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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Нинішній період розвитку української гуманітаристики позначений появою 
нових методологій та помітно вищим ступенем теоретичного осмислення її 

актуальних проблем, вирішення яких не можливе без встановлення міжгалузевої 
взаємодії. Важливими тут є зв’язки авторської словесності з народною творчістю 

та світоглядом, які здавна цікавили дослідників, породивши в середині ХІХ 
століття поняття народності літератури.  

Вивчення взаємозв’язків творів (творчості) окремих письменників чи 
національної літератури різних періодів із усною словесністю та культурою 

загалом переросло у більш складну теоретичну фазу і є пріоритетним у сучасній 
фольклористиці та літературознавстві. Різнорівневі рецепції фольклору (у 
широкому розумінні терміна) в авторських творах нині означують поняттям 

«фольклоризм літератури». 
Актуальність теми зумовлена необхідністю залучення досягнень 

найновіших міждисциплінарних методологічних стратегій до інтерпретації 
проблеми фольклорно-літературних взаємин у процесі становлення національної 

художньої словесності. Дослідження фольклоризму української прози доби 
романтизму дає змогу стереометричного її прочитання й характеристики, адже 

саме у цей період починає формуватися жанрово-стилістична система прозової 
творчості, що концентрує в собі ментальні, психологічні й архетипні коди 

національного буття українців. У дисертації репрезентовано оновлений погляд на 
українську романтичну прозу у її різнорівневих взаємозв’язках із народною 

творчістю. 
Основоположні праці вчених, які понад півтора століття аналізували твори 

письменників, розглянуті у цьому дослідженні, а також інших авторів окресленого 
періоду, стали доброю теоретичною базою для подальших студій, в тому числі й 
стосовно їх рецептивних зв’язків із фольклором. Враховуючи поступ сучасних 

методологій, зокрема інтердисциплінарного підходу до аналізу художнього твору, 
ці дослідження нині потребують уточнення, перегляду, поглиблення та виявлення 

нових форм, рівнів та векторів взаємодії двох систем словесності.  Важливо, що 
крізь призму дослідження фольклоризму літератури можна не лише дешифрувати 

її «національний код», а й виявити траєкторію входження до комплексу 
«універсальних цінностей», що допомагає усвідомленню власної ідентичності, 

етнічної вартості, оскільки навіть стрімкі сучасні глобалізаційні процеси, за 
твердженням Я. Гарасима, «не спроможні стерти специфіку етнічно маркованої 

ментальності між людьми чи бодай втрутитися в перекодування національно 
змодельованих та глибинно архетипізованих психоестетичних процесів сприйняття  

дійсності».  
Маючи в добу романтизму переважно усвідомлений характер, художнє 

переосмислення народної творчості, трансформація фольклорних мотивів, образів, 

поетики, як правило, впливають на ідейну та проблемно-змістову площину твору і 
виконують роль системотвірного чинника. Література при цьому акумулює й 

постає транслятором споконвічного досвіду народу, сконцентрованого у слові, та 
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сприяє збереженню етнічно визначених (маркованих) традиційних моделей 

світосприйняття.  
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертації відповідає науково-дослідницькому спрямуванню, 
навчальному плану і навчальним програмам кафедри української фольклористики 
імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені 

Івана Франка, а також виконана в контексті дослідницької наукової теми кафедри 
«Усна народна словесність у науковому висвітленні: історичний дискурс, жанри, 

поетика» (державний реєстраційний номер 0116U001696; науковий керівник – 
доктор філологічних наук, професор Івашків Василь Михайлович). 

Мета дослідження – проаналізувати художні пласти української прози доби 
романтизму в її поступальному розвитку (від «народного оповідання» до 

історичного «панорамного» роману) крізь призму визначених рівнів її 
фольклоризму. Це дасть змогу глибше, більш «стереоскопічно» зрозуміти самі 

твори, побачити їх у контексті епохи, простежити індивідуальні джерела, способи 
та методи співдії письменників із народною творчістю.  

Зазначеної мети можна досягнути шляхом виконання низки завдань, 
зокрема: 

- визначити основні етапи й аспекти вивчення взаємозв’язків української 
літератури 30–60-х років ХІХ століття з фольклором; 

- з’ясувати вплив народного світогляду та поетики фольклору на формування 

естетичних поглядів українського письменства зазначеного періоду; 
- дослідити способи взаємодії індивідуально-авторського і народного первня у 

становленні нової української прози у першій половині ХІХ століття та 
з’ясувати чинники, що сприяли цьому процесу й засвідчили початковий етап 

розвитку літератури як національно-самобутнього мистецтва; 
- виявити найбільш продуктивні методи, які застосовують при вивченні 

фольклорно-літературної взаємодії, зокрема й у цьому дослідженні; 
- з’ясувати основні рівні вияву фольклоризму літературної прози 30–60-х років 

ХІХ століття (або вектори входження фольклорного елемента в авторський 
твір); 

- проаналізувати науковий дискурс стосовно різних семантично-змістових 
підходів до дефініції терміна та розуміння поняття «фольклоризм 
літератури»; 

- окреслити основні віхи становлення та поступального розвитку наративного 
жанру в добу романтизму та з’ясувати вплив на цей процес усної 

словесності; 
- розкрити зміст і функції міфологічних елементів (міфологізму) у 

романтичній прозі як один із рівнів та способів вияву її фольклоризму, 
встановивши кореляцію семантичних трансформацій міфологем (міфем) у 

структурі художнього тексту; 
- з’ясувати смислові особливості архетипного рівня фольклоризму української 

літературної прози 30–60-х років ХІХ століття;  
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- вибудувати парадигму етнокультурної та фольклорно-літературної 

архетипності; 
- застосувавши метод архетипів (С. Кримський), розглянути відображення 

універсального концепту «Дім – Поле – Храм» у короткій романтичній прозі, 
романі П. Куліша «Чорна рада» та (для порівняння) соціально-побутових 
«оповідних» поемах Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка»;  

- простежити еволюцію екзистенційно-соціумних рис кобзаря як Мудрого 
Старого крізь призму історичного роману П. Куліша «Чорна рада» й поезії 

Т. Шевченка «Перебендя» у порівняльному аспекті; 
- окреслити семантично-змістові можливості рецепції найбільш уживаних 

фольклорно-архетипних образів у прозі періоду романтизму (хліб, дорога, 
ворота, сорочка); 

- визначити головні характеристики лінгвостилістичного (лексично-
стилізаційного) рівня фольклоризму української романтичної прози; 

- ґрунтовно проаналізувати лінгвостилістичні ознаки фольклоризму 
художнього тексту на прикладі оповідання Ганни Барвінок «Не було зранку, 

не буде й до’станку»; 
- визначити й проаналізувати мовностилістичні джерела фольклоризму творів 

М. Гоголя на українську тематику. 
Об’єктом дослідження є українська (україномовна) романтична проза, в якій 

відображено досить глибоке усвідомлення та художнє віддзеркалення українських 

реалій і яку можна вважати засадничою для стильових тенденцій нової української 
прози, бо її представники започаткували художні явища (в тому числі й у способах 

взаємодії літератури з фольклором), тяглість яких визначається в наступні 
десятиліття становлення та розвитку національної літератури. 

Зокрема, до аналізу залучено малу україномовну прозу Г. Квітки-
Основ’яненка, П. Куліша, Ганни Барвінок, О. Стороженка, М. Шашкевича, роман 

П. Куліша «Чорна рада» й окремі твори М. Гоголя із його збірок «Вечори на хуторі 
біля Диканьки» та «Миргород», що певною мірою є показовими, бо містять дуже 

помітний пласт ідентифікаційної української лексики та повністю зорієнтовані на 
українські реалії. Окрім того, за творчим методом гоголівська проза стоїть біля 

витоків українського романтизму, у ній спостерігаємо вельми оригінальний підхід 
до осмислення української дійсності, світогляду, традицій, що їх письменник по-
особливому трансформував у естетичну площину літературної творчості. До того 

ж, якщо стосовно інших письменників, які писали російською мовою (Є. Гребінка, 
П. Куліш, М. Костомаров і т. д.), проблема щодо ідентифікації їх українськості в 

літературі гостро не стояла і не стоїть, то щодо М. Гоголя мусимо постійно її 
доводити. Загалом фольклоризм російськомовної прози українських письменників 

цього періоду має свою специфіку і наразі становить дослідницьку перспективу. 
Творчість Марка Вовчка задіяна у праці прикладово лише тими україномовними 

оповіданнями, які більше тяжіють до романтизму (як «Чари», «Сон»), а не до 
реалізму, в яких категорія соціально-несправедливого виводиться на перший план. 

А окремі твори Ганни Барвінок хоча хронологічно і виходять за рамки 60-х років 
ХІХ століття, проте зберігають стильові ознаки романтизму. 
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Предметом наукових студій є різноманітні форми взаємодії української 

романтичної прози із народною творчістю, національною фольклорною традицією, 
що окреслено поняттям «фольклоризм літератури», їх виявлення та аналіз.  

Джерельною базою дослідження стали перші видані у той час фольклорні 
збірники М. Цертелєва («Опыт собрания старинных малороссийских песен», 1819) 
[308], М. Максимовича («Малороссийские песни», 1827, 1834, 1849) [195, 197, 

198], А. Метлинського («Южный русский сборник» 1848 та «Народные 
южнорусские песни» 1854) [206], І. Срезневського («Запорожская старина», 1833–

1838) [271], П. Лукашевича («Малороссийские и Червонорусские народные думы и 
песни» 1836) [194], О. Бодянського («Наські українські казки, запорозьця Іська 

Матиринки», 1835 [29]; вчений працював і над великим народнопісенним 
збірником, який не встиг видати), М. Костомарова («Малорусские народные 

предания» – «Киевская Старина», 1878) [146]; відомо, що записував також народні 
пісні), П. Куліша («Украинские народные предания», 1847; «Записки о Южной 

Руси», 1856–1857) [174, 175] та інші; твори М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Ганни Барвінок, Олекси Стороженка, М. Шашкевича, П. Куліша, Марка Вовчка, їх 

життєписи, епістолярій, спогади, а також енциклопедично-довідкові видання, що 
використовувалися для більш чіткого понятійного розмежування та з’ясування 

основних термінів, категорій, їх взаємодії.  
Теоретичну канву дисертації склали праці українських та зарубіжних 

учених із фольклористики, літературознавства, етнофілософії, етнокультурології та 

інших гуманітарних галузей, які допомогли з’ясувати основні аспекти та рівні 
вияву фольклоризму в українській літературній прозі доби романтизму. 

Першим етапом наукового осмислення використання фольклору в літературі 
стали дослідження, що з’явилися фактично відразу після опублікування самих 

творів. Із виходом у першій половині – середині ХІХ століття фольклорних та 
фольклорно-етнографічних збірників починається й теоретичне осмислення як 

самих фольклорних творів, так і їх взаємозв’язку з літературою, що залишається 
актуальним і до сьогодні. Це зумовлено насамперед тим, що в той час саме 

письменники стояли біля витоків української фольклористичної та етнографічної 
гуманітарної галузі, а тому, як наслідок, неодноразово наголошували на такій 

якості літератури, як народність. 
Більш аналітичним поглядом на співдію фольклору й літератури, яка також 

якісно змінилася, починаючи з 70-х років ХІХ століття, стали праці О. Потебні, 

М. Сумцова, М. Драгоманова, М. Павлика, І. Франка, М. Дашкевича, 
М. Грушевського, Б. Грінченка, Ф. Колесси, В. Гнатюка та інших, котрі розвинули 

та продовжили дослідження попередників, даючи певні методологічні рекомендації 
стосовно розуміння складності та неоднозначності трансформаційних процесів, 

заклали підвалини наукового аналізу фольклорно-літературних взаємозв’язків.  
ХХ століття відзначається певною нерівномірністю у розвитку народознавчої 

(як і літературознавчої) науки. Як вагомі й без ідеологічної заангажованості варто 
виокремити праці С. Єфремова, М. Зерова, П. Филиповича, В. Петрова й 

небагатьох інших. Починаючи із 60-х років відзначається також упевнене 
поступування і в дослідженні фольклорно-літературних зв’язків, яке набирає 
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інтенсивніших форм у кінці 80-х, а надто у 90-х роках, коли Україна стала 

незалежною. До широкого наукового вжитку увійшло поняття «фольклоризм 
літератури», що значно розширило теоретичні обрії таких студій порівняно із 

поняттям «народність». 
Назагал, у ХХ столітті надзвичайно цінними є праці В. Перетца, А. Лободи, 

К. Грушевської, П. Филиповича, М. Зерова, В. Петрова, А. Шамрая, М. Рильського, 

С. Єфремова, О. Дея, Г. Нудьги, Т. Комаринця, В. Щурата, М. Пазяка, 
Н. Калениченко, М. Яценка, В. Шубравського, О. Гончара, С. Мишанича, 

М. Грицая, І. Денисюка; В. Гусєва, Ю. Соколова, М. Азадовського, М. Андреєва, 
У. Далгат, Д. Медріша, О. Фрейденберг, П. Богатирьова, Л. Ємельянова, В. Проппа, 

П. Путілова, С. Лазутіна, В. Сідєльникова, А. Бушміної, С. Азбєлєва, Л. Дмитрієва, 
В. Жирмунського, В. Митрофанової, Н. Савушкіної та інших. 

Окремо варто відзначити імена вчених, чиї праці з окресленої проблеми 
стали етапними на межі ХХ–ХХІ століть і котрі в перші роки незалежності 

української держави порушували найнагальніші проблеми у розвитку 
фольклористики загалом і фольклорно-літературних зв’язків зокрема, залучивши 

до наукового аналізу нові методи та підходи до їх вивчення. Це дослідження 
В. Бойка, Л. Дунаєвської, О. Павлова, Р. Кирчіва, С. Мишанича, Є. Нахліка, 

В. Погребенника, С. Росовецького, П. Будівського, В. Качкана, Б. Хоменка, 
М. Дмитренка, Т. Шевчук, М. Яценка, Н. Шумади, О. Зілинського та ін. 

