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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  
Актуальність теми дослідження. Невідповідність істинного та видимо-

рецептивного – одна з «вічних тем» мистецтва. Її розгляд з позицій 
компаративістики можна здійснювати на різних рівнях – від детермінант та 
загальних тенденцій інтерпретацій до специфіки образно-мотивної реалізації в 
межах певних національно-жанрових традицій.  

Детальний аналіз останнього аспекту відкриває перспективи досліджень 
персонажів, спільною визначальною ознакою яких є «псевдоморфність» (від 
давньогрец. псевдо – обман, вигадка, помилка та морфо – форма), тобто 
несправжність, створена через неприродне порушення відповідності між 
сутністю та її формальною презентацією/рецепцією, що починають 
співвідноситися з протилежними категоріями: такі персонажі набувають чужої 
подоби, видають себе за інших, неадекватно сприймаються.  

Схожі поняття трапляються в наукових працях з історії, соціології, 
філософії (О. Шпенглера, Г. Флоровського, В. Цимбурського, С. Корольова, 
Г. Перетятькіна та ін.). О. Фрейденберг, висвітлюючи деякі прояви феномена в 
міфах, ритуалах, античній літературі, інколи застосовує для його 
характеристики оказіоналізм «псевди», який ми використовуємо як 
скорочений варіант основного словосполучення «псевдоморфні персонажі». 

З огляду на все багатство та різноманітність матеріалу, очевидною є 
проблема його систематизації (укладання типології), можливої тільки на 
основі надбань компаративних розвідок чималого культурно-літературного 
контексту, а також – необхідність висвітлення питань шляхів поширення, 
подібностей і специфіки функціонування.  

Це передбачає, по-перше, урахування досягнень фахівців, що сприяють 
формуванню уявлень про звершення української компаративістики (Л. Грицик, 
Г. Александрової та ін.), характер творчих взаємин та типологічних 
подібностей у межах досліджуваного діапазону, а також доводять 
ефективність багатовекторних порівняльних студій: представляють розгляд 
української літератури в європейському контексті (Д. Наливайко, 
І. Лімборський, О. Боронь та ін.), плідні результати зіставлення творчості 
українських майстрів слова водночас із польськими та російськими (Є. Нахлік, 
Н. Петриченко), наслідки російсько-європейських культурних зв’язків 
(О. Гречана, А. Шохіна, укладений колективом учених енциклопедичний 
словник «Російсько-європейські літературні зв’язки. XVIII ст.» тощо). 
Зниження інтересу вітчизняної компаративістики в останні роки до об’єкта 
нашої уваги свідчить про потребу його «відродження» на новому, 
відповідному вимогам сучасності теоретико-методологічному ґрунті. 

По-друге, значущим є виділення головних здобутків, що мають пряме чи 
опосередковане відношення до питання про різновиди псевдоморфних 
персонажів (Г. Драненко, О. Гуревич, Г. Улюри, О. Осиновської, Н. Прутової 
та ін.). І хоча про усвідомлення цілісності проблеми не йдеться, а розвиток 
наукової думки у вказаному напрямку відбувається не системно й 
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позначається лише спорадичною появою розробок окремих складових теми, 
відповідні праці допомагають зорієнтуватися в провідних орієнтирах 
осмислення сутності обраного нами предмета, методології його вивчення. 

Аналіз досліджень вітчизняних та закордонних науковців засвідчує 
відсутність плідних спроб компаративних студій псевдоморфних персонажів 
української та російської літератур у контексті європейської творчості, 
спрямованих на створення їхньої типології, що пов’язано насамперед із 
проблемою теоретичного узагальнення цього матеріалу.  

Отже, актуальність теми дисертації зумовлена потребами створення 
теоретичного підґрунтя дослідження та типології псевдоморфних персонажів 
української та російської художньої словесності кінця ХVІІІ – 
першої половини ХІХ ст. (з урахуванням здобутків європейської традиції), 
здатної продемонструвати плідні результати міжкультурних зв’язків, з одного 
боку, надетнічну і позачасову природу досліджуваного феномена як аргумент 
перспективності його порівняльних розвідок – з іншого. Важливим є 
визначення тенденцій творчого використання псевдів у межах об’єктного 
діапазону, що демонструють особливості рецепції матеріалів із джерела 
міжнародної скарбниці на шляхах становлення та розвитку жанрових систем 
української і російської літератур. Вибір тематичного аспекту дає змогу 
довести самобутність нової української літератури та її нерозривну 
співвіднесеність із європейським контекстом. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
пов’язана з комплексним дослідженням кафедри української літератури та 
компаративістики Бердянського державного педагогічного університету 
«Поетика української літератури в контексті художньо-естетичних епох». 
Тему дисертації затверджено на засіданні бюро наукової ради НАН України з 
проблем «Класична спадщина та сучасна художня література» при Інституті 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (протокол № 3 від 4 листопада 
2014 р.). 

Мета роботи – створення типології псевдоморфних персонажів 
української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. з 
орієнтацією на надбання європейської традиції, висвітлення художніх 
функцій, жанрового діапазону, особливостей творчого використання її 
варіативних складових. 

Завдання дисертації закономірно відображають основні етапи 
досягнення мети: 

- системно схарактеризувати орієнтири визначення специфіки та 
створення типології псевдоморфних персонажів; 

- презентувати теоретико-методологічний аспект обраного вектора 
дослідження; 

- окреслити коло типів/типологічних різновидів псевдів, пов’язаних із 
ними традиційних мотивів, призначених для створення комічного 
ефекту, у творах української та російської літератур кінця ХVІІІ – 
першої половини ХІХ ст., висвітлити проблеми їхнього походження, 
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жанрового діапазону, специфіки творчої реалізації в континуумі 
європейської традиції; 

- диференціювати та розглянути провідні інваріанти й варіанти, шляхи 
поширення, жанрові межі, особливості трансформації, функціонування 
екстракомічних псевдів та співвідносних із ними «мандрівних» мотивів 
фантастичного й авантюрного дискурсів української та російської 
літератур обраної доби через порівняння з відповідним матеріалом 
європейської культурної скарбниці. 
Об’єктом дослідження обрано твори кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст., що є найбільш показовими для визначення основних тенденцій 
варіацій та використання псевдоморфних персонажів: драматичних (комедії, 
водевілі, оперети, трагедії, історичні п’єси тощо), епічних та ліро-епічних 
(літературні казки, романи, повісті, новели, оповідання, балади, поеми та ін.) 
жанрів української й російської літератур у світлі здобутків європейської 
традиції. Свідомий вибір жанрових форм із вираженим, розвиненим 
«зовнішнім» сюжетом зумовлений природою псевдів, що, як і інші літературні 
персонажі, є, передусім, суб’єктами дії. 

Предметом дослідження є інваріантні типи та варіанти псевдоморфних 
персонажів, пов’язані з ними мотиви у творчості українських і російських 
письменників кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у контексті європейської 
традиції.  

Теоретико-методологічну основу дослідження визначено відповідно до 
засад мультиконцептуальності сучасної вітчизняної компаративістики, 
відкритої до співпраці з різними науковими напрямами та системного 
узгодження методологічних стратегій (на ґрунті напрацювань таких учених, як 
О. Веселовський, В. Жирмунський, А. Діма, Д. Дюрішин, М. Храпченко, 
Д. Наливайко, В. Зарва, О. Кеба, І. Лімборський, О. Гальчук, К. Г. Юнг, 
К. Леві-Стросс, Р. Барт, Ю. Лотман, В. Пропп, А. Байбурін, О. Фрейденберг, 
М. Бахтін, Є. Мелетинський та ін.). 

