 

However, the events depicted in the novel-diction, without any ambiguity addressed to life, in 

reality with a concrete competition of forces, socially, historically generated. 

The study presents a holistic concept of chimerical prose of the 50's and 70's of the 

ХХ century in the Ukrainian literature taking into account modern approaches to the 

typologization of literary phenomena. 

Key words: chimerical prose, chimerical novel, genre, style, chronotop, convention, 

baroque, cordocentrism, image system, symbolism, national code, grotesque, humor, 

irony. 