Нині з’являються нові розвідки та фундаментальні дослідження усної 

словесності та її рецептивної «співдії» з авторською творчістю. Особливим, 
новаторським підходом тут позначені праці В. Давидюка, Я. Гарасима, 

О. Івановської, Л. Копаниці, М. Дмитренка, О. Гінди, О. Кузьменко, О. Бріциної, 
Ю. Шутенко, О. Наумовської, Л. Підгорної, Н. Салтовської, Л. Сорочук, 

Г. Усатенко, Г. Скрипник, Л. Іваннікової, В. Сокола, О. Шалак; О. Вертія, 
П. Іванишина, О. Астаф’єва, В. Івашківа, В. Погребенника, Ю. Коваліва, 

Я. Поліщука, П. Будівського, О. Сліпушко, Г. Штоня, І. Зварича, Н. Шумило, 
В. Азьомова, Р. Марківа, О. Борзенка, О. Кирилюк. Звичайно, цей перелік не 

повний. Якщо говорити про інтердисциплінарність у дослідженні різних рівнів 
вияву фольклоризму літератури, то щоразу зазначений список учених та їх праць 

можна доповнювати, що, зважаючи на багатоплановість цієї роботи, зроблено у 
першому і, принагідно, наступних її розділах. 

Методи дослідження. При написанні дисертації, зважаючи на її 

багатовекторність, використано ряд універсальних та спеціальних методів, 
задіяних до аналізу різних семантично-змістових полів художнього твору. Серед 

них головними є: порівняльно-історичний метод, що вступає у смислову взаємодію 
загалом із принципом історизму як методологією, яка зумовлена системним 

підходом до аналізу твору; для глибшого проникнення у причини того чи іншого 
явища, з’ясування головних етапів його генези, виявлення різноманітних впливів 

окремих ситуацій на характер основних подій фрагментарно використано методи 
історико-генетичний, а також історико-хронологічний та історико-ситуаційний, 

які найчастіше використовуються у власне історичній галузі гуманітарного знання; 
метод біографізму, який застосовано для з’ясування витоків та розкодування творів 
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окремих авторів у їх взаємозв’язку з усною словесністю; цілісності та логічної 

завершеності роботі надають загальнометодологічні принципи системності, 
об’єктивності, всебічності, наступності, світоглядності, історичного 

антропологізму; для потрактування смислових рівнів взаємодії авторського тексту 
із фольклорним використано метод «інтерпретації» та «реінтерпретації», що 
взаємодіє із герменевтичними студіями; інтердисциплінарний (або метод 

інтердисциплінарних зв’язків), що сприяє новому, «стереоскопічному» 
(В. Давидюк) прочитанню художніх творів, зокрема і глибшому розумінню їхнього 

зв’язку із фольклором та народним світоглядом взагалі; імагологічні методики як 
один із напрямків компаративістики, який є найбільш ефективним при аналізі 

поняття ідентичності; метод архетипів (С. Кримський), що застосовується для 
дослідження онтології фольклоризму художнього твору (трансформації та 

засвоєння через народну творчість і світоглядні орієнтири етнічних архетипів та 
архетипних образів); рецептивна естетика як аналітичний ракурс, який зумовлює 

широке та поліаспектне використання методу компаративного аналізу, що є 
ефективним інструментарієм для різного роду зіставлень; окремими елементами 

знайшли застосування в дисертації методи порівняльної поетики, 
інтертекстуальний, структурно-семіотичний, типологізації та класифікації.  

Наукова новизна дослідження полягає у спробі комплексного аналізу 
різних форм та рівнів вияву фольклоризму літератури на прикладі української 
прози доби романтизму. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у розширенні науково-
теоретичних та змістових дефініцій поняття «фольклоризм літератури», 

проаналізованого крізь призму української літературної прози доби романтизму, 
що дозволяє по-іншому сприймати й розуміти твори зазначеного періоду, 

виявляючи рівні їх зв’язку з фольклором, а також є певним етапом у процесі 
переоцінки творчої спадщини окремих письменників. 

Практичне значення роботи. Дослідження може бути використане при 
розробці таких курсів, як «Українська література», «Українська усна народна 

творчість», «Теорія фольклору», «Теорія літератури» або спецкурсу «Фольклоризм 
української прози доби романтизму». Робота може стати концептуальним 

підґрунтям для доповнення тематики студентських науково-пошукових робіт, для 
розробки й оновлення вузівських програм, курсів і спецкурсів фольклористичного 
та літературознавчого спрямування. З огляду на універсальність, розглянуті 

проблеми можуть використовуватися для проведення фахових та міжфахових 
(мультидисциплінарних) спецсемінарів, круглих столів тощо.  

Особистий внесок здобувача полягає у системному дослідженні різних 
рівнів фольклоризму української літературної прози доби романтизму. Усі наукові 

положення та висновки оприлюднено в монографії та наукових статтях і належать 
дисертантові. Праць, виконаних у співавторстві, немає. 

Апробація роботи. Дисертацію обговорено і схвалено на засіданні кафедри 
української фольклористики ім. Філарета Колесси Львівського національного 

університету ім. Івана Франка. Основні положення дисертації викладено в 
доповідях на численних наукових конференціях, серед яких: Восьмі Гоголівські 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

 

читання «Н. В. Гоголь и его литературное окружение» (Москва, Росія, 2008); 

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена дню народження і дню смерті 
Т. Г. Шевченка (Київ, 2009); Міжнародна наукова конференція «Україна, українці 

та українськість у історичному постанні та формах культурного досвіду (до 175-
річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка)» (Київ, 
2009); ІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (Чернігів, 2010); 

ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам’яті 
Сергія Борисовича Кримського, «Феноменологія софійності в українській культурі. 

Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі»  (Чернігів, 2011); П’яті 
всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській (Київ, 2011); Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: 
структурно-семіотичні площини» (Київ, 2012); Шості Міжнародні 

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2012); ІІ 
Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янська культура та писемність: 

минуле і сучасність» (Ужгород, 2012); Міжнародна конференція «Современные 
проблемы филологии, искусствоведения и культурологии» (Новосибірськ, Росія, 

2012); Друга Міжнародна науково-практична конференція «Міграція в контексті 
цивілізаційної трансформації України і світу» (Київ, 2012); Міжнародна наукова 

конференція до 20-річчя кафедри культурології Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» «Культурні трансформації в синхронії та діахронії: 
теорія і практика» (Київ, 2012); Міжнародна наукова конференція «Мова і культура 

Словакії у слов’янських та неслов’янських взаємозв’язках» («Jazyk a kultura na 
Slovensku v slovanskych a neslovanskych suvislostiach») (Михаловце, Словаччина, 

2012); Міжнародна наукова конференція «Українство в європейському 
цивілізаційному просторі» (Київ, 2012); Всеукраїнська наукова конференція 

«Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання»  
(Київ, 2013); Всеукраїнська науково-практична конференція «Вивчення навчальних 

дисциплін естетики й художньої культури в школі у взаємозв’язках із літературою, 
музикою та образотворчим мистецтвом» (Чернігів, 2013); Міжнародна наукова 

конференція «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей»  (Острог, 
2013); Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко у формуванні 

національної ідентичності українців» (Київ – Канів, 2013); Сьомі всеукраїнські 
наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 
2013); ХХVІІ щорічна наукова франківська конференція «Гуманітаристика Івана 

Франка» (Львів, 2013); Міжнародна наукова конференція «Українська еліта як 
чинник цивілізаційного поступу українства» (Київ, 2013); Міжнародна наукова 

конференція «Українство: традиції та сучасність»  (Варшава, Польща, 2013); 
Міжнародна конференція «Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky» 

(Братислава, Словаччина, 2014); Міжнародна конференція, присвячена 200-річчю із 
дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Т. Г. Шевченко и его время» 

(Санкт-Петербург, Росія, 2014); Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 
90-річчю від дня народження професора Івана Денисюка (Львів, 2014); VІ 

Міжнародна конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних 
викликів» (Київ, 2015); Міжнародна конференція «Ukrajinistika: minulost, 
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přítomnost, budoucnost», присвячена 20-й річниці україністики на Філософському 

факультеті Університету імені Масарика (Брно, Чехія, 2015); Міжнародна відкрита 
інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 

Німеччина, 2015); Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: 
становлення ідентичностей» (Київ, 2016); Міжнародна наукова конференція 
«Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові 

зв’язки» (Мюнхен, Німеччина, 2016); Міжнародна науково-практична конференція 
«Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській» (Київ, 2016); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Україністика: вчора, сьогодні, завтра...»  (Познань, Польща, 2016); Міжнародна 

відкрита інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» 
(Мюнхен, Німеччина, 2016); Міжнародна наукова конференція «Jazyk a kultúra v 

slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho rínos pre slovanskú a európsku 
kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) (Братислава, Словаччина, 2016); Всеукраїнська 

наукова конференція з міжнародною участю «Українська література в 
загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 2016).  

Результати дослідження опубліковано в монографії «Фольклоризм 
української романтичної прози» (610 с. – ум. друк. арк. 38, 1+ 0,4), у 50 наукових 

публікаціях, з яких 29 розміщено у фахових альманахах, зокрема 22 – у наукових 
фахових виданнях України, 7 – в іноземних виданнях та періодиці, та 21 додатковій 
публікації у різних наукових виданнях в Україні та за кордоном. 

Структура і обсяг роботи: вступ, 5 розділів, висновки, список використаних 
джерел, що становить 366 позицій. Загальний обсяг роботи – 471 сторінка, з них 

411 – основного тексту. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами; сформульовано мету й основні 
завдання; окреслено об’єкт та предмет дослідження, його теоретико-методологічні 

засади; розкрито наукову новизну дисертації, її теоретичне і практичне значення; 
охарактеризовано апробацію і впровадження результатів, отриманих у ході 

дослідження. 
Розділ 1. – «Історико-методологічні й теоретичні засади вивчення 

фольклоризму літератури доби романтизму» складається із двох підрозділів. У 
підрозділі 1.1. – «Аспектологія історико-методологічних підходів дослідження 
рецептивних зв’язків художньої літератури з фольклором»  – означено головні 

фази історії та обґрунтовано методологію дослідження фольклорно-літературних 
зв’язків із акцентом на українській літературній прозі періоду романтизму.  

В умовах розвитку сучасної філологічної науки, зорієнтованої не лише на 
позбавлення від шкаралущі марксистсько-ленінської тенденційності, ідеологічно 

нав’язуваних догм і стандартних схем, але й на розбудову об’єктивної національної 
методології в її взаємозв’язках із суміжними науковими галузями, новими 

підходами, гостро постає проблема переоцінки старих стереотипів у вивченні 
творів словесності. Форми кореляції між усною словесністю та літературою 
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постійно удосконалюються, змінюються, а тому сьогодні можна говорити про дві 

взаємопроникні системи вербальної художності. 

Хронологічні межі українського романтизму – кінець 20-х – 60-ті роки ХІХ 

століття, в яких постання цього літературного напряму не було одновимірним і має 
свої етапи розвитку (преромантизм, риси якого на переконання М. Яценка, 

С. Козака та інших дослідників можна віднайти ще у творах І. Котляревського, 
сентиментальних повістях та оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка; зрілий – 

середина 30-х – 40-ві рр. ХІХ століття; і пізній романтизм – 50–60-ті рр., у якому 
превалюють риси реалізму). Разом з тим, український романтизм став повноцінною 

складовою загальнослов’янського та західноєвропейського романтизму, 
відобразивши як світові, так і унікальні національні тенденції на шляху свого 

поступування. 
У різні періоди розвитку української літератури фольклоризм визначає 

відмінні форми та способи співдії авторської творчості з народною та культурною 

традицією загалом. Започатковану І. Котляревським тенденцію піднесення людини 
праці, людини «простої», нова література розвинула ще більше, зображуючи 

представника народу як творця національної самобутньої культури, філософії.  
Письменники цього часу, засвідчивши постання нової творчої генерації та 

якісно іншого періоду в розвитку авторської словесності, розвинули власні 
принципи трансформації фольклорних елементів у літературному тексті.  На етапі 

становлення нової української літератури, вироблення власних канонів та певних 
структурних і змістових характеристик важливу роль відіграють активні 

позитивно-корелятивні (усвідомлені/малоусвідомлені) зв’язки з фольклором, і не 
лише на рівні рецепції мовних засобів, мотивів, образів, а й у площині засвоєння 

світоглядно-глибинних смислів, архетипних концептів, образів, фольклорної 
естетики та символіки. Складний творчий синтез двох словесних стихій на цьому 

рівні сприяє стилістичному збагаченню обох форм та стрімкому «виростанню» 
літературної системи до вдосконаленої та жанрово сформованої галузі художньої 
творчості. 

Простеживши поступування у дослідженні фольклорно-літературних 
зв’язків, вивчення співдії усної та авторської словесності в українській науці з 

хронологічного погляду можна умовно поділити на шість періодів: 
• перша половина XIX століття, коли закладено підвалини української 

фольклористики як науки, а романтизм стимулював використання фольклору в 
авторській творчості; 

• друга половина XIX – початок XX століття; у цей час література поставала 
у тісній взаємодії з фольклором у різних формах творчого синтезу; I.  Франко 

започаткував процес спеціальних наукових студій про фольклорно-літературні 
зв’язки; 

• 20-ті роки XX століття – було створено справді наукове підґрунтя для 
аналізу співдії двох систем словесності; 

• 30–50-ті роки XX століття – застій у вивченні фольклорно-літературних 
взаємин, що був зумовлений упадницьким станом усієї національної науки, 
скерований прорадянською ідеологією; 
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• 60–90-ті роки XX століття – час, що характеризується певним 

пожвавленням у науковій роботі, коли було проаналізовано фольклорну основу 
творчості багатьох українських письменників різних періодів та висловлено низку 

універсальних наукових гіпотез стосовно дослідження цієї проблеми; 
• сучасний період (межа XX – початок XXI століть), який характеризується 

пошуками нових підходів щодо вивчення фольклоризму літератури, в тому числі й 

на перетині з іншими гуманітарними галузями. 
Варто зазначити, що вивчення та розгляд проблеми фольклорно-літературних 

взаємозв’язків потребує залучення загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження, чітке визначення яких необхідне для побудови логічної структури 

роботи та усвідомлення шляхів аналізу предмета дослідження. Цьому питанню 
також приділено увагу в зазначеному підрозділі дисертації. 