Методи дослідження. Створення типології псевдів потребує 
використання здобутків структурно-семіотичного вектора, а пошук відповідей 
на питання джерел поширення, причин «популярності», 
подібностей/специфіки функціонування псевдоморфних персонажів у межах 
обраного для висвітлення національно-історичного діапазону вимагає 
раціонального поєднання положень типологічного  та контактно-генетичного 
підходів у бінарному й широко контекстуальному аспектах. Також здійснено 
адаптацію до потреб компаративного аналізу інструментарію архетипної 
критики, ритуалізму тощо, що сприяє всебічному висвітленню теми роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в 
українському літературознавстві: 
- аргументовано доцільність виділення псевдоморфних персонажів як 

окремого перспективного предмета наукового аналізу загалом та 
компаративних розвідок зокрема  шляхом виокремлення їхніх значущих 
диференційних ознак; 
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- встановлено критерії та створено узагальнену типологію псевдоморфних 
персонажів на матеріалі тематично пріоритетного континууму як орієнтир 
відповідних компаративних студій у вказаній історично-національній 
площині; 

- визначено основи, обрано теоретико-методологічний інструментарій 
компаративних досліджень псевдоморфних персонажів української та 
російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у 
європейському контексті, а також сформовано ґрунт для подальших 
наукових розвідок, пов’язаних із вивченням псевдів, представлених у 
творчості різних часів та народів; 

- виділено чимале коло конкретних «мандрівних» мотивів, сюжетних кліше, 
співвідносних із певними псевдоморфними персонажами; 

- проаналізовано фактори, джерела традиціоналізації, основні художні 
функції псевдів, окреслено жанровий діапазон їхньої популяризації у 
спектрі ідей генетично-контактного та типологічного підходів; 

- визначено роль рецепцій і типологічних збігів для поширення псевдів у 
контексті української та російської художньої словесності з урахуванням 
процесів становлення національних жанрових систем літератур; 

- виокремлено та систематично впорядковано в межах типології 
псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця ХVІІІ 
– першої половини ХІХ. ст. (у континуумі європейської традиції); 

- охарактеризовано тенденції використання, специфіку певних різновидів 
псевдів та пов’язаних із ними  мотивів як засобів комічного в українській та 
російській літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. шляхом 
залучення для порівняння функціонально подібних образів і сюжетних 
ситуацій європейської творчості; 

- крізь призму здобутків європейської культурної традиції висвітлено 
питання особливостей творчої реалізації екстракомічних псевдів, мотивів за 
їхньої участі у фантастичних й авантюрно забарвлених сюжетах 
різноманітних жанрових форм української та російської літератур 
відповідної доби. 

В аспекті обраної проблематики продемонстровано фундаментальну 
єдність нової вітчизняної літератури від самого початку становлення з 
європейськими традиціями та іманентні їй тенденції до образного 
самовираження власного народного начала в ключових вимірах, що 
визначають художню специфіку. 

Практичне значення отриманих результатів. Основнi положення та 
пiдсумковi матерiали дослiдження можуть бути використанi в монографіях та 
навчальних посібниках, курсах і спецкурсах з iсторiї української, російської 
літератур кінця ХVІІІ – першої половини  ХIХ ст., теорії літератури, 
компаративістики. 

Особистим внеском здобувача є доведення доцільності номінативно-
сутнісної диференціації псевдоморфних персонажів, визначення специфіки цих 
образів, перспектив їхніх компаративних студій, створення узагальненої типології 
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псевдів, окреслення чималого кола повторюваних мотивів, пов’язаних із 
відповідним явищем, провідних теоретико-методологічних орієнтирів його 
порівняльних розвідок у межах національно-історичного вектора дослідження. 
Визначено подібності та особливості, жанрові межі активного використання 
різновидів псевдів, їхнє функціональне призначення в українській та російській 
літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у контексті європейської 
традиції. Дисертація є особистою роботою.  

Одну із статей опубліковано в співавторстві з проф. В. Л. Погребною 
(«Тип ложного героя в творчестве А. С. Пушкина»): конкретний персональний 
внесок здобувача визначається системним висвітленням зв’язків псевдогероя з 
архетипом трікстера, типами підставного нареченого, раба-царя, ритуалемами, 
міфологемою підміни істинного оманним, календарними міфами, 
припущеннями щодо його генезису (здійсненим на ґрунті студій В. Проппа, 
О. Фрейденберг), розмежуванням псевдогероя та двійника, дослідженням 
специфіки функціонування типу псевдогероя у творах О. Пушкіна («Руслан та 
Людмила», «Заметіль»). 

Апробація роботи. Основні теоретичні положення та результати 
дослідження представлено на наукових конференціях: Міжвузівській науково-
практичній конференції «Російсько-український філологічний дискурс» 
(Запорізький національний університет, 5 – 6 жовтня 2006 р.), Всеукраїнській 
науковій конференції «Гендерні дослідження у філологічних науках» 
(Запорізький національний університет, 5 – 6 листопада 2008 р.), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Русская словесная культура: 
тенденции развития и проблемы преподавания в современных условиях» 
(Запорізький національний університет, 11 – 13 травня 2011 р.), Міжнародній 
науковій конференції «Text. Literary work. Reader» (Pražský Vědecko 
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», Kazan Federal University, Gilan State 
University, 20-21 травня 2014 р.), VІІ Міжнародній науковій конференції 
«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запорізький національний університет, 
17 – 18 жовтня 2014 р.), Міжвузівських наукових читаннях «Актуальні 
проблеми компаративістики» (Запорізький національний університет, 5 
березня 2015 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні германістика 
та романістика: мова в контексті культури» (Бердянський державний 
педагогічний університет, 21 травня 2015 р.), Міжнародній науковій 
конференції «Над берегами вічної ріки: темпоральний вимір літератури» 
(Бердянський державний педагогічний університет, 24 – 25 вересня 2015 р.), 
Всеукраїнській науковій конференції «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» 
(Запорізький національний університет, 8 – 9 жовтня 2015 р.), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура 
– особистість» (національний університет «Острозька академія, 7 – 8 квітня 
2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Зарубіжні 
письменники і Україна» (Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка, Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка, 14 – 20 березня 2016 р.),  Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, 
перспективи розвитку» (Бердянський державний педагогічний університет, 19 
– 20 травня 2016 р.), Міжнародній науковій конференції «Мільйон історій: 
поетика пригод у літературі та медіа» (Бердянський державний педагогічний 
університет, 22 – 23 вересня 2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції 
«Література й історія» (Запорізький національний університет,  6 – 7 жовтня 
2016 р.), Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ ст.» 
(Запорізький національний університет, 7 – 8 жовтня 2016 р.), Всеукраїнській 
науковій конференції «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запорізький 
національний університет, 5 – 6 квітня 2017 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції, присвяченій 25-річчю україністики в Університеті 
Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Університеті Марії Кюрі-
Склодовської, 11 травня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Українська література в контексті світової літератури» 
(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського, 18 – 20 травня 2017 р.).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 32 наукові праці, серед 
яких одноосібна монографія, 23 статті у фахових виданнях переліку МОН 
України, 5 статей у закордонних періодичних виданнях, 4 матеріалів та тез 
доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку 
позначень та скорочень, вступу, 4 розділів, висновків та додатків. Повний 
обсяг дисертації складає 485 сторінок. Обсяг анотацій складає 21 сторінку. 
Список використаних джерел із 611 найменувань займає 65 сторінок. Додаток 
містить 6 сторінок. Обсяг основної частини дисертації становить 389 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У «Вступі» обґрунтовано вибір теми дисертації, доведено її 

актуальність, сформульовано мету і завдання роботи, окреслено об’єкт та 
предмет, схарактеризовано методи дослідження, розкрито наукову новизну, 
практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, 
наведено відомості про апробацію роботи, публікації та структуру дисертації. 

Перший розділ дисертації – «Основні орієнтири визначення 
специфіки, тенденцій функціонування та створення типології 
псевдоморфних персонажів» – складається з двох підрозділів.  

Підрозділ 1.1. «Провідні напрямки студій окремих псевдоморфних 
персонажів та співвідносних із ними мотивів» представляє концептуальне 
узагальнення та діахронічне угрупування основних праць, присвячених 
функціонуванню, походженню, зіставленням окремих різновидів псевдів, 
пов’язаних із ними мотивів.  

Обраний критерієм упорядкування наявних розвідок спосіб створення 
псевдоморфності дозволяє здійснити такий розподіл. 
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1) Дослідження, у яких висвітлюються наративи з перевдяганнями,  
спрямованими на візуальну зміну статі (О. Веселовського, О. Міллера, 
В. Антоновича, М. Драгоманова, В. Стасова, І. Франка, І. Созоновича, 
З. Кузелі, В. Жирмунського, Ю. Кржижанівського, Є. Мелетинського, 
Д. Чижевського, Н. Прутової, О. Осиновської, Г. Улюри тощо) або соціального 
статусу (М. Сумцова, І. Толстого, В. Проппа, О. Панченко, В. Жирмунського – 
мотив «чоловік на весіллі своєї дружини», І. Франка та ін.). 

2) Розвідки, увага яких зосереджується на сюжетах із метаморфозами у 
фольклорі та літературі (М. Бахтіна, Ю. Смирнова, Т. Новічкової, Ф. Колесси, 
М. Качмар, К. Бадьїної, О. Ахунової, Р. Крохмального тощо), зокрема, на 
«мандрівній» історії про потойбічного самозванця-перевертня (Ф. Буслаєва, 
О. Веселовського, О. Астаф’єва, К. Бондаря, С. Пташицького, 
О. Ромодановської), мотиві олюднення богів (Я. Грімма, О. Фрейденберг, 
А. Гуревича, Є. Мелетинського, Г. Драненко, К. Михайлової, 
Є. Ярославського). 

Серед численних варіантів метаморфоз предметом дослідження є лише 
ті, що характеризуються виключно формальною трансформацією зі 
збереженням сутності, свідомості перетворюваного: коли людина набуває 
подоби тварини, птаха, рослини тощо, залишаючись при цьому істотою, 
здатною по-людськи мислити та відчувати (або навпаки), коли потойбічне 
створіння постає в антропоморфному вигляді, щоб приховати свою справжню 
природу (олюднення богів, демонів, духів та ін.).  

3) Праці, присвячені створенню псевдоморфності за допомогою 
вербально-позиційного удавання: О. Фрейденберг, Є. Мелетинського (ситуації 
зі шлюбними підмінами), Є. Макаренко, М. Лазуткіної (образи царів-
самозванців), В. Проппа (тип казкового псевдогероя), В. Жирмунського, 
А. Гуревича, В. Проппа, Д. Чижевського, Р. Назірова (тип свата-заступника), 
О. Гуревич («обман Нектанеба») тощо. 

4) Студії, скеровані на висвітлення ситуативних неузгодженостей, що 
породжують формально-рецептивні ілюзії: М. Драгоманова, В. Проппа (сюжет 
про Едіпа), В. Шкловського («бій батька з сином»), Ф. Буслаєва, 
О. Фрейденберг, В. Адріанової-Перетц (сюжети про обмовлених пасинка або 
дружину), Л. Куришевої, О. Кукушкіної («каліф на годину»), І. Созоновича, 
Н. Козлової, Л. Петрухіної, І. Арендаренко («візит» мертвого нареченого), 
Ю. Манна, Ю. Лотмана, В. Гіппіуса (ситуації, коли матеріальна подоба 
сприймається як жива істота) та ін.  

Власні спроби класифікацій оповідних схем, заснованих на 
функціонуванні псевдоморфних персонажів, здійснюють О. Фрейденберг 
(розглядає виключно шлюбні підміни), О. Ромодановська (зосереджується на 
травестіях), Р. Крохмальний (обирає предметом вивчення феномен 
метаморфози). Цінну інформацію щодо відповідних фольклорних сюжетів та 
мотивів надають системи міжнародних класифікацій С. Томпсона, А. Аарне – 
С. Томпсона тощо.  
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Аналіз наявних напрацювань у діахронічному аспекті дає змогу 
виокремити умовно три етапи в історії питання:  
- з ХІХ ст. до початку ХХ ст. (порівняльні студії  «мандрівних» мотивів та 

сюжетів за участі псевдів у міфах, фольклорі, давній літературі, позначені 
пошуками відповіді на питання їхнього генезису, причин поширення – 
Я. Грімма, О. Веселовського, Ф. Буслаєва, О. Міллера, В. Антоновича, 
М. Драгоманова, В. Стасова, І. Франка, І. Созоновича, М. Сумцова);  

- до кінця ХХ ст. включно (поява робіт, які розширюють межі висвітлення 
матеріалу, доводять його традиційність, демонструють спроби системних 
узагальнень, – О. Фрейденберг, В. Проппа, В. Жирмунського, А. Гуревича, 
Ю. Кржижанівського, Є. Мелетинського та ін.);  

- початок ХХІ ст. (компаративні розвідки, позначені інтерпретацією проявів 
феномена у світлі теоретико-методологічних концепцій сучасного 
літературознавства, – Г. Драненко, Г. Улюри тощо, його функціонування в 
українській літературі – О. Астаф’єва, Р. Крохмального, І. Арендаренко). 

Однак, попри перманентне збереження актуальності порівняльних 
студій, прямо чи опосередковано пов’язаних із функціонуванням 
псевдоморфних персонажів та співвідносних із ними мотивів, відкритими 
залишаються чимало питань: створення теоретичного підґрунтя, виокремлення 
продуктивних методологічних підходів для вивчення таких образів, типології, 
здатної об’єднати та водночас чітко розмежувати різноманітні типи псевдів, 
сюжетні кліше за їхньої участі, схарактеризувати художні функції матеріалу, 
жанрові пріоритети в його використанні, тенденції інтерпретації, 
трансформації в різних культурних контекстах загалом та українській 
літературі зокрема. Усе зазначене зумовлює необхідність продовження 
пошуку в цьому напрямку.  

У підрозділі 1.2. «Наукове підґрунтя розв’язання питань сутності та 
принципів упорядкування псевдоморфних персонажів» вказано, що 
розв’язання проблеми детермінант традиційності псевдів, наративів за їхньої 
участі загалом, а не окремих видів, потребує вагомих аргументів і не може 
ґрунтуватися на поодиноких гіпотезах: необхідна концептуальна теорія, 
підкріплена численними висновками знаних фахівців (зокрема й з різних 
галузей, а також – на підставі спостережень за культурними феноменами, 
показовими з погляду демонстрації категорій загальнолюдської психології).  

Значущими в цьому плані для нас виявилися студії, присвячені 
вивченню давніх ритуально-обрядових дійств та міфів, у яких відбуваються 
процеси, спрямовані на руйнування формально-смислових відповідностей 
(окремо або у зв’язках із фольклором, літературою).  

У підрозділі розглянуто праці, положення яких засвідчують доцільність 
інтерпретації обрядово-ритуальних рольових рокіровок та підмін як 
символічного віддзеркалення вічного коловороту життя й смерті (де будь-яка 
втрата ідентичності – перевдягання, вербально-поведінкове удавання тощо – 
прирівнюється до вмирання): ідеї Дж. Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, 
М. Бахтіна, В. Проппа, А. Байбуріна тощо.  
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Передусім увагу вчених привертають календарні (Кронії, Сатурналії, 
Масляна, карнавали та ін.) й соціальні (зокрема ініціації, шлюб) «перехідні 
ритуали», обов’язковою складовою яких є рольові інверсії, підміни: рокіровки 
панів та рабів Кроній і Сатурналій, крос-ґендерні травестії, обрання 
блюзнірських королів та пап, використання костюмів/масок тварин, чужинців, 
чудовиськ, поява підставних наречених на весіллі, неодмінна для ініціації 
імітація смерті, «карнавальні похорони», заміна людини її штучною подобою 
тощо. 

Вони доводять універсальність «коду несправжності»: йдеться про 
інверсію антонімічних категорій свідомості через порушення відповідності 
між істинним станом речей та їхньою формальною презентацією/рецепцією 
(коли «верх» стає «низом», «свій – чужим» або навпаки).  