У підрозділі 1.2. – «“Фольклоризм літератури”: дефініція терміна та 
смислові характеристики поняття» – відображено дискурс стосовно 

смислонаповнення поняття «фольклоризм літератури», його взаємодію із 
поняттям народності, а також зроблено спробу класифікувати його видові 

характеристики. 
Поняття «фольклоризм», що на сьогодні є семантично неоднорідним та 

поліаспектним, «багатоликим», виявляючи щоразу інші форми взаємодії авторської 
творчості з народною, при відмінних підходах демонструє наявність на різних 
рівнях фольклорних елементів у творах окремого письменника чи у літературі 

певного періоду. Полівекторна осяжність самого поняття «фольклоризм» у 
філології зумовлює появу все нових його потрактувань та підходів до аналізу. 

Проблема дослідження фольклорно-літературних взаємин, перебуваючи в полі 
зору вчених від ХІХ століття, своєї актуальності не втратила й сьогодні. 

З’являються інші аспекти, простежуються нові семантичні локуси, напрямки, 
поглиблюються підходи до аналізу фольклоризму літератури у той чи інший період 

її розвитку. 
Велика кількість термінологічних варіантів самого поняття «фольклоризм», а 

також його класифікаційних характеристик зумовлена насамперед різними 
підходами до проблеми типологізації фольклорно-літературних взаємин. 

Досить конструктивно за сутнісно-змістовим наповненням рецептивно-
трансформаційні зв’язки усної словесності з авторською відображає поділ 
фольклоризму на «зовнішній» («імітативний», «стилізаційний»), «внутрішній» 

(інтерпретаційний») і «прихований» («концептуально-інноваційний», 
«трансформаційний»). Враховуючи таку класифікацію фольклоризму літератури, 

також можна говорити про «формальну» та «змістову» сфери прояву окремої 
фольклореми. 

Стосовно способу відображення фольклорних елементів та за особливостями 
їх функціонування фольклоризм поділяється на «генетичний» і «функціональний». 

Літературній сфері найбільше властивий перший вид зазначеної диференціації. 
Варто додати, що такий підхід до характеристики й класифікації 

фольклоризму літератури як явища є аналітико-теоретичним, адже найчастіше 
жоден із названих рівнів фольклоризму літературного твору не проявляється в 
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«чистому» вигляді, а лише у взаємодії з іншими, синкретично, комплексно, що 

великою мірою залежить також від індивідуального стилю письменника, його 
«фольклорного досвіду», творчого задуму, таланту, способу засвоєння та глибини 

розуміння фольклорного зразка. 
Багатовимірність фольклоризму як терміна, явища й поняття та враховування 

різноманітності підходів до його характеристик і типологій фактично розмикають 

межі для подальших теоретично-аналітичних досліджень взаємодії літератури з 
народною творчістю також на межі інших гуманітарних галузей.  

Розділ 2. – «Фольклоризм літературної прози періоду романтизму в 
генологічному аспекті» також містить два підрозділи. У підрозділі 2.1. – 
«Жанрові різновиди української романтичної прози крізь призму фольклорного 
наративу» – досліджено генезу літературних прозових жанрів у добу романтизму, 

природа яких безпосередньо зумовлена взаємозв’язками з народним наративом.  
Становлення системи літературних жанрів безпосередньо пов’язане із 

фольклорною генологією. В Україні цей процес перейшов у найбільш активну фазу 
в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століть.  

Теорія розвитку жанрів загалом достатньо широко представлена в 
українському літературознавстві та фольклористиці. Проте нові методології 

дослідження художніх творів щоразу потребують перегляду та доповнень в 
осмисленні їх генологічних особливостей та міжжанрових взаємозв’язків. У 
контексті представленої роботи з’ясовано, що вчені включають у поняття 

«розвиток жанру», «поліжанровий твір», «жанровий синтез», «жанрова матриця» і 
т. ін. та яким є наповнення цих понятійних категорій сучасної генології. 

Якщо говорити про співвіднесеність фольклорних і літературних жанрів 
загалом, варто наголосити, що фольклорні жанри та твори, що їх представляють, у 

вигляді творчого «продукту» виникають як запит, потреба колективу в словесно-
естетичному оформленні певної сфери буття. Натомість літературні жанри та, 

відповідно, твори є «продуктом» індивідуального мислення письменника як 
творчої особистості, виступають як план та засіб його самореалізації.  

Процес фольклорної рецепції у жанровій системі на початковому етапі 
розвитку літератури також не можна розглядати як однозначний та односторонній, 

а радше як взаємодію між двома гілками словесності. Власне, письменники у 
дійсності орієнтуються на естетику фольклорних жанрів, певною мірою 
наслідуючи та імітуючи її. Щоправда, при цьому окремі автори апелюють до 

одного із жанрів народної творчості (як правило, чітко визначеного), а деякі – 
відразу до кількох. Іноді фольклорний мотив, запозичений з одного жанру фольк-

лору, може оживати у зовсім іншожанровому варіанті авторського твору, як, 
скажімо, баладні сюжети в літературному наративі. Найскладніші жанрові 

кореляції виникають у великих епічних творах на кшталт роману, епопеї, 
драматичної поеми тощо, коли автор ніби втрачає залежність від фольклорних 

жанрів, проте окремими елементами простежуються на них певні рефлексії. На 
цьому етапі найбільше увиразнюється творча особистість письменника, а у 

творчості внаслідок синкретизму та взаємодії  з іншими формами спостерігається 
рух до постання «метажанрів». 
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Співвіднесеність між жанрами фольклорного та авторського наративу 

залежить від багатьох чинників, зокрема й від історичного етапу розвитку 
літератури та панівного у ній напряму, а тому й від її ідейно-естетичної 

спрямованості. У ранній період розвитку української літературної прози традиції 
фольклорної оповіді як «пам’ять жанру» у ній визначаються ще дуже чітко.  

На особливу увагу в малій романтичній прозі заслуговує образ оповідача чи 

розповідача, власне, наратора, що найбільше ілюструє наближеність до 
фольклорного зразка і є елементом жанротворчим, адже при сприйнятті творів 

складається враження, що вони не «пишуться», а «розповідаються».  
Не менш цікавим у прозі цього періоду виступає й образ 

імпліцитного/експліцитного читача (слухача), який безпосередньо пов’язаний з 
оповідачем. Кожен автор, пишучи твір, уже налаштований на хоч і невидимий, але 

контакт із читачем і, мабуть, головним його бажанням є бути насамперед 
зрозумілим читачеві, наблизитися до його почуттів, втрапити в тон його 

переживань, примусити думати й відчувати в унісон. Встановлення стійкої 
релевантності у стосунках пари «автор – читач» – найвища оцінка письменницької 

майстерності. В авторських наративах періоду романтизму, які наближені до 
фольклорного зразка, читач більше фігурує як віртуальний слухач або уявний 

співрозмовник, узагальнена особа якого проявляється через звернення до нього 
(«слухайте», «братіки» і т. п.). Через цей образ чітко простежується 
письменницький адресат, аудиторія, на яку зорієнтований твір. 

За жанрово-тематичними особливостями малу прозу аналізованого періоду 
можна поділити на такі типи: 1) твори на історичну тематику, в межах яких 

продукуються оповідання з реальними та легендарно-фантастичними сюжетами; 
2) твори етнографічного та соціально-побутового змісту; 3) гумористичні твори. 

Проте деякі оповідання за окремими характеристиками «випадають» із цієї класи-
фікації, як, наприклад, ідилії та твори притчево-дидактичного змісту (як «Скарб» 

О. Стороженка). На підставі таких сюжетно-тематичних ознак дослідники 
поділяють тексти малої прози на жанрові «підвиди», як оповідання фолькло -

ризоване, етнографічно-побутове, ідилічне, соціально-проблемне, соціально-
побутове, психологічно-побутове, виробниче, політичне. 

У підрозділі 2.2. – «Становлення жанрів літературної прози та їх 
взаємодія з усною словесністю в інтерпретації І. Денисюка» – проаналізовано 

внесок у дослідження жанрових особливостей української прози, в тому числі й 

періоду романтизму, авторитетного вченого Івана Денисюка.  
Згідно з дослідницькою позицією І. Денисюка, на початковому етапі за 

жанром маємо «фольклорно-етнографічне» оповідання, в якому ще немає 
«літературної проблеми». Учений виділив дві моделі «олітературення» 

фольклорних жанрів: 1) «трансформація народного сюжету в літературне 
оповідання»; 2) «імітація фольклорної прози (анекдоту, казки)». При цьому 

науковець вважав «глибинну» трансформацію більш прогресивною формою, яка 
давала щоразу «нові й нові» можливості засвоєння фольклором, натомість імітація 

фольклорних жанрів та сюжетів, на його думку, була «найпримітивнішим 
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способом опрацювання народної творчості», оскільки «такі жанри залишалися 

імперсональними, особистість автора не почувалася»  (І. Денисюк). 
Спостерігаємо, що поява «жанрових модифікацій» в процесі розвитку 

літературного наративу й у його рецепціях усної словесності призводить до якісних 
змін всередині кожного із них. Позірним, за дослідженням ученого, може бути 
жанр літературної казки, в якій теж простежуються такі зміни. Автор писав про те, 

що на початковому етапі становлення прози літературна казка була фактично 
«імітацією», «імперсональною», тобто у ній не відчувалася авторська особистісна 

позиція. 
У своїх працях (і зокрема у монографії «Розвиток української малої прози 

ХІХ – початку ХХ ст.») І. Денисюк ставив перед собою та іншими вченими-
теоретиками жанру завдання «збагнути, які можливості ховає в собі дрібне 

оповідання, здатне вміщати отаку атомну енергію суспільної дії, дослідити його 
генезис» (І. Денисюк) На шляху до його вирішення у відповідному розділі вчений 

не лише вибудував парадигму «жанрових модифікацій» малої прози 30–60-х років 
ХІХ століття (як «літературний анекдот, анекдотоподібна новела, апофегма 

(коротка, дотепна, іноді повчальна розповідь), гумореска, історико -фольклорне 
оповідання, етнографічно-побутове, побутове, соціально-побутове, нарис, 

романтична новела, повість»), охарактеризував та виділив основні ознаки її 
складових, але й окреслив фольклорно-літературні зв’язки на кожному етапі 
еволюції авторських творів, які постійно змінювалися, удосконалювалися в 

напрямку від імітації та трансформації до вищих, «внутрішніх» форм переосмис -
лення та рецепцій на різних рівнях. 

Можемо стверджувати, що розвиток літературних жанрів характеризується 
постійним взаємозв’язком із фольклорною генологічною традицією. Це стосується 

й авторського наративу, який абсорбував у собі елементи не лише народної 
оповідності, але й засоби, форми та мотиви інших уснословесних жанрів, у тім 

числі й поетичних. Широка співдія двох систем словесності та світоглядів 
(народного й авторського) стала чи не найвиразнішою ознакою української 

літератури доби романтизму, яка, проте, не призвела до повного накладання їх 
жанрових ознак, а лише до рецептивних зв’язків на різних рівнях.  

Викристалізовування «жанрової матриці» у цей час було процесом складним 
та неоднозначним. Якщо літературний жанр виростає із взаємодії з фольклорним, 
то це відбруньковування проходить поступово, і такі твори містять на кожному 

етапі розвитку писемної словесності іншу частку успадкованого 
народнопоетичного субстрату, що і випливає з різних способів трансформації 

народної творчості та, відповідно, визначає формовияви й рівні фольклоризму 
твору. Часто це впливає на визначення й «змістовної сутності жанру» (І. Денисюк). 

Якщо простежити шлях становлення короткої прози від перших десятиріч 
ХІХ до початку ХХ століття, то, спираючись на судження І. Денисюка, можна 

стверджувати, що вона розвивалася від «олітературення» фольклорного наративу 
через соціально-психологічне оповідання до новелістичного. І зв’язки з народною 

творчістю на цих етапах постійно змінювалися та ускладнювалися. 
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Розділ 3. – «Фольклорний міфологізм української романтичної прози». У 

цьому розділі здійснено аналіз української романтичної прози на предмет 
відображення у ній міфологічних образів та мотивів, що дозволяє говорити про її 

міфологізм як один із рівнів вияву фольклоризму. 
Міф відіграв важливу роль у становленні художнього мислення. Звернення 

літератури через посередництво фольклору до міфологічних мотивів, образів, 

сюжетних схем – загалом до категорії міфу зумовлює виникнення поняття 
«міфологізм» або «міфологічний фольклоризм», що, відповідно, є однією із форм 

(рівнів) вияву зв’язків авторської та народної творчості загалом.  
Міф як основоположний елемент давнього світогляду у пізніші часи не 

загубився і не зник безслідно, (роз)зосередившись своїми складовими (образами, 
мотивами, метаморфозами, символікою, сюжетами) у різних жанрах фольклору, 

серед яких ці елементи здатні мігрувати. Щоправда, за такого розщеплення міфеми 
(як «скалки» міфу), використовуючись у площині фольклору, поступово 

змінювались, усе більше набираючи естетичної функції, що разом із міфообразами 
та міфологемами трансформувалися у літературу. 

Апелювання до міфології запускає складний процес непрямих трансформацій 
(через посередництво фольклору). При цьому слід враховувати надто значну 

віддаленість у часі й міжлокусному текстовому просторі (фольклорі) та авторське 
бачення як «кут переломлення» первинно-вторинної інформації.  

Отже, «міфологічне» як категорія сукупних міфологічних проявів через одну 

словесно-естетичну систему (фольклор) проникає в іншу (авторську творчість), при 
цьому зазнаючи різних трансформацій (від мінімальних до максимальних, таких, 

як творче переосмислення). Іноді, введене в сюжет літературного твору, 
«міфологічне» набирає іншої художньо-естетичної інтерпретації, аж до 

протилежного, іншого філософського потрактування. 
Проблеми фольклоризму на рівні засвоєння літературою міфологічних 

образів, сюжетів, мотивів на різних етапах розвитку української філологічної науки 
у своїх дослідженнях торкалися М. Костомаров, П. Куліш, О. Потебня, І. Франко, 

В. Гнатюк, М. Грушевський, М. Зеров, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, Ф. Колесса, 
Г. Нудьга, О. Дей, С. Мишанич, О. Гончар, М. Коцюбинська, І. Денисюк, Р. Кирчів, 

Т. Комаринець, Л. Дунаєвська, О. Братко-Кутинський, І. Мірчук, В. Давидюк, 
Т. Бовсунівська, О. Бріцина, В. Янів, В. Погребенник, С. Росовецький, В. Івашків, 
Г. Лозко, О. Вертій, Я. Гарасим, Я. Поліщук, К. Дронь, Р. Марків; О. Веселовський, 

О. Лосєв, В. Пропп, О. Фрейденберг, Д. Лихачов, М. Бахтін, Ю. Лотман, 
Д. Медріш, У. Далгат, Є. Мелетинський, В. Топоров, О. Байбурін, Е. Тайлор, 

Дж. Фрезер та інші вчені. 
Особливо цікаві контамінації в межах міфологізму прозових творів 

досліджуваного періоду відображені на сюжетно-образному рівні. Іноді автор лише 
одним штрихом, порівнянням чи іншим мовностилістичним засобом збуджує в уяві 

читача міфологічні образи-візії, як, наприклад, М. Шашкевич в оповіданні 
«Олена». Порівняння героїні з русалкою тут не випадкове. Опис її портрета у 

весільному вбранні насправді збігався з уявленнями про цих міфологічних істот, 
яких змальовують дуже вродливими та обов’язково з довгим розпущеним 
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волоссям. Та й Олена під час весілля була «межовою» особою, тому і її вбрання, і 

«розкована руса коса» свідчили про певне «переродження», ініціацію. Зовнішні 
асоціації тут накладено на внутрішнє переживання героїні у стані її лімінальності.  

Розгляд творів М. Шашкевича, М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, 
П. Куліша, Ганни Барвінок, О. Стороженка, Марка Вовчка на предмет засвоєння із 
фольклору окремих міфем та міфологем здійснено паралельно зі з’ясуванням їх 

фольклорної семантики (особливо це стосується міфологічних образів, як: відьма, 
русалка, вовкулака, чорт і т. п.), що дозволяє більш осяжно простежувати рівні та 

вектори їхньої трансформації. 
У літературі романтизму загалом можемо констатувати найвищу 

відповідність першоджерелу (письменники переважно користувалися 
фольклорними записами) у системі «демонологічні уявлення – міф (міфологічний 

образ) – фольклорний образ – літературний образ». 
Міфологізм малої прози перебуває у площині загального її фольклоризму, і 

це той тип міфологізму, за якого зберігається «національний генотип культури» 
(І. Денисюк). У прозі цього періоду кожен із письменників, тісно взаємодіючи з 

фольклором, використовує власні способи позначення зв’язку із міфом, найчастіше 
застосовуючи для цього міфологічно марковану деталь (образ або мотив), яка 

нерідко виступає провідною у сюжетній канві твору, а іноді є ключовою настільки, 
що відображується вже у назві, як «Русалка», «Чорт у кріпацтві» Ганни Барвінок, 
«Закоханий чорт» О. Стороженка та інші.  

Міфологізм прози письменників періоду романтизму, будучи рецептивно 
закоріненим у народнословесну традицію, водночас оригінально поєднується 

авторами з апокрифічним, християнським трактуванням, до того ж, не позбавлене 
й творчих елементів. У цих творах простежуємо синтез трьох основних джерел 

міфонаповнюваності сюжету: 1) міфологічні елементи та образи, що зрецептували 
через посередництво фольклору; 2) християнська традиція у потрактуванні 

міфологічних образів та реалій, «переплавлена» у народній свідомості, яка 
органічно злилася з язичницьким світосприйняттям і 3) авторська творча складова, 

що додає творам художньої завершеності, оригінальності, організованості сюжету, 
фабульності, структурованості. 

Розділ 4. – «Фольклоризм літературної прози доби романтизму як 
художня репрезентація архетипних концептів та образів»  – складається із 
чотирьох підрозділів. Третій та четвертий підрозділ поділяються на окремі пункти. 
У підрозділі 4.1. – «Парадигма етнокультурної та фольклорно-літературної 
архетипності» – вибудувано семантично-змістовий ряд трансформаційних форм 

за принципом «від загального до конкретного», що склали парадигму 
етнокультурної та фольклорно-літературної архетипності (архетип – культурний 

архетип – фольклорний архетип – літературний архетип – архетипний образ) 
дефініційовано та встановлено взаємозв’язки між ними.  

Важливо відзначити, що одним із шляхів пізнання та глибокого осягнення 
життя етносу є звернення до системи архетипів як глибоко знакових констант, що є 

наскрізними для розвитку тієї чи іншої культури і виступають позачасовою 
схемою, за допомогою якої формується об’єктно-буттєва платформа народного 
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світогляду. Вища сутність людини полягає в тому, що їй недостатньо для життя 

практично-утилітарної сфери. Людина не може існувати поза усвідомленням свого 
буття в певному соціумі, а тому, відповідно, керується його символами, 

архетипами, ідеями, ціннісними орієнтирами, які зберігаються в народній пам’яті 
та відображені у фольклорі. 

Національні архетипи могли формуватися лише в націопросторі, 

співвідносним до якого є поняття-концепт «національний образ світу» – поняття 
багатопланове, багаторівневе, хронологічно зумовлене та семантично неоднорідне. 

Саме тому будь-яке однозначне визначення архетипу буде недостатньо 
містким як стосовно семантичної наповненості, так і відповідного історичного 

періоду. Сформульоване етнологічною наукою, воно охоплює велику кількість 
різних показників, які утвердилися впродовж багатовікового розвитку українського 

етносу. Окремі із цих показників суттєво модифікувалися зі зміною самого 
суспільства, інші – стали ментально визначальними, наскрізними для розуміння 

національного буття етносу, проте і вони мають певні трансформовані форми 
стосовно соціальних та інших умов побутування.  

Найбільш розмаїто та різносторонньо відображені архетипи у фольклорі – 
творах, де втілено погляди народу на світ, його духовні та матеріальні ідеали в усій 

повноті та багатоманітності. Не менш достовірним джерелом представлення 
національного образу світу в певний період є і художня література, особливо 
твори, які значною мірою засвоїли фольклорні реалії, прийоми та методи 

відображення дійсності.  
На формування національних архетипів та архетипних образів, наявних як у 

народному, так і в ранньому авторському наративі, впливав його «особистісний» 
рівень (ця риса притаманна загалом українському фольклору), що відображає таку 

амбівалентну якість українського характеру, як індивідуалізм, «самість», 
самодостатність. Сакральне казкове «жили собі» («у-собі» – як відсторонення від 

зовнішнього світу, внутрішнє, духовне самозаглиблення) наштовхує на ряд понять: 
«о-собість», «о-соба», «о-собливість», «о-собистість», що вирізняє з 

одноманітності, індивідуалізує, піднімає над іншими. Передбачаючи 
найрізноманітніші контакти зі світом, ці детермінанти, окрім того, зумовлюють 

формування особливих рис як окремого індивіда, так і окремого етносу, які з часом 
стають типовими (повторюваними) та проявляються не лише на свідомому, але й 
на підсвідомому рівні. У процесі буттєвих змін вони трансформуються і 

породжують поняття самості, «мікрокосму» як «внутрішнього центру людської 
особистості» та формують архетипні ознаки національної культури.  

В останні десятиліття дослідження «колективного несвідомого», архетипів, 
здатних пробуджувати в уяві читачів первісні образи, структури, декодувати 

міфологічні уявлення наших предків, є пріоритетним напрямом наукових 
досліджень у сучасній українській науці. 

Підрозділ 4.2. – «Архетипно-буттєві виміри історичного роману 
П. Куліша «Чорна рада»: пропедевтичний аспект»  – є вступним до аналізу 

архетипних вимірів історичного роману П. Куліша «Чорна рада». У ньому 
з’ясовано основні сюжетно-змістові лінії твору, витоки, проблематика, значення. 
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Творчість П. Куліша, у тому числі й історичний роман «Чорна рада», 

неодноразово, починаючи від часу видання роману, була об’єктом вивчення 
відомих науковців (М. Максимовича, М. Костомарова, М. Сумцова, І. Франка, 

В. Петрова, Є. Кирилюка). Не втрачає своєї актуальності вона і на теперішній час. 
Із різних поглядів її успішно досліджують Є. Нахлік, О. Вертій, М. Жулинський, 
В. Івашків й багато інших. Їхні праці – це досить вагома науково-методологічна 

основа, на якій сьогодні, із виникненням нових методів дослідження та у контексті 
міждисциплінарних підходів, можна успішно продовжувати осмислення 

багатогранної творчості письменника. 
П. Куліш був першим серед своїх сучасників у багатьох сферах 

культурологічної діяльності: в записуванні та дослідженні фольклору, у розвитку 
української літературної критики, у створенні епічно-історичного полотна «Чорна 

рада». Цей перший в Україні історичний роман став ніби синтезом накопичених 
письменником знань, сплеском його високого інтелекту і таланту. 

Поява такого роману в середині ХІХ століття була явищем, можна сказати, 
закономірним. Його історичний характер зумовлений наявністю великої кількості 

епічних та народнопоетичних творів про козаччину, а також високорозвиненою 
літописною традицією, багатою історією народу з його доблестю, славою, 

відображеною у власних творах. Якщо ж говорити про стильові аспекти роману 
П. Куліша «Чорна рада», то відзначимо насамперед, що його реалістична змістова 
канва – з історичного джерела, романтична смислова наповненість  – із народного, 

що не виключає й використання рис сентименталізму та ідеалізації, які раніше 
були притаманні й оповіданням письменника.  

У романі як на особистісному, так і на соціальному рівні дуже чітко 
проглядаються міфологічно-фольклорні концепти «долі» та «серця». Стосовно 

концепту «серце» (кордоцентризм) у творі, то він логічно ґрунтується на 
філософській та й загалом життєвій позиціях письменника, а також цілком 

відповідає художнім ознакам романтизму. «Філософія серця» органічно та 
генетично пов’язана з національною культурною традицією, а відповідно, і з її 

історичною буттєвістю. Концепти «доля» і «серце» в українській культурі є 
архетипними, виступаючи водночас сполучною ланкою між зовнішньою 

реальністю та емотивно-почуттєвою сферою індивіда. 
Герої твору настільки індивідуалізовані, що складається враження 

неможливості проходження ними описаного життєвого шляху по-іншому. Єдиним 

образом, терези долі якого «схитнулися», хоч «прокресленими» долею були зовсім 
по-іншому, була Леся Череванівна, яку мати заручила із гетьманом Сомком. І сон її  

матері провіщав здійснення цього задуму, та Лесине власне серце і доля вирішили 
по-іншому. Вона залишилася із коханим Петром Шраменком, бо Сомко загинув, а з 

ним – і «прокреслена» доля України. Доля особистості тут взаємодіє із соціальним 
аспектом долі, що «дає змогу припустити аналогію між напередвизначеними обста-

винами як в індивіда, так і в “історичної особистості”, тобто нації, яка має 
індивідуальні характеристики» (В. Івашків). А це, на думку С. Кримського, означає 

можливість розглядання концепту «національна доля», хоча «напередвизначеність, 
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яка позначена цим концептом, означає у житті нації існування наскрізних структур 

історичного досвіду». 
«Чорною радою» П. Куліш явив зразок органічного сплаву «історичного», як 

цілісного бачення й оцінки реальних подій минулого, «духовного», як глибокого 
розуміння світогляду народу, його почуттів, переживань, знання його психології, 
характеру, моралі та «художньо-естетичного», як концентрацію і передання цього 

комплексу використанням різновекторних фольклорних рецепцій на рівні 
високоорганізованого авторського тексту. 

Підрозділ 4.3. – «Архетипно-буттєвий універсальний концепт  “Дім – 
Поле – Храм” в українській літературній прозі періоду романтизму»  – 

складається із трьох пунктів. У пункті 4.3.1. – «Концепт «Дім – Поле – Храм» крізь 
призму історичного роману П. Куліша «Чорна рада» – згаданий роман П. Куліша 

проаналізовано на основі універсального етнобуттєвого концепту «Дім – Поле – 
Храм», введеного С. Кримським у площину наукового застосування для аналізу 

культурних явищ. Зазначений «тридент» можна використати як своєрідну рухому 
модель для аналізу як зовнішніх (місце проживання, одяг, речі, організація побуту і 

т. ін.), так і внутрішніх (характер, ментальність, духовність) виявів культури, що не 
заперечує взаємопроникнення (як культура матеріальна і духовна), дає змогу 

враховувати при цьому хронологічні виміри і трансформації.  
Семантичний локус «Дім» у романі П. Куліша представлений надзвичайно 

виразно саме як центр фізичного буття та згаданої духовної свободи, родинного 

затишку і тепла. Це хутір Хмарище. Через його опис він утверджує своє бачення 
«Дому» та ідеї «хутірської філософії»; дуже лаконічно у підтексті уявно-візуально 

проступає цілісна картина згармонізованого з природою хутора. У розширеному 
вигляді цей та інші подібні описи у літературі окресленого періоду можна 

класифікувати як «топоекфразиси» – своєрідні естетично наснажені описи, 
«словесні замальовки» або переведення візуальних спостережень у вербальні. Вони 

подекуди виділяються у загальній текстовій канві твору, являючи собою ніби 
окремі епізоди, спрямовані на збудження уяви (уявна візуалізація) читачів, 

прагнення перевести їх мислення у майже мистецьку мисленнєво-мовленнєву 
площину. 