Водночас принципи впорядкування псевдів, пов’язаних із ними мотивів 
«підказують» теорії загальнолюдського бінаризму світосприйняття 
(Е. Дюркгейма, Е. Кассірера, К. Леві-Стросса, Е. Р. Ліча, В. Тернера, 
М. Бахтіна, В’яч. Іванова, Ю. Лотмана та ін.) Учені аналізують феномен 
«бінаризму» з різних позицій – семіотики, міфокритики, психоаналізу. 
Прагнення віднайти незмінні орієнтири організації людської свідомості 
завершується визнанням існування як своєрідного «стрижня» будь-якої 
структури взаємопов’язаних опозиційних понять. Межі функціонування 
антиномій розширюються від архаїчно-міфологічного світосприйняття до 
позачасового. 

Те, що відносини між певними бінарними антиноміями мають 
дериваційний характер, дозволяє диференціювати доволі широке коло 
різноманітних взаємопов’язаних опозицій. Вони є похідними від споріднених 
архаїчних категорій найвищого рівня, фундаментальних уявлень, що 
організують картину світу: «верх – низ», «свій – чужий», «життя – смерть» 
тощо.  

У підрозділі зазначено, що типологічну систематизацію псевдів потрібно 
здійснювати саме через співвіднесення сутності таких персонажів та її 
вираження/сприйняття зі складовими дериватів бінарних антиномій у різних 
планах, ураховуючи специфіку аксіологічних координат соціуму, мистецтво 
якого стає об’єктом дослідження, адже громадські уявлення про «верх» та 
«низ» (величне – нице, значуще – нікчемне), «своє» та «чуже» (близьке – 
далеке, рідне – вороже, зрозуміле – загадкове) завжди зумовлені вимогами 
часу. 

Другий розділ «Псевдоморфні персонажі та їхня типологія: 
теоретико-методологічний аспект обраного вектора дослідження» має три 
підрозділи. У підрозділі 2.1. «Особливості псевдоморфних персонажів та 
перспективи компаративних розвідок феномена» врахування результатів 
досліджень у різних галузях (зокрема, природи комічного, ілюзорно-ігрових 
форм, двійництва, карнавальності/маскарадності тощо) дозволяє виділити 
специфічні риси псевдів, що детермінують їхню традиційність та визначають 
перспективи компаративних досліджень:  
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1) символіко-семіотична сутність, пов’язана із бінаризмом людського 
мислення, яка забезпечує співвідносність феномена із спільними для різних 
культурних традицій ритуально-обрядовими джерелами («перехідними 
обрядами»), його поширення в міфах, фольклорі, літературі різних часів та 
країн; 

2) потужний афективний потенціал, зумовлений інверсійною функцією 
(порушенням нормативної відповідності в різних галузях), що детермінує 
перманентну затребуваність псевдів як художніх засобів мистецтва загалом;  

3) відповідність природі комічного, заснованого на суперечностях 
(поширення в жанрових формах комічного модусу багатьох національних 
культур та епох); 

4) узгодженість із універсальними чинниками, що визначають 
«популярність» екстракомічних псевдоморфних персонажів у межах 
фантастичного та авантюрного дискурсів; 

5) типовість (псевди можуть бути функціональними, соціально-
історичними, загальнолюдськими типами);  

6) кореляція з «вічними» ідеями («театральності», примарності, 
дисгармонійності буття, оманливості формального сприйняття тощо);  

5) близькість, але не тотожність певним явищам, традиційно цікавими 
для порівняльно-літературних розвідок (йдеться про гротескність, 
самозванство, крутійство, карнавальність, двійництво);  

6) співвідносність із міжнародними, «мандрівними» мотивами, 
сюжетами та здатність до модифікації відповідно національних, історичних 
потреб культури-реципієнта (одиничні, несистемні прояви персоніфікованої 
псевдоморфності, позбавлені сталих зв’язків із наративно-жанровими кліше, 
залишаються поза межами нашого наукового інтересу);  

7) затребуваність у художній творчості «перехідних періодів» історико-
культурного процесу взагалі. 

Псевдоморфність у мистецтві часто виражає світоглядні принципи 
письменника, що, в свою чергу, віддзеркалюють уявлення, іманентні 
сучасному йому соціуму, тому чи тому літературному напрямку.  

Псевди ніби застерігають від оцінок та суджень виключно «за формою», 
зовнішніми ознаками, імпліцитно сприяючи усвідомленню необхідності 
глибоко сутнісної рецепції будь-яких феноменів. 

З огляду на специфіку псевдоморфних персонажів, наднаціональний та 
позачасовий характер цього феномена, компаративні студії відповідного 
предмета в різних об’єктних площинах обіцяють знахідки, значущі в 
численних аспектах: з погляду подібностей та національно-історичної 
специфіки становлення й шляхів розвитку жанрових форм (зокрема й крізь 
призму їхніх «відносин» із ритуальними, міфологічними та фольклорними 
першоджерелами), творчої реалізації певних традиційних мотивів та сюжетів, 
художніх засобів образності, композиційних прийомів, трансформації уявлень 
про формально-сутнісні суперечності різних рівнів тощо. 
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У підрозділі 2.2. «Типологічна систематизація псевдоморфних 
персонажів: головні засади, групи, інваріанти та потенціал їхньої 
наративно-образної конкретизації» представлено теоретичний орієнтир для 
порівняльно-літературних розвідок псевдоморфних персонажів – уперше 
створену нами (з орієнтацією на досягнення розвитку історії питання, загальні 
тенденції якого представлені в першому розділі, та власні студії) типологію 
їхніх інваріантів та найбільш поширених варіантів образно-наративної 
конкретизації в межах визначеного тематичного діапазону.  

В її основу покладено принцип структурно-опозиційної систематизації – 
використано як основний інструментарій категорії бінарних антиномій, з 
якими асоціюються справжній статус, природа псевдів та їхня формальна 
презентація/рецепція.  

І група об’єднує персонажів, суперечність між єством та формальними 
проявами/сприйняттям яких визначається пріоритетними смисловими 
асоціаціями із складовими антиномії «верх – низ» у різних аспектах.  

1). З погляду соціальної статусності: «принц-жебрак» – 1А, самозванець 
– 1В, псевдогерой – 1С, «псевдонаречений/-а» –1D.  

2). У світлі ціннісних координат патріархальної ґендерної ієрархії: 
«крос-ґендерні травестії» (О. Осиновська). Це чоловік, який удає 
жінку/дівчину – 2А та жінка/дівчина, що грає роль чоловіка – 2В.  

3). У плані морально-інтелектуальному (на рівні антиномій «праведність 
– гріх», «розум – глупота», «звитяжність – пересічність»). «Псевдоправедник/-
святенник» – 3А, «псевдогрішник/-злочинець» – 3В, «псевдорозумник» – 3С, 
«псевдодурник/-простак/-божевільний» – 3D, «псевдосміливець» – 3Е.  

ІІ групу формують персонажі, сутність та візуалізація, презентація й 
рецепція яких співвідносяться з антонімічними категоріями «свій – чужий» у 
різних варіантах (де уявлення про «своє» пов’язане зі світом людей, земним 
буттям, родиною, батьківщиною, а «чуже» – усе їм протилежне).  

4). На рівні антропності: «псевдопредставник флори/фауни» – 4А та 
«псевдолюдина» – 4В.  

5). У родинно-етнічному аспекті: «шлюбний дублер», «псевдочоловік» – 
5А, «псевдодружина» – 5В, «сват-заступник» – 5С, «псевдородич» – 5Е, 
невпізнаний родич, «псевдосторонній» – 5D, «псевдочужоземець» – 5G, 
«псевдоспіввітчизник» – 5F.  

6). Псевдоморфність у спектрі вітальності: «псевдомрець» – 6А та 
«псевдосуб’єкт дії» – 6В. До мотиву псевдосмерті близьким є також мотив 
удаваної хвороби, оскільки образи псевдохворих та псевдомерців мають 
спільну семантику ілюзорної пасивності.  

ІІІ група – «перехідні», синкретичні персонажі, пов’язані водночас із 
антиноміями «верх – низ» (онтологічного, сакрально-профанного характеру) 
та «свій – чужий» (у плані антропності).  

7). У площині опозиції «небесне – земне» як «божественне – людське», 
«сакральне – профанне» – це антропоморфне вище створіння інкогніто – 7А та 
«псевдопредставник сакральної сфери» – 7В. В аспекті протиставлення 
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антропного та інфернального диференціюємо олюднену демонічну істоту – 7С 
та «псевдоінфернала» – 7D.  