Не менш ідеальним змальовано у творі й внутрішнє облаштування «Дому». 
Матеріальні об’єкти, описані з етнографічною точністю, «працюють» тут на 
правдиве зображення соціально-історичного часу. Цікаво, що автор не наголосив 

на їх утилітарному призначенні, яке розуміється саме собою, а символічне – 
«прочитується» у підтексті. 

Варто додати, що «Поле» – бінарний топос. З одного боку, Поле знаменує 
життєвий простір, зв’язок природи з хатнім столом, добробутом, це те, що пов’язує 

людину з довкіллям, що можемо означити як джерело багатства та родинного 
добробуту. З іншого боку, він існує і як антипод впорядкованості, усталеності 

«Дому» – це світ чужий, «Дике поле» або «Степ», який уособлює ворожий, 
непізнаний світ, що століттями виплескував на українців напади орд кочових 

народів. Це невпорядкованість і хаос, властиві чужому, неосвоєному простору, 
який контрастує з космосом, окультуреним людиною. 
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У його смислах знову ж можна простежити кілька векторів. З одного боку, 

Степ – це вільна, «нічийна» земля, яка може стати і власним Полем. С.  Кримський 
з цього приводу зазначив, що «освоєння степу, перетворення його на поле було 

історичною місією українського народу, охарактеризованою феноменом 
козацького хутора як особисто відвойованої у степового хаосу землі» . Саме такою 
землею, яка межує із «Диким полем», у «Чорній раді» П. Куліша постає хутір 

Хмарище (власне, архетип «Дому»). Через це і облаштування хутора виглядає як 
укріплена міні-фортеця, з «державськими» воротами, баштою та «годящим валом», 

які мають у романі ще й символічне навантаження. 
Далеко не моносемантичним вектором означено у «Чорній раді» і локус 

«Храм». Насамперед це, звичайно, осередок святості, Дім Господній, своєрідний 
«центр світу». Архетип Храму пов’язаний із трансцендентним заступництвом 

перед спільнотою, народними святинями, він «поєднується із національною ідеєю і 
в цьому розумінні позначає зв’язок небесного та земного, ідеологію Софійного, 

освяченого мудрістю буття» (С. Кримський). Усвідомлення архетипу Храму не 
завжди вимагає прямої присутності церкви, а насамперед  – певного звернення до 

трансцендентного, де серце (кордоцентризм) є важливим джерелом моралі. 
У романі П. Куліша можемо засвідчити використання метафоричного 

значення Храму. Це ідея «Храму душі», що, окрім глибокої віри в Бога, включає 
порядність, чесність, лицарську честь, вірність, моральну чистоту, благородство і 
т. ін. Перед такими цінностями блякнуть усі багатства, заможність, слава. 

Поєднавшись, ідеї «Храму Божого» і «Храму душі» дають розуміння справжніх 
життєвих цінностей та пріоритетів. 

Концепт «Дім – Поле – Храм» дуже чітко простежується у романі «Чорна 
рада» і на рівні системи образів. Головними типами-репрезентантами складових 

концепту «Дім – Поле – Храм» можна вважати Череваня, Кирила Тура, Божого 
Чоловіка, полковника Шрама. Усіх інших, як другорядних в цьому плані, можна 

вважати представниками того чи іншого локусу за принципом підпорядкованості 
основним героям та топосної прив’язаності їх життя, дій, учинків. Персонажі 

роману виписані дуже ретельно. Компонуючи їх, П. Куліш гармонійно збалансував 
відповідність рис характеру – зовнішності, мовленню, поведінці, внутрішньому 

світу. Представником «Дому» виступає Черевань. Стихію «Поля» репрезентує 
Кирило Тур – персонаж наскрізь романтичний, для котрого характерне найбільше 
прагнення до свободи, а «хата, піч, подушки», тобто «Дім», – не приваба. 

Наскрізну ідею «Храму» уособлює собою у творі Божий Чоловік.  «Міжлокусним» 
персонажем у системі «Дім – Поле – Храм» у «Чорній раді» виступає полковник 

Шрам. Своїми діями і своїм життям він відповідає усім векторам аналізованого 
концепту, ніби зв’язуючи його у смислове ціле. Він є представником «Дому-

Родини», бо має сім’ю, дітей, оселю (які не зобразив автор, але домислює читач із 
розповідей самого героя), і «Дому-України», заради якого жертвує усім, навіть 

життям. Шрам представляє і «Храм», бо є «паволоцьким попом», з благоговінням 
кланяється київським церквам, добре знає Святе Письмо, є людиною мудрою, 

безкомпромісною, не обтяженою чварами. Але він одночасно є й представником 
«Поля», козацтва, бо ні «Дім», ні «Храм» не втримали його, коли в Україні постала 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


20 

 

смута; має чин полковника, і козаки та людність поважають його. Проте сюжетна 

лінія цього героя обривається його смертю, як і Сомка, чиї інтереси він 
представляє, а історична перспектива України за романом залишається невідомою. 

Натомість на передній план виступає Кулішева філософська ідея «Хутора-Дому». 
У пункті 4.3.2. – «Концепт «Дім – Поле – Храм» в оповіданнях Ганни 

Барвінок» – концепт «Дім – Поле – Храм» проаналізовано крізь призму оповідань 

зазначеної письменниці, простежено, як він може зреалізовуватися у малих 
літературних формах. 

Проза Ганни Барвінок, будучи принципово жіночою з усіма її відмінними 
ознаками, є надзвичайно близькою до народного наративу, потребує не лише суто 

літературознавчого аналізу, але й застосування до її прочитання 
інтердисциплінарної методології. Оповідання письменниці стали своєрідним 

транслятором давнього пласту традиційної звичаєвої культури локальної 
місцевості (як відомо, фольклорні записи, що в більшості лягли в основу її 

оповідань, Ганна Барвінок здійснювала на Чернігівщині та Полтавщині), 
відобразивши архетипні топоси «Дім», «Поле» і «Храм», у межах яких протікало 

тогочасне етнічне буття українців. Фактично у кожному творі можемо виявити 
розлого зображену тою чи іншою мірою якщо не цілісну присутність аналізованого 

концепту, то хоча б одну його складову.  
Зокрема, інтегративний локус «Дім» в оповіданнях Ганни Барвінок має 

топосно-семантичне розширення від хати, оселі, житла, обійстя до «Дому»–села та 

«Дому»–Батьківщини, держави. Найповніше цей життєвий та символічний локус 
представлений у першій, вужчій своїй іпостасі, хоча іноді використовується і з 

більш широкою семантикою. Українська ментальність зумовила розуміння локусу 
«Дім» як святого довкілля буття, де людина у власній хаті займає чинне місце, що 

характеризує її антропоцентричність. «Дім» виступає для українця найвищою 
сімейною цінністю, є символом сердечного єднання та родинної захищеності. 

«Дім» як оселя, власний буттєвий простір присутній фактично у кожному 
творі письменниці чи то оприявно, чи у підтексті, про що можемо  висновувати із 

описаних подій, що неминуче відбуваються в ньому. Це зрозуміло, адже житло для 
українців – один із найбільш значущих архетипних компонентів традиційно-

побутової культури, символ космічного зв’язку із Всесвітом, тепла, затишку, 
доброти. Семантичні локуси «Поле» та «Храм» представлені також у творчості 
досить репрезентативно.  

У більшості оповідань більш або менш розлого змальовано один-два локуси 
вищезазначеної архетипізованої тріади. Проте в оповіданні «Домонтар», яке за 

розгорнутістю подій наближається до повісті, відображено всі складові зазначеного 
концепту у взаємозв’язках та передбачуваній бінарності семантики.  

У пункті 4.3.3. – «Поза жанром, але в контексті проблеми: топоси та 
архетипи національного буття в “оповідних” соціально-побутових поемах 

Т. Шевченка “Катерина” і “Наймичка”» – об’єктом дослідження стали згадані 
поеми Кобзаря, що є епічними, за способом оповіді часто наближаються до 

фольклорно-наративних форм. Їх аналіз здійснено з метою порівняння й доведення 
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спроможності та ефективності концепту «Дім – Поле – Храм», використаного при 

дослідженні різних векторів фольклоризму літературної прози доби романтизму.  
Вищезазначений концепт відображено у поемах Т. Шевченка «Катерина» й 

«Наймичка» у всій повноті його складових, причому як на рівні етнобуттєвих 
топосів, так і на рівні системи образів, що визначає глибокі асоціативні зв’язки 
поета з фольклором, народною культурою загалом і засвідчує один із основних 

рівнів фольклоризму його творів. 
Звернення до народної творчості у зазначених творах відбувається іноді 

способом асоціативного паралелізму. Скажімо, використана у пролозі до 
«Наймички» пісня про вдову, яка народила двох синів, становить закумульований 

стержень-зав’язку. Героїня знаходить інше вирішення життєвої драми, ніж вдова у 
пісні, й саме довкола цього розвивається сюжетна канва поеми.  

Поетичний талант Т. Шевченка настільки пластично-високий, що йому 
вдається органічно римувати навіть, здавалось би, наративні фольклорні форми.  

Фольклоризм поем «Наймичка» та «Катерина» можна охарактеризувати як 
«генетично-чуттєвий», оскільки поет постійно апелював до душевних переживань 

своїх героїнь, надзвичайно глибоких материнських почуттів, показу здатності 
простої жінки на високу самопожертву. 

Підрозділ 4.4. – «Рецепція архетипних образів в українській романтичній 
прозі» – складається із чотирьох послідовних пунктів. У пункті 4.4.1. – 
«Архетипний образ Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції» 

– простежено основні образовтілення архетипу Мудрого Старого в народній 
культурі. Його риси вбачаємо насамперед в образах кобзарів та оповідачів.  

Кобзарі-бандуристи настільки глибоко відображали свідомість народу, його 
не лише естетичні, але й морально-етичні пріоритети, що, подібно до козаків, стали 

архетипними образами, які зустрічаємо і у фольклорі, і в авторській творчості 
різних періодів. З огляду на те, що кобзарство як явище зі зміною суспільних 

відносин зазнавало трансформації, то відповідну рецепцію його простежуємо й у 
літературі, яка фактично постає транслятором інформації про унікальне явище 

національної культури, що майже зникло у первинних своїх формах, зазнавши  
Образ кобзаря чітко виведений у творчості письменників ХІХ століття (коли 

ще превалювала літературоцентрична модель в українській культурі загалом): 
П. Куліша, Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Маркевича, Панаса Мирного та 
інших, адже у тогочасному соціумі досить помітною була його присутність і 

впливовість. Більше того, кобзарі виступали однією з етнокультурних та 
етнопсихологічних констант тогочасного суспільства. Звичайно, перевершити 

Т. Шевченка глибиною традиційності зображення та філософічності осмислення 
зазначеного героя в поезії до цього часу не вдалося нікому. Недарма його 

поетичний том було названо «Кобзарем», і його самого за внутрішніми асоціаціями 
творчості ми називаємо Великим Кобзарем України. 

Натомість у прозі окресленого періоду найвиразніше простежується образ 
«Божого Чоловіка» («дідуся», «діда», «старця»), в якому дуже прозоро 

проступають риси архетипного образу Мудрого Старого та який своїми основними 
рисами виростає із народної культурної традиції (цей архетип К.  Юнґ пов’язував із 
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«шаманами примітивного суспільства»). Особливо чітко виведено цей образ у 

малій прозі першої половини ХІХ століття та першому українському історичному 
романі П. Куліша «Чорна рада». 

Характер цієї проблеми зумовлює компаративні студії у трьох напрямках: 
1) аналіз образу кобзаря у народній культурній традиції; 2) відображення цього 
образу в літературі (прозі та поезії); 3) художнє зображення його соціального 

статусу в різні історичні епохи (ХVІІ і ХІХ століття), що зумовлює показ 
трансформаційних процесів та ознак кобзарства як явища у часі та просторі, які 

відбуваються зі змінами у суспільстві. 
Дослідження історії розвитку кобзарства в Україні, а також зображення 

образу кобзаря у творах окремих письменників – тема наукових розвідок і праць 
таких відомих дослідників, як П. Куліш, Ф. Колесса, І. Франко, Г. Хоткевич, 

М. Лисенко, О. Фаміцин, В. Кушпет, В. Мормель, В. Ємець, К. Черемський, 
М. Хай, М. Литвин, А. Бондаренко, М. Завадський, В. Мішалов, Б. Жеплинський, 

О. Єременко та багатьох інших. На особливу увагу тут заслуговує праця 
В. Кушпета «Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. 

ХХ ст.)». Не можна оминути увагою й недавній фільм режисера Олеся Саніна 
«Поводир» про одну з найбільш трагічних сторінок в історії українського 

кобзарства. 
Той факт, що образ кобзаря є у нас наскрізним у народній та авторській 

творчості, а також те, що його в сучасній гуманітаристиці досліджують 

музикознавці, фольклористи, літературознавці, філософи, культурологи, свідчить 
про ознаки його як образу архетипного. Власне, зважаючи на це, можемо говорити 

про «метатекстуальність» кобзаря як «мегаобразу» та різновекторність його 
прочитання в українській культурі. Щоправда, рецептивне відображення цього 

образу в літературі ХІХ століття більше все-таки стосується трансформації його 
традиційного бачення у тогочасному суспільстві («паратекстуальність»).  

Пункт 4.4.2. – «Еволюція екзистенційно-соціумних рис кобзаря як Мудрого 
Старого (за матеріалами «Чорної ради» П. Куліша та поезії «Перебендя» 

Т. Шевченка)» – відображає компаративні студії, адже маємо на меті здійснити 
порівняльний аналіз відображення архетипного образу кобзаря як Мудрого Старця 

у різножанрових творах (романі П. Куліша «Чорна рада» та поезії Т. Шевченка 
«Перебендя»). Наскрізний характер цього образу, що зберігає сталі риси, саме і 
засвідчує його архетипність. 

Можна стверджувати, що кобзар у вищеназваних творах П. Куліша і 
Т. Шевченка зображений з досить високим ступенем правдивості. Тому залучення 

цього образу в авторські твори письменників є одним із способів відображення 
їхньої діяльності та збереження пам’яті про них для прийдешніх поколінь. 

Знаковим та глибоко символічним є вже те, що обидва автори у своїх творах 
традиційно не називають кобзарів особовим іменем, а лише так, як називав їх сам 

народ. 
В обох аналізованих художніх творах ненав’язливо, але дуже чітко 

акцентовано на рисах кобзаря як архетипного образу української культури, що 
склалися в національній традиції: мудрість, самозаглиблення, філософізм. Його 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


23 

 

«зовнішня» сліпота призводить до «внутрішнього», чуттєвого та відчуттєвого 

бачення світу. Тому, напевне, своєрідність і відчутна дієвість традиційного 
кобзарства в деякі періоди розвитку суспільства полягає у м’якому, ненав’язливому 

коригуванні окремих рис національної психології та поведінки.  
Проте, зважаючи на різні хронотопи, виведені у двох аналізованих творах, 

можна говорити й про відмінності у зображенні зазначених образів. Кулішів Божий 

Чоловік живе в соціумі, який потребує та шанує його, є його частиною, але стоїть 
вище цього соціуму. Хоча, разом з тим, усією своєю сутністю він є феноменом 

української національної традиції. 
Натомість Шевченків «Перебендя» більш самотній, відрізнений від 

суспільства не лише незрячістю, але й способом життя та своїм становищем серед 
знедолених (інший соціум) людей, які часто сприймають його спів і загалом 

присутність саме як старцювання. 
Порівнявши зображення кобзаря у розглянутих двох різножанрових творах 

(романі П. Куліша «Чорна рада» та поезії Т. Шевченка «Перебендя»), що тяжіють 
до зображення двох різних хронотопів та відповідають народній візії у них цього 

образу, хоч і не позбавлені рис авторського художнього домислу в романтичному 
ключі як панівного стилю у мистецтві й літературі того часу, можемо зауважити:  

1) оскільки через зазначений архетипний образ у літературі 30–60-х років 
ХІХ століття, зокрема, в аналізованих творах, відображено побутування кобзарства 
в Україні у різні часові проміжки (ХVІІ та ХІХ століття), то у них чітко 

простежуються й різні форми його трансформації у часі та просторі, фактично від 
«Божого Чоловіка» до Перебенді з притаманними їм рисами, про що йшлося вище; 

2) при зміні суспільного середовища побутування кобзарства як явища (від 
ХVІІ до ХІХ століття), відповідно, і статус народного співця у народній культурній 

традиції змінюється, проте сталою домінантою залишаються його архетипно -
трансцендентні риси «Мудрого Старого», що простежуємо крізь призму 

проаналізованих творів, у яких спостерігаємо як спільні, так і відмінні риси у 
зображенні образу кобзаря; 

3) багатовекторні рецептивні зв’язки аналізованих авторських творів із 
народним баченням архетипного образу кобзаря надзвичайно глибокі та свідчать 

про їх «внутрішній», справді «генетичний» фольклоризм. 
У пункті 4.4.3. – «Архетип Мудрого Старця у малій романтичній прозі»  – 

проаналізовано малу українську прозу доби романтизму щодо відображення у ній 

архетипного образу Мудрого Старого, який втілюють у цих творах зазвичай 
оповідачі, рідше кобзарі та просто «діди». Окремі узагальнені його риси 

простежуємо в образі «псевдонімного» гоголівського Рудого Панька, у Квітчиних 
оповідачах, у «странніх» та «дідусях» («дідах»), кобзарях із творів Ганни Барвінок 

та О. Стороженка. Звичайно, тут дуже прозоро відчуваються живі зв’язки із 
фольклором (часто при прочитанні цих авторських наративів виникають асоціації з 

Охом із однойменної казки як мудрим, знаючим наставником, що володіє 
характерництвом, причетний до ініціаційних ритуалів). 

Не можна не згадати у цьому контексті «дідуся» з оповідання «Русалка» 
Ганни Барвінок. Він не кобзар, як «Божий Чоловік» із «Чорної ради» П. Куліша, 
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проте ця номінація йому не менше пасує, оскільки сам є для людей взірцем 

безкорисливості, доброти, які (за твором) виявляє насамперед до безпритульної 
дівчинки-«русалки». Герой живе суто духовними цінностями і цим радикально 

відрізняється від інших персонажів. У нього немає імені (як, до речі, і в  «Божого 
Чоловіка» із роману П. Куліша). «Дідусь» не працює на землі (чи то через старість 
та неміч, чи з огляду на своє духовне призначення і суспільну роль), не оре, не сіє, 

не прагне будь-яких матеріальних благ, як його односельці, живе у курені, має 
одну сорочку на зміну (та й ту береже «на смерть»), а ще однієї не бере навіть від 

жалісної сусідки, бо знає, що вже не зносить її, задовольняється малим, від людей 
приймає тільки найпростішу їжу, та й то, здається, для того, аби нагадувати їм про 

милосердя і любов до ближнього. 
Парадоксальність цього образу полягає ще й у тому, що, живучи між 

людьми, він є позасоціумним, бо не такий, як вони, живе за своїми законами, 
втілюючи в собі «посланця Божого», бо постійно за сюжетом складається 

враження, що він мудріший за інших, володіє якимись таємними знаннями. 
Мабуть, саме це дає йому право чинити не за правилами соціуму, а за велінням 

душі й серця. Адже коли всі зі страхом відмовилися від дівчинки-«русалки», 
знайденої в житі на Русальному тижні, дідусь взяв її до себе. Вона теж інакша, і,  

можливо, ця інакшість зріднила їх. 
Архетипний образ Мудрого Старого у прозі зазначеного періоду наділяється 

різноманітними як зовнішніми, так і внутрішніми рисами, проте завжди його 

вирізняє «дивна» поведінка (до речі, за юнґівським баченням, не завжди ідеально 
правильна), трансцендентність, невідповідність законам соціуму. Саме таким 

зображено «межигорського діда» з однойменного оповідання О. Стороженка, що 
«такий якось чудний був – зовсім». У ньому вгадується то закоренілий козак, то 

ревний християнин, то такий собі світський гульвіса, – він щоразу інший. 
Не менш колоритно проступають архетипні риси Мудрого Старого  в образі 

«діда»-мастака (так у народі називали умільців у будь-якій справі, в тому числі й 
майстерних оповідачів-«балагурів»), зображеного в оповіданні О. Стороженка 

«Кіндрат Бубненко-Швидкий». Такі риси вгадуються також одразу в трьох 
персонажах із оповідання цього ж автора «Закоханий чорт». Усі названі та інші 

Стороженкові образи споріднені своєю «козацькою ментальністю», а тому й 
архетиповою поведінкою, маркованою характерництвом, позасоціумністю, 
філософічним самозаглибленням та особливими рисами (вільнолюбством, 

сміливістю, стриманістю і, разом з тим, нетерпимістю до несправедливості та ін.), 
які особливо у кінці життєвого шляху дуже чітко проявляються в їхніх характерах. 

У пункті 4.4.4. – «Архетипні образи хліба, дороги, воріт, сорочки у 

літературній прозі доби романтизму» – простежено використання окремих 
архетипних образів паралельно – в народній культурній традиції та у прозових 

творах окресленого періоду, засвідчуючи спадкоємність у їх семантиці та 
смисловій ролі. 

Якщо розглядати архетипні образи хліба, дороги, воріт, сорочки в системі 
вищезгаданого концепту «Дім – Поле – Храм», то можна стверджувати, що, більше 
чи менше тяжіючи до якогось одного із цих топосів, фактично всі вони, якщо 
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врахувати семантично-змістові відношення та взаємозв’язки всередині концепту, 

тією ж мірою є й міжлокусними, наскрізними імперативами. 
Хліб і як основний харчовий продукт, і як духовна цінність, саме завдяки 

своєму високому призначенню «давати життя» (назва основного хлібного злаку – 
жито) є основою хліборобської нації, а тому в усіх топосах зазначеного концепту 
він виконує роль сакрально-символічної субстанції з відмінністю ритуального 

використання у тих обрядодійствах, якими обставлявся цей символ у кожному 
окремо взятому випадку (наприклад, у ритуально-обрядовому середовищі). 

Відповідними семантично-змістовими пластами образ хліба увійшов і в 
літературний наратив аналізованого періоду як такий, що особливо часто 

використовувався у народній творчості. І тут важливо акцентувати саме на тих 
ознаках і рисах, які має зосереджувати в собі образ, аби вважатися архетипним. В 

авторській романтичній прозі 30–60-х років ХІХ століття численні іманентні вияви 
хліба як архетипного образу проявилися найбільше саме через використання 

паремій та фразеологізмів, за допомогою яких і відбувається трансформація його 
народного бачення та розуміння як символу і як життєво важливого продукту 

харчування. 
Досить поширеним та полісемантичним у літературі аналізованого періоду є 

архетип (архетипний образ) дороги, що основною своєю символікою зводиться до 
культу предків, котрий вчені вважають найбільш раннім і, мабуть, найкраще 
збереженим у нашій культурі. Дорога (путь, шлях, стежка, «тропа») – це 

насамперед лімінальна зона, символ міжсвіття. У значеннєвому полі цього 
архетипного образу – символіка життєвого шляху, зустрічей і прощань, надій і 

втрат. 
В авторській романтичній прозі найчастіше використовуються два фактично 

протилежні значення дороги, які своєю семантикою закорінені у життєвому досвіді 
народу та фольклорному наративі: 1) життєва дорога, на якій треба «набігти 

тропи», тобто зустріти долю, і 2) це «Божа дорога», тобто дорога на «той» світ, світ 
предків. Найбільш вживаним цей образ є в оповіданнях Ганни Барвінок. 

Архетипний образ воріт, відображений у творах зазначеного періоду, 
генетично походить із усної традиції також як полісемантичний. Його значення 

можемо трактувати через пояснення описаних у творах ритуалів, народних звичаїв, 
обрядів. Семантика воріт тісно пов’язана з архетипним образом дороги, особливо 
тим його значенням, що стосується культу предків, адже, як і дорога, ворота є 

лімінальною зоною, межею. Тому в народному світобаченні, яке відображене в 
обрядах, фольклорі, ритуалізованих діях, можна виділити принаймні п’ять 

семантичних площин, де найчастіше символічно використовується цей образ: 
1) ворота як міфічне міжсвіття; 2) ворота як межова, міжлокусна, з’єднуюча 

складова концепту «Дім – Поле – Храм» (якраз це значення найбільше пов’язане з 
архетипним образом дороги); 3) ворота в побутово-повсякденній звичаєвості; 

4) ворота як символ міжсвіття у родинній обрядовості; 5) ворота як міфема 
календарних обрядів. У прозових творах аналізованого періоду найчіткіше 

представлені перші три значеннєві вияви воріт як архетипного образу.  
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Не так часто, як інші, проте дуже символічно виразно відображено в 

літературній прозі 30–60-х років ХІХ століття архетипний образ сорочки із 
семантикою, що повністю походить із народного світогляду. З давніх часів 

сформувалося уявлення про сорочку як двійника (або замінника) людини, оберега 
її тіла та душі. Згідно з цими уявленнями, розрізняли багато видів сорочок 
(щоденні натільні, святкові, обрядові, як хрестильні, вінчальні, смертні і т. п.) та 

використовували їх як з утилітарною метою, так і символічно, в різних ритуалах.  
На рівні смислових контамінацій найчіткіше сорочка як архетипний образ 

відображена у творах Ганни Барвінок, П. Куліша, О. Стороженка та інших 
письменників аналізованого періоду. Із текстологічного аналізу творів цих 

письменників бачимо, що архетипний образ сорочки достатньо полісемантично 
трансформувався із народної традиції у прозові твори доби романтизму, в яких 

відображено її найголовніші символічні значення та функції: утилітарна, функція 
оберега тіла і душі, обрядова, ритуально-магічна. 

Розділ 5. – «Лінгвостилістичні аспекти фольклоризму української 
романтичної прози» – складається із трьох підрозділів. У підрозділі 5.1. – 
«Лексико-стилістичний рівень фольклоризму малої романтичної прози» – на 

прикладі прози доби романтизму окреслено головні критерії мовленнєвого рівня 

фольклорно-літературної взаємодії. 
Мовна свідомість є однією з індивідуалізацій етносу. Пізнаючи мову, ми 

пізнаємо народ, його культуру, психологію, характер. Водночас існує поняття 

мовленнєвої поведінки людини, у формуванні якої надзвичайно важливим 
чинником є вплив соціуму, хоч незаперечним є і зворотній зв’язок між ними. Мова 

виступає головною ознакою культурно-етнічної (національної) ідентифікації та 
самоідентифікації особистості.  

Лінгвостилістичний аспект фольклоризму літератури перебуває у площині 
використання (від наслідування, імітації до різних форм інтерпретації і 

трансформації) письменниками мовної культури народу в найширшому її 
розумінні. 