У межах типології окреслено також чимале коло «мандрівних» мотивів 
та сюжетів за участі псевдів, жанровий діапазон їхнього використання в 
європейських літературах. 

Серед найбільш поширених мотивів, пов’язаних із певними типами 
псевдоморфних персонажів, доцільно вказати на такі. «Псевдобідняк 
одружується з дівчиною, яка не знає про його справжній статус», «знатна 
персона переховується під маскою простолюдина», «правитель 
мандрує/поневіряється в подобі простого чоловіка», «заможний герой 
повертається додому в образі жебрака», «чоловік на весіллі своєї дружини», 
«багатій удає бідного задля випробування підданих або родичів», «пан 
міняється місцем із слугою», «шляхетна людина наймається на службу», 
«таємниця походження нащадка заможної родини»(1А); «каліф на годину» 
(1В); «чоловік перевдягається в жіноче плаття заради порятунку власного 
життя/втечі з ув’язнення», «чоловік удає жінку заради любовних пригод», 
«чоловік займає місце дівчини під час побачення або весілля», «мотив обману 
почуттів» (2А); «переодягнена жінка рятує власного чоловіка», «дівчина-
воїн», «дівчина-чернець», «жінка вдає чоловіка задля встановлення 
справедливості», «дівчина в чоловічому костюмі слідує за свої 
коханим/наймається до нього слугою», «жінка вдається до травестії задля 
кар’єри, отримання влади» (2В); «розпусниця вдає незайману», «грішник грає 
роль святенника з корисливою метою» (3А); «шарлатан удає лікаря або 
вченого», «пихатий дурник не усвідомлює власного неуцтва» (3С); «закоханий 
удає безумного», «герой грає роль божевільного заради власної безпеки» (3D); 
метаморфози, обертання, закляття, «чарівний чоловік/дружина» (4А, 4В); 
«підміна у шлюбному ліжку», «підміна під час побачення» (5А, 5В, 5С); «бій 
батька із сином» (5D); «людина вдає мертву заради порятунку власного 
життя», «людину переконують у тому, що вона померла», «живу людину 
проголошують померлою» (6А); «ляльку/автомат видають за живу істоту», 
«людина закохується в ляльку/автомат» (6В); «Бог мандрує світом», «Бог 
винагороджує і карає», «Бог замінює законного чоловіка на шлюбному ліжку, 
набувши його подоби», «Бог інкогніто втручається в людські справи» (7А); 
«обман Нектанеба» (7В); «угода людини з дияволом в людській подобі», 
«наречений/коханець-інфернал» (7С) тощо. 

Зазначено, що в європейській традиції функціонування псевдів пов’язане 
із міфами (2, 4А, 5А, 7А), народною демонологією (7С), агіографією (1А, 2В, 
3D), казковим (1А, 1В, 1С, 1D, 2, 3В, 4А, 5С, 7А, 7С) та героїчним епосами 
(1А, 2, 5С, 5D), народним театром (1В, 3С, 3Е); серед літературних жанрів 
найбільш показовими в цьому плані є комедії (1В, 2, 3А, 3С, 3D, 3Е, 5А-В, 5G, 
7D), малі форми анекдотичного змісту (1В, 2, 3А, 3С, 3D, 5А-В, 6А, 6В, 7В, 
7D), новели (1А, 1В, 2, 3А, 3В, 3С, 3D, 4В, 5А-В, 5Е, 6А, 6В, 7В, 7D), 
літературні казки та балади (1А, 1В, 3В, 4А, 5С, 1С, 1D, 5D, 7А, 7С), героїчні 
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та пародійні поеми (2, 7А), пригодницькі, крутійські та історичні романи, 
повісті (1А, 1В, 2, 3А, 5D, 5Е, 6А, 7D), готична проза (7С, 7D) тощо. 

У підрозділі 2.3. «Методологія порівняльного аналізу псевдоморфних 
персонажів» указується, що потреба визначення основних методологічних 
концепцій компаративістики, потенційно перспективних для розгляду 
псевдоморфних персонажів, зумовлена відсутністю спроб їхнього системного 
висвітлення з позицій порівняльного літературознавства. Розв’язання питання 
вимагає пошуку найбільш відповідного природі самого явища дослідницького 
інструментарію, виробленого та апробованого на матеріалі подібних йому 
феноменів. 

Методологічний ґрунт для компаративного дослідження різновидів 
псевдоморфних персонажів створюють органічний синтез типологічного та 
контактно-генетичного підходів, здобутки контекстуальних студій (праці 
О. Веселовського, І. Франка, Д. Дюришина, А. Діма, В. Жирмунського, 
М. Храпченка, Д. Наливайка, І. Лімборського, В. Зарви, О. Кеби, І. Папуші, 
О. Гальчук тощо).  

При цьому контактно-генетичний підхід частіше застосовується щодо 
пов’язаних із псевдами «мандрівних» мотивів, типологічний – сюжетів, форм 
творчих рецепцій різних текстуальних рівнів. Особливе значення мають 
досягнення прибічників контактно-генетичного підходу в галузі класифікації 
форм існування відповідних взаємин: за ступенем творчої активності 
розмежовуються такі прояви міжлітературних відносин, як «відображення» 
(зокрема, художні переклади) і трансформації («осучаснення», 
«онаціональнення», пародіювання, створення системи алюзій-асоціацій із 
відомим матеріалом тощо).  

Науковий аналіз типологічних паралелей потребує врахування здобутків 
архетипної критики, структурно-семіотичного аналізу (дозволяють усвідомити 
архаїчно-універсальну природу псевдів, системно узагальнити їхні інваріанти, 
довести доцільність співставлень на міжнародному й позачасовому рівнях), 
розвідок соціокультурного/історично-типологічного вектора (допомагають 
з’ясувати причини їхньої популярності, тенденції, детермінанти національної 
трансформації, жанрові межі функціонування на визначених етапах розвитку 
порівнюваних літератур).  

Концепція К. Г. Юнга дає підстави для припущення щодо 
співвідносності відповідного узагальненого типу з архетипом Тіні та фігурою 
трікстера – міфологічного крутія, схильного до численних обманних 
метаморфоз, удавань, покликаного об’єднувати протилежні світи та руйнувати 
усталений порядок. 

Важливу роль відіграють безпосередньо не належні, однак пов’язані з 
цариною літературної компаративістики студії ритуалістів, міфокритики, 
порівняльної фольклористики, а також – позначені методологічним 
плюралізмом дослідження М. Бахтіна (теорія «карнавальності»), 
О. Фрейденберг (універсально-метафорична концепція пародійності), 
Є. Мелетинського (спостереження над формулою «qui pro quo» у міфах, 
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фольклорі, літературі): вони вказують на співвідносність псевдів із обрядово-
ритуальними рольовими інверсіями, міфологічними та фольклорними 
джерелами, певними жанровими традиціями, можливі причини їхнього 
поширення в різних культурах.  

Урахування відомих надбань у галузі порівняльних досліджень 
української та російської творчості кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 
доповнюється критичним переосмисленням певних положень радянського 
літературознавства, «впливології», позначеної ідеологічною упередженістю, а 
контекстуальний аналіз спирається на матеріали праць, присвячених 
висвітленню найбільш важливих для розкриття питання типології псевдів 
української та російської словесності вказаної доби тенденцій, етапів розвитку 
національних літератур Європи.  

Крізь призму актуальних на сьогоднішній день ідей, пов’язаних із 
усвідомленням значущої ролі трендів глобалізації в сучасному світі, інтерес 
фахівців різних гуманітарних галузей та філології зокрема до широко 
контекстуальних досліджень є цілком зрозумілим: такі порівняльні студії 
привертають увагу до феноменів мистецтва, що дозволяють засвідчити 
існування загальнолюдських ціннісних координат, світоглядних орієнтирів, 
уявлень та тяжіння до використання схожих художніх засобів (образів, 
сюжетів, мотивів, композиційних, стилістичних прийомів у межах подібних 
жанрових форм), а також – специфіку національної трансформації останніх.  

В наступних розділах запропоновано саме такий підхід до розв’язання 
проблеми типологічного впорядкування псевдоморфних персонажів. При 
цьому для досягнення максимальної лаконічності викладення та враховуючи 
велику кількість фактичного матеріалу, вказуємо в підрозділах на 
схарактеризовані нами провідні, концептуально значущі тенденції 
використання певного образу чи мотиву, представляючи інформацію щодо 
окремих, поодиноких випадків, а також назви відповідних творів у 
«Висновках» – у межах узагальненої та чітко структурованої типології як 
результату всього дослідження. 

У третьому розділі «Типологія комічних псевдоморфних персонажів 
української та російської літератур кінця  ХVІІІ – першої половини ХІХ 
ст. у континуумі європейської традиції» здійснюється типологічна 
систематизація матеріалу (визначення основних типів/варіантів псевдів, 
мотивів за їхньої участі), яка показує результати органічного синтезу наслідків 
творчої рецепції надбань відповідної європейської традиції українськими та 
російськими письменниками із власними національними фольклорно-
літературними здобутками, засвідчує не культурні взаємини ієрархічного 
характеру, а факт звернення обох літератур у період їхнього становлення до 
однієї скарбниці. Зв’язки з європейськими літературами виявляються у формах 
вільних перекладів (російська словесність) і трансформацій, здійснених 
українськими й російськими авторами: осучаснення, пародіювання, алюзивне 
включення в контекст оповіді для створення знакових читацьких асоціацій та 
онаціональнення.  
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У площині типологічних паралелей ураховано роль двох чинників 
водночас: суспільно-історичного (типізація та викриття розповсюджених форм 
крутійства, соціальних вад, зокрема й «породжених» перехідною добою) та 
психологічно-архетипного (співвідносність з архетипом трікстера, бінаризм 
мислення, уявлення про комічне, що детермінують надетнічну/позачасову 
природу псевдоморфних персонажів як «вічних» засобів комічного).  

Зазначається, що функціональне призначення комічних псевдів є 
спільним для досліджуваних літератур на певних текстових рівнях: 
проблемно-тематичному, ідейному – сатиричне викриття, просвітницька 
критика загальнолюдських та соціальних недоліків, сюжетно-композиційному 
– створення гумористично-розважальних ситуаційних невідповідностей, 
стилістично-композиційному – руйнування «жанрових очікувань» шляхом 
сміхового обігравання оповідних кліше. 

Системному осмисленню проблемного діапазону сприяють зазначені 
раніше  орієнтири, матеріали праць Г. Бояджиєва, М. Возняка, Б. Шалагінова 
тощо. 

У підрозділі 3.1. «Псевдоморфні персонажі драматургії» вказується, 
що генетично зумовлена поява псевдів у комічних видах драматургії, похідних 
від інверсійно-рольових календарних ритуалів, продовжується їхньою 
поступовою популяризацію, серед найбільш значущих орієнтирів якої 
доцільно виділити, зокрема, сценічні дійства античності, творчість Плавта, 
фарси/народні вистави фарсового типу, італійські «вчену комедію», dell’arte, 
спадок В. Шекспіра, Ж.-Б. Мольєра та його послідовників, іспанську 
ренесансну й барочну комедію, французькі оперети й водевілі ХVІІІ ст. тощо.  

Спостереження над фактами демонструють співвідносність 
типологічних різновидів псевдоморфних персонажів як української, так і 
російської драматургії кінця XVIII – першій половині ХІХ ст. із двома 
модифікаціями комедійного жанру, сформованими в європейському 
театральному мистецтві, – «комедією характерів» та «комедією інтриги 
(положень, ситуацій)». 

Підставою для розподілу псевдів та відповідних мотивів за зв’язком із 
двома вказаними вище типами комедій стає функціональне призначення цього 
матеріалу. У першому випадку маємо справу з вербально-позиційним 
удаванням, а образи псевдоморфних персонажів є переважно типізованим 
утіленням певних людських недоліків, засобами сатири (псевдорозумники, 
псевдоправедники, псевдосміливці та ін.). Міжтекстові зв’язки тут 
простежуються відразу в кількох площинах – проблемно-тематичній, ідейній 
та образній. У другому – йдеться про створення комічних непорозумінь 
унаслідок ситуативних неузгодженостей, розладу між істинним та видимо-
рецептивним як сатиричного, так і гумористичного забарвлення (крос-
ґендерна травестія, шлюбна підміна, підміна на побаченні тощо). Отже, 
схожість більше проявляється на сюжетно-композиційному рівні. 

При цьому природу подібностей «характерних» псевдів установити 
значно легше (завдяки очевидним аналогіям у зображенні персоніфікованих 
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вад, тенденціям образної індивідуалізації, соціальному детермінізму 
конкретизації їхніх варіантів), ніж відповідних «мандрівних», міжнародних 
мотивів, які до кінця ХVІІІ ст. вже набувають статусу жанрових кліше комедії.  

Українські та російські комедії, оперети, водевілі органічно 
включаються в контекст відповідної європейської традиції, з одного боку, а з 
іншого, – демонструють особливості функціонування варіантів типу 1В 
(«псевдочиновники/-ревізори» Г. Квітки, М. Гоголя, «псевдопоміщики» 
М. Гоголя), 3А, 3С (лікарі-шарлатани Г. Квітки та Я. Княжніна, пихаті 
дурники Г. Квітки, М. Гоголя, «псевдоправедниці» Г. Квітки, Катерини ІІ, 
Ф. Коні), 7D («псевдопровидці/-чаклуни» Г. Квітки, Катерини ІІ, 
О. Аблесімова, І. Юкіна, образ солдата-псевдочаклуна І. Котляревського, 
В. Гоголя, С. Петрушевича, «псевдодемони/псевдодухи» В. Гоголя, 
С. Петрушевича, В. Дмитренка, Стецька Шерепері, Катерини ІІ, 
В. Кюхельбекера, М. Львова тощо), варіації мотивів шлюбної підміни 
(Г. Квітка, Я. Кухаренко, Ф. Коні, М. Хмельницький), перевдягання у вбрання 
протилежної статі (Г. Квітка, Я. Княжнін, В. Льовшин, Катерина ІІ, П. Батурін, 
О. Клушин, О. Грибоєдов та П. В’яземський, Ф. Коні, П. Григор’єв, І. Крилов) 
тощо.  

Рецепція готових сюжетів, усталених композиційних прийомів за участі 
псевдоморфних персонажів (1А, 1В), онаціональнення комедійних типів, що 
втілюють певні людські недоліки (типи 3А, 3С, 3Е) європейської драматургії, 
характерні для В. Льовшина, Я. Княжніна, І. Соколова, О. Корсакова, 
М. Хмельницького (правитель інкогніто, «псевдопани/-панянки»), 
М. Загоскіна, О. Шаховського, М. Хмельницького та ін. (російські 
«псевдофілософи/-реформатори», онаціональнені тартюфи та хвальки-
псевдосміливці). Варіанти типів 3Е та 3D (мудрі простачки) поширені тільки в 
російських комедіях. 

Окремо розглядаємо образ Чацького О. Грибоєдова, який, згідно з 
інтерпретаціями І. Золотуського й Б. Тарасова, заслуговує на «звинувачення» у 
відсутності глибини розуму, що створює підґрунтя для порівняння його з 
типом 3С.  

Російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 
притаманне також комедійне обігравання казкових «мандрівних» мотивів, 
пов’язаних із формально-сутнісними невідповідностями статусного рівня. 
Показовим у цьому плані є мотив «каліфа на годину» (1В) у творах 
О. Писарева,  Д. Горчакова, І. Крилова. 