У ранній період розвитку авторської творчості спостерігається досить стійка 
спадковість у зв’язках із усною словесністю, народною традицією загалом 

переважно на мовностилістичному рівні (стилізація), що можна означити як 
конструктивну кореляцію у системі «фольклор – література», тип зв’язку, коли такі 
усталені елементи, як мова, теми, сюжети, мотиви, образи з усіма їх 

характеристиками активно проникають у ще недостатньо сформовану щодо цього 
літературну галузь. З часом письменники долають такі прямі запозичення й 

традиційні форми та в умовах зміни літературних напрямів і стилів апелюють до 
більш індивідуально-творчих, «внутрішніх» трансформацій, що зумовлює постання 

й удосконалення їх власного стилю. Проте хибною є думка, що на початковому 
етапі становлення писемної творчості автори використовували тільки стилізацію, у 

тім числі міграцію жанрів. Їхнім творам певною мірою притаманна вже й 
психологічна інтерпретація, й інші модифіковані форми співдії з народною 

творчістю, які в той чи інший період свідчать про національну самобутність 
літератури. 
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Коли йдеться про стилізацію (що й сьогодні потрактовується неоднозначно), 

варто зауважити, що в авторській прозі аналізованого періоду маємо справу зі 
свідомим, закономірним, бажаним і творчим наслідуванням фольклорних жанрів, і 

зокрема – розповідних, у тім числі лексичні й змістові контамінації , ремінісценції, 
алюзії та інші засоби, що входять в межі цього поняття. 

Такі принципи сповідували письменники в часи постання української 

літературної прози, проте ставились до них надзвичайно творчо, зумовлюючи 
природне використання широкого спектра мовностилістичних засобів фольклору. 

Пов’язано це насамперед із тим, що на початковому етапі становлення жанру 
літературної прози в період романтизму особливо відчутна його безпосередня 

зорієнтованість на народний наратив, який без будь-якого посередництва слугував 
йому найвищим зразком. Саме через посередництво елементів стилізації 

реалізовується зв’язок і фактично засвідчується єдність «формальної» та 
«змістової» сфер рецепції народної творчості в авторському тексті, тому цей аспект 

можна назвати стилетворчим. 
В окремих випадках для стилізації використано і фольклорні контамінації в 

розумінні поєднання, прозорої упізнаваності фольклорного тексту в канві 
авторського художнього твору. 

У підрозділі 5.2. – «Мовностильові джерела і фольклоризм літературної 
нарації в оповіданні Ганни Барвінок “Не було змалку – не буде й до’станку”» на 

прикладі названого оповідання письменниці проаналізовано загальні лінгвістичні 

тенденції фольклоризму української прози доби романтизму, адже цей твір містить  
яскраві взірці мовного матеріалу, має цікавий сюжет. 

Формат трансформації фольклорного твору в літературний може бути дуже 
різним: на рівні теми, ідеї, мотиву, лексичних та іншого роду запозичень тощо. 

Проте згадана вище «формальна» сфера рецепцій – це той пласт мовленнєвих схем, 
який залишається незмінним і транслює сталі смисли у сферу «змістову». У Ганни 

Барвінок ці компоненти є частиною діалектної канви її оповідань. За структурою та 
способом вираження можемо поділити їх на такі лінгвістичні пласти: 

• власне діалектна лексика; 
• лексика експресивно-забарвлена; 

• стала художня тропіка (епітети, порівняння, метафори); 
• фразеологія; 
• паремії. 

Здійснивши текстовий аналіз твору, можемо засвідчити, що усі ці пласти 
продуктивно використовуються авторкою. 

Дуже цікавим прийомом, що заслуговує на увагу, є використання 
письменницею прислів’я в якості назви твору, як і в аналізованому оповіданні. 

Така контамінація у формульній, закодованій формі охоплює тему, яка цілком 
логічно розростається у фабулу. З цією метою якраз і застосовується не 

номінативна одиниця, а сентенція, що не просто привертає увагу до головного 
об’єкта чи (частіше) суб’єкта, а фактично влучно і містко «програмує» колізію, 

пов’язану із ним. Інтригуючи читача та вказуючи на певну трагічну 
невідворотність долі, назва аналізованого твору містить в собі не лише тему, але й 
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зав’язку («змалку») та розв’язку («до’станку»). Мабуть, важко було би передати 

будь-якою іншою сконцентрованою назвою стільки інформації. 
Зазначене оповідання Ганни Барвінок є добрим зразком для простеження 

лінгвостилістичних аспектів фольклоризму цього і подібних творів. Такий підхід 
загалом може бути використаний для аналізу оповідань і цієї авторки, й 
письменників окремого періоду розвитку літератури загалом, звичайно, з 

поправкою на індивідуальні стильові особливості творчості та художні тенденції 
доби. 

У підрозділі 5.3. – «Мовленнєво-смислові ресурси фольклоризму “Вечорів 
на хуторі біля Диканьки” та “Миргорода” М. Гоголя (за спогадами та 

листами)» – застосування методу біографізму великою мірою дало змогу 

визначити джерела гоголівського фольклоризму, що може бути продуктивним і 

стосовно інших письменників та їх творів.  
Художню спадщину письменника довгий час вивчали лише з позицій 

російської літератури. Так сталося, мабуть, через те, що твори його написані 
російською мовою, поза межами України, хоч в умовах того часу це вважали 

зрозумілим, адже Україна була тільки частиною Російської імперії. І не лише 
М. Гоголь із українців став сподвижником російської культури. 

Твори М. Гоголя можна розглядати поза часом, адже, написані понад півтора 
століття тому, вони залишаються надзвичайно актуальними й на сьогодні – 
настільки національно типовими є створені письменником характери, що іноді, 

оцінюючи певні життєві ситуації, мимоволі згадуєш використані письменником 
імена, його дотепні характеристики героїв, що стали афоризмами. Тому постає 

завдання – простежити основні джерела та глибину розуміння української народної 
культури у творчому доробку М. Гоголя і спробувати осягнути, як саме 

«народжувався» фольклоризм його повістей на українську тематику.  
Цікаво з такого погляду звернутися до ранньої прози письменника, яка, хоч і 

написана російською мовою, але повністю відображає смисли українського 
національного буття. Це твори, що увійшли до збірок письменника «Вечори на 

хуторі біля Диканьки» і «Миргород». Їм притаманне широке використання 
міфологічних мотивів та українських народних звичаїв і традицій, котрі їх 

відображають. Продуктивним джерелом для осмислення їх взаємин з народною 
творчістю є також відомості із листів та досліджень, які засвідчують шляхи 
формування неповторного «гоголівського» фольклоризму. Саме через пізнання 

витоків творчості письменника можна осягнути міфопоетику й здійснити 
культурно-історичну інтерпретацію художньої канви його творів. 

До «конкретних», або «явних» проявів фольклоризму у творах М.  Гоголя 
можемо віднести насамперед пряме використання лінгвостилістичних засобів 

мови, лексичні контамінації, ремінісценції і т. п. Переконливою є велика 
значущість традицій обрядового фольклору в поетиці ранніх творів письменника. 

«Прихований» фольклоризм передбачає засвоєння, переосмислення та 
використання фольклорних і літературних архетипів, що помітно і в його ранніх 

творах, присвячених українській дійсності, та, більш трансформовано, 
завуальовано – у пізній творчості «петербурзького» циклу. 
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Можна говорити про те, що саме у ранній період творчості був викарбуваний 

індивідуальний стиль письма М. Гоголя, і полягав він у своєрідному, зваженому 
співвідношенні, збалансованості фольклорного та авторського матеріалу. 

Фольклоризм його творів – це насамперед занурення у глибини народної свідо-
мості, здатність не копіювати, а індивідуально переплавляти, увиразнювати, 
робити чіткішим все побачене, розвивати у напрямку досконалості те, що йому 

давала художня фольклорна стихія, у тім числі етнографічні відомості, деталі.  
ВИСНОВКИ 

У Висновках синтезовано результати проведеного дослідження.  
Розглянувши поетапне вивчення зв’язків фольклору й літератури як двох 

взаємопов’язаних систем словесності та враховуючи наукове поступування 
сучасної гуманітаристики, можемо стверджувати, що на сьогодні поняття 

«фольклоризм», у тому числі й «фольклоризм літератури» потребує 
переосмислення з часів його першої дефініції у працях Поля Сабійо. Беручи до 

уваги те, що фольклор нині сприймається не тільки як народна словесність, а більш 
широко, як народна багатогалузева творчість та культуротворча діяльність, яка 

фактично становить певну цілісність (за аналогією до обряду і обрядової пісенності 
з усім комплексом візуальних оформлень, ритуалізованих дій), то і фольклоризм 

літератури, що є словесним мистецтвом відображення життя у всіх його проявах, є 
явищем поліаспектним і може мати різні вектори світоглядного спрямування та 
ідейно-естетичні рівні вияву й визначатися як поняття фольклористично-

літературознавче. 
Праці вчених, які від середини ХІХ століття й до нашого часу вивчали 

фольклорно-літературні взаємини, стали тією доброю базою, на якій можна 
будувати теоретичні дослідження, враховуючи нову сучасну методологію, нові 

підходи до вивчення цих зв’язків. Етапними в дослідженні літератури доби 
романтизму, в тому числі й у її взаємозв’язках із фольклором, можна вважати праці 

М. Яценка, Т. Комаринця, І. Денисюка, М. Наєнка, Є. Нахліка, В. Івашківа, 
Т. Бовсунівської та інших. В арсеналі нинішніх теоретиків різні форми та способи 

компаративістики як поліфункціонального методу; метод інтердисциплінарних 
зв’язків, що допомагає бачити текст більш «стереоскопічно», об’ємно, відкриває 

можливості «розпаковування» глибинних значень і кодів авторської словесності, 
що неможливе без аналізу звернення вищезазначених письменників до 
фольклорного першоджерела; метод архетипів, який дає змогу реконструювати 

давні форми культурно-міфологічних явищ, що трансформувалися у літературі 
певного періоду через посередництво фольклору, та багато інших. 

Згаданий метод архетипів виявився надзвичайно продуктивним у визначенні 
змістових особливостей фольклоризму літературної прози доби романтизму. У 

його смислових межах як конкретна методологія використовується  концепт «Дім – 
Поле – Храм» С. Кримського, який засвідчує дієвість та ефективність цього методу 

у дослідженні міждисциплінарних зв’язків. Універсальні можливості зазначеного 
концепту демонструє порівняльний аналіз його форм вияву на хронотопно-

буттєвому (фабульному) та образному рівнях у прозових творах аналізованого 
періоду та «оповідних» соціально-побутових поемах Т. Шевченка «Катерина» і 
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«Наймичка», бо в малих поетичних формах складові концепту можуть бути наявні 

лише фрагментарно, окремими елементами. 
Вищезазначена методологія покладена в основу й цієї праці. Тому означуємо 

й характеризуємо фольклоризм літератури і як категорію, що має відповідне 
теоретично-термінологічне смислонаповнення, і як явище, яке здатне проявлятися 
у видах авторської творчості, визначаючи її різноманітні сполучення з народною 

культурою і традицією загалом. Різні підходи до вивчення фольклоризму 
літератури як ідейно-естетичного й внутрішньотекстового явища зумовили так 

само різні його класифікації, а «рухомість» і гнучкість аналітичних схем у підходах 
до характеристики визначається різноманітними чинниками, шляхами засвоєння та 

формами прояву фольклорного елемента. Порівняно з поняттям «народності» 
фольклоризм виявляє значно глибші зв’язки літератури з фольклорною традицією 

на всіх рівнях, тому означується як явище поліаспектне та багаторівневе, бо 
репрезентує всі можливі варіанти впливу народної традиції на авторський текст.  

Надзвичайно важливу роль у цей період відіграли зв’язки авторської 
творчості з фольклором на рівні постання літературних жанрів. До часу 

виникнення літературної повісті та, особливо, роману малі жанрові форми (зосібна 
оповідання) мали більше подібних, аніж відмінних ознак із народним наративом, 

що, звичайно ж, не заважало диференціювати їх за походженням як твори народні 
та авторські. І на хвилі національного піднесення чим «природнішим», 
органічнішим був зв’язок між письменницьким та народним наративом, тим вищої 

оцінки сучасників він заслуговував. У досліджуваних часових межах (30–60-ті 
роки ХІХ століття) можемо спостерігати еволюцію літературної прози, що 

простежується в «олітературенні» народного оповідання на початку цього періоду 
та більш складних формах взаємодії з фольклором у його кінці. 

Об’єкт наукового вивчення – українська романтична проза 30–60-х років ХІХ 
століття (з епізодичним аналізом кількох поетичних творів Т. Шевченка для показу 

наскрізності явища та можливості компаративних студій), – дає підстави говорити 
про художню самобутність фольклоризму певного літературного періоду та 

напряму. Можемо стверджувати, що література окресленого періоду є 
транслятором народносвітоглядних принципів, моральних і загалом культурних 

цінностей наступним поколінням, що дає підстави характеризувати її як вагому й 
глибоко національну за своїм змістом складову української культурної традиції 
загалом. 

Дослідження рецептивних зв’язків літературної прози романтиків із 
фольклором дає змогу говорити про чотири основні рівні засвоєння поетики 

народної творчості авторською: 1) жанрово-стильовий (стилетворчий); 2) засвоєння 
міфологічних елементів через посередництво фольклору (міфологізм); 3) рівень 

трансформації народносвітоглядних архетипів (через архетипні образи та 
конструкти); 4) мовностилістичний (стилізація). 