В українській літературі першої половини ХІХ ст. плідні наслідки 
спроби «пристосування» фантастичного матеріалу до комедійних потреб 
демонструє «Покійник-пустун» Г. Квітки-Основ’яненка. Цікавий варіант 
синтезу «шлюбної підміни» з традиційним мотивом «наречений-примара» 
використовується в «жарті у двох діях» для досягнення сміхового ефекту. 
Автор переносить фантастичну історію в контекст сучасної дійсності, 
пародіюючи «мандрівний» сюжет. 
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Матеріали підрозділу 3.2. «Псевдоморфні персонажі епічних та ліро-
епічних жанрових форм» доводять, що затвердження функціонально 
призначених для створення сміхового ефекту псевдів в епічних і ліро-епічних 
жанрах європейської словесності пов’язані з надбаннями бурлескно-
травестійної поеми, пародійної (авантюрно-крутійської, сатиричної) лінії 
еволюції роману, малих анекдотично-новелістичних форм (фабліо, шванків, 
фацецій, власне новел тощо), алегорично-фантастичних наративів із 
настановою на гротескний синтез «чудесного» та реалістично-побутового 
начал. 

Українська і російська художня словесність цього періоду демонструють 
тенденцію активної трансформації міжнародних інваріантів псевдоморфних 
персонажів як дієвих засобів комічного в межах подібних жанрових форм.  

Так, зокрема, в бурлескно-травестійних поемах В. Майкова, 
О. Шаховського, І. Котляревського, П. Білецького-Носенка тощо представлені 
онаціональнені образи антропоморфних богів (7А).  

Натомість у романах, повістях та оповіданнях, співвідносних із 
карнавально-комедійною традицією, пародійною, крутійською або 
анекдотично-новелістичною прозою, комічних формах фантастичного епосу 
часто функціонують псевди, що грають вельможних осіб або сприймаються як 
такі (схожий на персонажів Г. Квітки, М. Гоголя псевдочиновник 
О. Вельтмана, псевдопани/-панянки й «титуловані іноземці» О. Вельтмана, 
В. Наріжного, Є. Гребінки, Г. Квітки тощо, псевдоцар Г. Квітки, «каліфи на 
годину» Є. Гребінки, П. Куліша), удаються до вербально-позиційного та 
травестійного зниження власного статусу (знатна особа грає роль 
простолюдина задля розваги  – у О. Пушкіна, пан та слуга міняються ролями 
– у П. Білецького-Носенка та М. Чулкова, Т. Шевченка), імітують причетність 
до потойбічного (твори С. Осташевського, Г. Квітки, В. Наріжного, 
М. Чулкова, О. Вельтмана, М. Погодіна, солдат-псевдочаклун із 
«Письмовника» М. Курганова), святенництво (у Г. Квітки, П. Білецького-
Носенка, В. Наріжного, М. Новікова, у «Совєст-Дралі Великому Носі» тощо) 
або інтелектуальність (у М. Новикова, Г. Квітки, М. Гоголя). Активно 
використовуються мотиви, засновані на формально-сутнісних 
невідповідностях типу 4А (персонажі С. Александрова, М. Чулкова, 
В. Кюхельбекера), 5А, 5В (у пригодах Совєст-Драла, «Повісті про трьох 
подруг» із «Письмовника» М. Курганова, казках П. Білецького-Носенка, 
С. Осташевського, творах Г. Квітки, В. Наріжного, М. Чулкова, І. Крилова). 
Ситуації з підмінами в ліжку або на побаченні обіграють В. Майков, 
М. Чулков, П. Білецький-Носенко.  

Комічні псевдогерої та травесті-персони характерні лише для російської 
літератури, позначеної більшою цікавістю до любовно-авантюрної тематики в 
сміховому аспекті. 

Колективні несинхронні та напівсинхронні зв’язки російської й 
української художньої творчості досліджуваної доби з європейською можуть 
виражатися практично на всіх текстових рівнях – від ідейно-тематичного до 
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стилістичного. При цьому треба зважити на зумовленість характеру 
трансформації літературного матеріалу різними орієнтирами рецепцій. Так, 
наприклад, із анекдотично-новелістичної скарбниці найчастіше беруться 
готові сюжети, засновані на функціонуванні псевдоморфних персонажів, які 
підпадають осучасненню та онаціональненню (легко розпізнавані, вони 
відразу засвідчують факт існування зв’язків).  

Роль інших жанрів виражається здебільшого через подібності мотивів та 
композиційних прийомів, що значно ускладнює виявлення конкретного 
джерела, хоча й не викликає сумнівів стосовно ролі загальної традиції 
(крутійського роману, алегорично-фантастичної літератури).  

Ступінь усвідомленості авторської орієнтації в таких випадках є різним: 
власна «залежність» може бути навмисне акцентована письменником або ж 
прихована (у випадках автоматичного використання певного матеріалу без 
згадки першотексту, наприклад, зі скарбниці міжнародної культурної 
традиції). Пародіювання, закономірно, передбачає настанову на обізнаність 
реципієнта із першозразком. 
          Сміхова трансформація українськими та російським письменниками 
загальновідомих оповідних кліше «карнавального арсеналу» логічно 
узгоджується з потребами соціальної сатири, пародійними дискредитаціями 
псевдоцінностей або оригінально-авторськими обіграваннями загальновідомих 
фабульних схем і функціональних типів відповідно до вимог гумористично-
розважальної літератури.  

Водночас треба вказати, що подібні тенденції в обраному для 
компаративного висвітлення аспекті мають власне національні результати 
образної конкретизації, яку демонструють комічні варіанти псевдоморфних 
персонажів та сюжетні ситуації за їхньої участі. Що, зі свого боку, засвідчує 
самобутність шляхів становлення літератур, імпліцитно вказує на специфіку 
культур, ментальності етносів. 

У висновках до третього розділу акцентується на тому, що для 
російських письменників більшою мірою притаманна пряма орієнтація на 
європейські зразки, а в українській драматургії комічний потенціал псевдів 
підпорядковується насамперед демократичним «уподобанням» комедійного 
жанру в процесі його становлення, зумовленим потребами національного 
самовизначення: показовими в цьому плані є байдужість до певних образів та 
мотивів, типових для російської літератури, тенденції трансформації типу 
трікстера, що вдається до підмін та симуляцій (солдат-москаль, циган), 
настанова на відтворення етнічної/етнографічної специфіки в сюжетах за 
участі псевдоінферналів, близькість до карнавальної стихії, цікавість до 
повсякденних проблем етнічно конверсійної провінції, соціально-критична 
репрезентація феномена, узгоджена з особливостями народного 
світосприйняття.  

Четвертий розділ «Типологія екстракомічних псевдоморфних 
персонажів української та російської художньої творчості кінця ХVІІІ – 
першої половини  ХІХ ст. у світлі надбань європейської словесності» має 
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два підрозділи: 4.1. «Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу» та 
4.2. «Псевдоморфні персонажі нефантастичних сюжетів авантюрного 
забарвлення».  

Екстракомічні (від лат. eкстра – поза, зовні, крім), тобто позбавлені 
комічної семантики псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу 
заслуговують на окрему увагу, оскільки провідні тенденції, функції, джерела 
та жанровий діапазон їхнього використання значною мірою відрізняються від 
тих, що характеризують псевдів, типових для карнавально-пародійної, 
сміхової традиції. 

 По-перше, спостерігаються певні відмінності в пріоритетах відбору 
матеріалу, що вказує на специфіку формально-сутнісних невідповідностей як 
естетичного феномена окресленого об’єкта висвітлення. Так, наприклад, серед 
екстракомічних псевдів фантастичної літератури значно менше різновидів 
інваріантних типів 3А та 3С: удавання та ситуативні дисонанси етично-
інтелектуального характеру асоціюються не так із чарівним началом, як із 
побутово-реалістичною й суспільно-критичною тематикою (псевдоправедники 
й псевдорозумники сприймаються як персоніфіковане вираження суспільних 
вад). Водночас популярними є варіанти 4, 6 та 7 груп, псевдоморфність яких 
створюється внаслідок чудесних процесів: перетворення (4), оживлення (6), 
олюднення потойбічного (7). Образи 1 групи зберігають популярність, однак 
трансформуються відповідно до вимог фантастичного художнього світу, 
втрачаючи співвідносність із соціальним контекстом; серед псевдів 5 групи 
європейська фантастика виявляє особливий інтерес до тих, що беруть участь у 
«шлюбних підмінах» (5А, 5В). 