Процес освоєння народних творів на жанровому й лінгвостилістичному 
рівнях відбувається у контексті епохи, літературного напряму, відображаючи при 

цьому переконання та позицію автора, грані його таланту, власного стилю письма, 
що робить творчість кожного із письменників навіть у межах конкретного періоду 
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глибоко індивідуальною та впізнаваною. Більше того, саме через ці два рівні 

відбувається реалізація двох наступних (міфологічного та архетипного) як 
складніших, коли фольклорний матеріал піддається детальному переосмисленню і 

трансформації, засвідчуючи таким способом глибше завуальовані зв’язки із 
народною творчістю та перевагу авторського начала твору над фольклорним. При 
цьому творчі «стосунки» письменника з міфом та архетипом також не можуть 

характеризуватися як однотипні. Їх елементи, «уламки» ніби вростають у художню 
канву твору, змінюючи своє призначення порівняно з тим, яке виконують у 

традиційній культурі. Відповідно, фольклор постає транслятором міфологічних 
елементів та архетипів, які, потрапивши в літературний твір, часто починають 

«нове життя», зберігаючи свої первісні ознаки. Отже, писемна творчість виявляє 
здатність зберігати і своєю чергою транслювати, передавати закодовані архетипи й 

міфи наступним поколінням. 
Міфологічний фольклоризм (міфологізм) української літературної прози 30–

60-х років ХІХ століття здебільшого закорінювався в художньо-естетичному 
сприйнятті, засвоєнні та відображенні міфу через посередництво фольклору. 

Важливим чинником частого звертання авторів цього  періоду до міфу виявився 
його символізм, «як спосіб інакомовлення», як перевтілена метафора, що значною 

мірою збагачує художнє полотно твору, змушує читача глибше вникати у змістову 
канву тексту, мислити, співвідносити описане з реальним життям. Міф допомагав 
письменникам в «казковому» заховати дійсне та зберегти при цьому національні 

риси словесної творчості, задовольнити власні й суспільні духовно -інтелектуальні 
запити. 

Міфеми (міфологеми), зазнаючи перекодування у фольклорі, звідки певними 
елементами трансформуються у літературний твір, набирають нових рис, проте, як 

зазначалося вище, у прихованій формі зберігають первинну інформацію. Ставлення 
до цієї інформації також змінюється, адже, будучи в давнину формою релігії, міф 

стає частиною художнього світу твору. Так засвідчується еволюція словесного 
мистецтва від давніх форм через фольклор до авторської творчості. Якщо 

порівняти використання міфологічних елементів у прозових творах пізніших 
літературних періодів, то в добу романтизму можна засвідчити їх найвищу 

генетичну близькість як на змістовому, так і на образному рівні. Більше того, деякі 
міфологеми стають основою сюжету окремих творів.  

Аналогічні трансформації відбуваються й з архетипами, переважно через 

відображення в літературі архетипних образів. Вибудувана парадигма фольклорно-
літературної архетипності (архетип – культурний архетип – фольклорний 

архетип – літературний архетип – архетипний образ) допомогла простежити 
трансформацію етнобуттєвих архетипних констант і персонажів у літературній 

прозі періоду романтизму. Народний світогляд, міфологія, фольклор, архетипи і 
навіть побутові реалії були тим потужним невичерпним джерелом мотивів, тем, 

сюжетів, образів, яке постійно живило авторську творчість. Аналіз значеннєво -
буттєвих архетипних топосів «Дім», «Поле» і «Храм», відображених у романтичній 

прозі, дає чіткі уявлення про тяглість національного буття у межах чітко 
визначеного хронотопу, а символічне смислонаповнення архетипних образів 
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(Мудрого Старця, хліба, дороги, воріт, сорочки) дає змогу глибше зрозуміти 

народне бачення світу. 
Не менш важливим є також дослідження лінгвостилістичного рівня 

фольклоризму української романтичної прози, який можемо назвати стилетворчим. 
Пишучи свої твори народною мовою, письменники-романтики піднесли її до рівня  
національної, що стало одним із важелів об’єднання етносу – нації, наблизило 

творчу інтелігенцію до широких кіл населення, зробило простолюдина 
центральною фігурою мистецтва в широкому розумінні цього слова.  

Про фольклоризм української літературної прози доби романтизму можна 
говорити, маючи на увазі всі можливі варіанти впливу фольклору на текст 

авторський: від свідомого використання стилістичних особливостей організації 
текстопростору, рецепцій на рівні народної поетики, сюжетів, мотивів, образів, 

символіки до неусвідомленого, часто інтуїтивного звернення до фольклорного 
першоелемента, в межах якого використовується безпосереднє цитування 

фольклорного твору чи його частин, трансформація, переосмислення, а також 
фольклорні асоціації, ремінісценції тощо. 

Період становлення нової української літератури (й прози зокрема) збігся у 
часі з національним піднесенням, що не могло не відобразитися на культурному 

житті суспільства, адже рушіями цього руху була насамперед передова 
інтелігенція, де чільне місце належало письменству, що, постаючи саме, 
створювало й нову літературу, яка своєю чергою, віддзеркалюючи основні 

тенденції життя соціуму, й сама вагомо впливала на нього. 
Романтизм як напрям у 30–60-х роках ХІХ століття не лише активізував рух з 

фіксування та збереження явищ народної культури в усій багатоманітності її 
формовиявів, він фактично дав цій культурі нову площину, нове поле життя, 

зумовивши фольклорні рецепції в різні галузі професійного мистецтва: живопис, 
музику, архітектуру і, зокрема, літературу. Із розвитком цивілізації «живе» 

середовище побутування традиційної культури змінюється, а великою мірою й 
зникає разом із цінними перлинами народної творчості. Саме завдяки 

трансформаціям фольклорних елементів у професійні твори їх найкращі зразки 
зберігаються для нащадків, можуть бути предметом дослідження науковців, а 

сучасна тому чи іншому періоду культура зберігає свій національний колорит та 
звучання. 

Можна говорити про те, що етнічна картина світу, яка постала перед читачем 

із творчості романтиків, стала своєрідною моделлю, формою переорієнтації на 
новий тип свідомості, спрямованої на духовні цінності власного народу. А пошуки 

опертя тогочасних письменників на традицію, фольклор, найвищі ментальні 
вартості, визначення власних шляхів взаємодії із народною культурою загалом 

сприяли зростанню національної літератури. 
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матеріалах фольклору) // Etnolingwistyka. Problemy jęzuka i kultury. – Lublin, 1999. – 
C. 107–128. 

2. Визначальні семантично-стильові вектори фольклоризму української 
літературної прози першої половини ХІХ століття // Алманах Българска 

украинистика. Брой 3. – София: Софийский университет «Св. Климент Охридски», 
2013. – С. 126–138. 

3. Трансформація символіки фольклорних та етнобуттєвих смислів у 
літературу як форма стилістичної естетизації тексту (на прикладі української 

романтичної прози першої половини ХІХ століття) // Jazyk a kultúra na slovenskom v 
slovanských neslovanských suvislostiach. – Bratislava, 2013. – S. 131–144. 

4. Научно-методологические основы исследования фольклоризма в 
украинской прозе первой половины ХІХ века // Scientific Letters of Academic 
Society of Michal Baludansky, Volume I (ISSN 1338.9432). – № 3. – 2013. – S. 101–

105. 
5. Архетипи національного буття крізь призму соціально-побутових поем 

Т. Г. Шевченка «Наймичка» і «Катерина»: компаративний зріз (до 200-річчя від 
дня народження) // Slavica Slovaca, 2014, roč. 49. – č. 2. – S. 172-178. 

6. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – 
середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного 

жанру // Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura. T. Х. W kręgu języka, literatury i 
kultury / За редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини 

Якубовської-Кравчик. – Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131–149. 
7. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній 

прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín 
slavistiky. EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – Bratislava: Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2015. – S. 187–208.  

Додаткові публікації 
1. Фольклорно-етнографічна праця П. Куліша «Записки о Южной Руси»  в 

оцінці його сучасників // Осягнення історії: Зб.праць на пошану професора Миколи 
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«Чорна рада») // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог, 2006. – С. 268–
273. 
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(Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки: 
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університет імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 127–130 (Тези). 
 

АНОТАЦІЯ 
Янковська Жанна. Фольклоризм української літературної прози доби 

романтизму. – Рукопис. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальностей 10.01.07 – фольклористика та 10.01.01 – українська література. –  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти 

і науки України. – Київ, 2017. 
У дисертації досліджено основні етапи вивчення взаємозв’язків української 

літературної прози доби романтизму з усною словесністю; висвітлено теоретико -

методологічні засади та класифікаційні характеристики понятійної категорії 
«фольклоризм літератури»; окреслено основні рівні та ідейно-художні смисли 

фольклоризму української романтичної прози у процесі становлення нової 
української літератури.  

На прикладі творчості М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, Ганни Барвінок, 
М. Шашкевича, О. Стороженка, П. Куліша та інших письменників цього часу 

досліджено різнорівневі форми взаємин літератури зазначеного періоду із 
фольклором, включаючи не лише мовленнєвий аспект, але й естетичну 

трансформацію міфологем, архетипів, народносвітоглядних конструктів і т. п. Це 
дало можливість фактично нового прочитання творів цих авторів.  

Результати дисертації можна застосовувати при читанні фольклористичних, 
літературознавчих курсів та при виконанні філологічних, культурологічних, 

етнофілософських й інших студій, які стосуються висвітлення питань української 
культури доби романтизму.  

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

інтердисциплінарна методологія, концепт «Дім – Поле – Храм», метод архетипів. 
 

АННОТАЦИЯ 
Янковская Жанна. Фольклоризм украинской литературной прозы эпохи 

романтизма. – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.01.07 – фольклористика и 10.01.01 – украинская литература. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 
В диссертации исследованы основные этапы изучения взаимосвязей 

украинской литературной прозы эпохи романтизма с устной словесностью; 
освещены теоретико-методологические основы и классификационные 
характеристики понятийной категории «фольклоризм литературы»; обозначены 

основные уровни и идейно-художественные смыслы фольклоризма украинской 
романтической прозы в процессе становления новой украинской литературы.  

На примере творчества Н. Гоголя, Г. Квитки-Основьяненко, Анны Барвинок, 
М. Шашкевича, А. Стороженко, П. Кулиша и других писателей этого времени 

исследовано разноуровневые формы взаимоотношений литературы указанного 
периода с фольклором, включая не только языковой аспект, но и эстетическую 

трансформацию мифологем, архетипов, народномировоззренческих конструктов и 
т. п. Это позволило фактически по-новому прочитать произведения этих авторов. 

Украинская литературная проза эпохи романтизма появилась в начале 
становления национальной литературы в целом. Поэтому она во многом коренится 
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в фольклорной традиции. На сегодня рецептивные связи литературы с фольклором 

обозначают термином «фольклоризм», что является понятием неоднозначным и 
разноуровневым. В общем можно исследовать фольклоризм романтической прозы 

на уровне содержания (трансформации жанровых признаков, мифологических 
элементов, архетипов) и формы (лингвостилистический уровень фольклоризма).  

Фольклорные составляющие в контексте литературного произведения могут 

касаться его языка, стиля, мотива, идеи, образов, отображения символики, 
архетипов и архетипических образов. Способы их рецепции во многом зависят от 

индивидуальной позиции, таланта и мастерства автора. Поэтому: 1) в одном случае 
наблюдаем буквальное усвоение этих элементов; 2) в другом – происходит их 

творческое переосмысление, «переплавка» (уровень творческой трансформации); 
3) бывает, что обращение к народному творчеству обусловлено требованиями 

сюжета, поэтому является как бы вынужденным; 4) иногда рецепции определяются 
как «вторичные», поскольку попадают в литературное произведение из 

напечатанных раньше произведений. И хотя фольклорная константа на этих 
уровнях дифференцируется по-разному, в каждый период эволюции литературы 

имеем шедевральные произведения (классику), свидетельствующие о таком же 
совершенном умении писателей владеть механизмом взаимодействия с 

фольклором.  
Народный нарратив в формировании украинской литературы как идейно -

культурной целостности стал образцом, своеобразной творческой платформой для 

развивития традиций авторской прозы, оказался той плодотворной почвой, на 
которой появлялись новые литературные направления и стили, как 

сентиментализм, романтизм, реализм, прорастая друг из друга, а иногда и 
синтезируясь отдельными чертами в одном произведении.  

Результаты диссертации можно использовать при преподавании 
фольклорных, литературоведческих курсов и при выполнении филологических, 

культурологических, этнофилософских и других исследований, касающихся 
освещения вопросов украинской культуры эпохи романтизма. 

Ключевые слова: фольклоризм литературы, фольклорно-литературные 

связи, интердисциплинарная методология, концепт «Дом – Поле – Храм», метод 

архетипов. 
 

SUMMARY 
Yankovska Zh. O. Folklorism of Ukrainian Prose Literature in the Era of 

Romanticism. –Manuscript. 

Thesis for a doctorate degree in Philology, speciality 10.01.07 – Folklore Studies 
and 10.01.01 – Ukrainian Literature. –  Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
The aim of this thesis is to investigate the major stages in research of relations 

between Ukrainian prose literature in the era of Romanticism and oral literature; to 
elucidate theoretical and methodological basis along with classifying features of the 

notional category of “literature folklorism”; to delineate fundamental levels as well as 
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ideological and artistic meanings of folklorism in the Ukrainian romantic prose in the 

process of formation of new Ukrainian literature. 
By the example of works by M. Hohol, H. Kvitka-Osnovianenko, Hanna Barvinok, 

Markian Shashkevych, O. Storozhenko, P. Kulish and other writers of that period, multi-
level forms of interaction of the authored literature with the folk one have been 
investigated, including not only the language aspect but also the aesthetic transformation 

of mythologems, archetypes, folk worldview constructs etc. This provided the 
opportunity for new interpretations of their works. 

The findings of the thesis can be used in teaching folklore studies, literature studies 
as well as in conducting philological, culture, ethnophilosophical and other studies 

related to explicating issues of Ukrainian culture in the era of Romanticism. 
Keywords: folklorism in literature, folklore and literary relations, interdisciplinary 

methodology, concept «Home – Field – Church», archetypal method. 
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