По-друге, такі персонажі мають інше призначення: викликають відчуття 
не карнавальності, а «казковості», непередбачуваності й примарної 
таємничості буття, часто актуалізують міфологічні/фольклорні світоглядні та 
формальні константи тощо.  

По-третє, вони пов’язані з відмінними жанровими традиціями (казковою, 
баладною, «страшного оповідання», готичного роману та ін.) і мотивами 
(метаморфози/обертання, закоханості у ляльку, візиту мертвого 
нареченого/чоловіка, угоди людини з дияволом у людській подобі тощо).  

Створена нами типологія (виділення головних інваріантів, найбільш 
промовистих тенденцій варіацій) доводить, що українська й російська 
літератури досліджуваної доби засвідчують затребуваність певних 
псевдоморфних персонажів та мотивів за їхньої участі в межах фантастичних 
та авантюрно забарвлених сюжетів подібних жанрових варіацій, а також – 
співвідносність із напрацьованими європейською традицією прийомами 
організації наративів, заснованими на використанні такого  матеріалу.  

Системно схарактеризовані детермінанти популярності досліджуваного 
феномена: його поширення у фантастичних (казки, балади, готична проза, 
«страшні оповідання») і авантюрних (романи, повісті, поеми, драматургія) 
сюжетах української та російської літератур зумовлене типологічним 
фактором (універсальні принципи міфомислення, роль міжнародної 
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фольклорної традиції та архетипу трікстера, загальнолюдські уявлення про 
«страшне» й авантюрне, «чарівне» та незвичайне) і генетично (засвоєння 
філософських та художніх принципів європейських літературних напрямків – 
преромантизму, романтизму, тематики й композиційних прийомів жанрів 
авантюрного та фантастичного дискурсів – народних книг, розбійницького, 
готичного, історичного романів, «трагедії року», літературних казок, новел, 
повістей, романтичних поем, балад, сюжетів окремих майстрів слова, 
насамперед В. Шекспіра, Дж. Макферсона, Г. А. Бюргера, Е. Т. А. Гофмана, 
Ф. Шіллера). 

Спільними тенденціями трансформації інваріантів псевдоморфних 
персонажів в українській та російській літературах кінця ХVІІІ – першої 
половини ХІХ ст. стають онаціональнення, осучаснення, обігравання певних 
мотивів для асоціативно-алюзивної актуалізації необхідних певному 
тематично-жанровому діапазонові відчуттів. 

Розвідки в межах розділу здійснюються з урахуванням результатів 
раніше згаданих студій, пов’язаних із відповідним об’єктно-предметним 
діапазоном, а також – праць Л. Софронової, О. Стужук, Л. Задорожної та ін. 

У першому підрозділі четвертої частини вказується на міфо-
фольклорний генезис псевдоморфних персонажів античних епопей, 
«перевтілень», архаїчного епосу, шляхи їхньої подальшої популяризації в 
лицарських романах, преновелістиці, народних книгах, літературних казках та 
баладах, фантастичних новелах, повістях, готичному романі.  

Промовистими в плані використання міжнародних мотивів, сюжетів та 
образів є твори М. Чулкова, В. Льовшина (про самозванця-перевертня та 
вигнаного ним правителя), В. Жуковського, О. Пушкіна, М. Лермонтова 
(«чоловік на весіллі своєї дружини»), В. Жуковського, О. Бодянського (тип 
псевдогероя); Є. Гребінки, О. Пушкіна (зла мачуха в подобі черниці-
богомолки); казки М. Максимовича, С. Осташевського, П. Білецького-Носенка, 
В. Жуковського, О. Пушкіна, М. Попова, О. Сеньковського, Антонія 
Погорєльського (потенційний «помічник» або «дарувальник» у подобі бідняка, 
тварини, птаха та ін.); балади В. Жуковського, П. Катеніна, П. Білецького-
Носенка, Л. Боровиковського та ін., твори П. Куліша, О. Афанасьєва-
Чужбинського, М. Лермонтова (сюжети із «візитом» мертвого нареченого або 
чоловіка), Г. Квітки, Л. Боровиковського, М. Гоголя, М. Загоскіна (мотив угоди 
людини із олюдненим дияволом), фантастична проза П. Катеніна, В. Льовшина, 
М. Некрасова, М. Попова, В. Жуковського, М. Радищева, О. Востокова, 
М. Чулкова, О. Пушкіна, «страшні оповідання» О. Сомова, М. Гоголя, 
Х. Купрієнка (обертання, закляття), Антонія Погорєльського та В. Одоєвського 
(мотив закоханості в ляльку), Антонія Погорєльського та Ю. Юрченка (образ 
інфернального нареченого). Численна нечесть, яка ховає свою сутність за 
людською подобою, функціонує у творах М. Гоголя, О. Сомова, П. Куліша, 
К. Думитрашка, В. Кюхельбекера, М. Загоскіна, О. Толстого. 

Пріоритети вибору, функціональне призначення псевдів зумовлюється 
жанрово-тематичними різновидами фантастики: з розважальною метою – у 
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російській любовно-авантюрній белетристиці (1В, 1А, 2), для актуалізації 
«чудесного» та дидактичного начал – у казках (1А, 1С, 7А, 4А та ін.), 
атмосфери «жахливого», реміфологізації – у літературній демонології (4А, 6В, 
7С, 7D), створення абсурдно-іронічного художнього світу гротескної прози 
романтизму та «романтизованого реалізму» (6В). 

Компаративний аналіз тенденцій відбору та трансформації інваріантів 
псевдів, пов’язаних із ними мотивів указує на те, що майстрів слова 
українського походження більше приваблює народна демонологія (балади, 
«страшні оповідання»), а російських авторів – сюжети та композиційні 
прийоми європейської художньої прози (любовно-героїчна фантастика, 
віршовані казки, готична проза). Показовим є той факт, що часто, звертаючись 
до матеріалів фольклорної демонології, навіть письменники, які 
використовують російську мову, навмисне акцентують у заголовках збірок чи 
окремих творів національний колорит зображуваного: «Вечори на хуторі біля 
Диканьки» М. Гоголя, «Малоросійські повісті та оповідання» Х. Купрієнка, 
«Двійник, або Мої вечори у Малоросії» Антонія Погорєльського, 
«малоросійські оповідання» П. Куліша («Про те, від чого в містечку Воронежі 
висох Пішевців став», «Про те, що сталось із козаком Бурдюгом на Зеленому 
тижні»), «малоросійський переказ» «Упир» О. Афанасьєва-Чужбинського, 
«Київські відьми» О. Сомова тощо.  

У другому підрозділі четвертої частини доведено, що авантюрна лінія 
розвитку традиції функціонування псевдів у європейській культурі позначена 
їхньою актуалізацією в героїчному епосі та орієнтованих на нього 
літературних стилізаціях, певних різновидах романного жанру 
(давньогрецькому, візантійському, лицарському, розбійницькому, 
історичному, подорожньому), трагедіях та драмах, новелах і повістях 
Ренесансу, бароко, рококо, поемах та баладах романтизму.  

Тип 1А конкретизується в постатях правителів інкогніто (О. Пушкін, 
О. Корнілович, П. Фурман, О. Вельтман та ін.), жіночих образах 
(О. Вельтман), мотивах шляхетна людина наймається на службу (О. Пушкін, 
М. Лермонтов), персонаж подорожує в подобі бідняка, аби уникнути 
небезпеки (Я. Кухаренко, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Костомаров, 
Т. Шевченко), таємниця походження нащадка заможної родини (М. Попов, 
В. Льовшин, К. Дамський, В. Даль, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Погодін, 
В. Наріжний тощо). Роль убогого для маніпуляції народною свідомістю грає 
Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша). Тип 1В представлений історичними 
фігурами самочинних претендентів на престол (О. Ржевський, О. Пушкін, 
К. Рилєєв, Ф. Булгарін, В. Наріжний, М. Лобанов, О. Шишков, 
О. Хомяков,М. Погодін, П. Куліш та ін.), псевдопанами М. Гоголя, Г. Квітки, 
В. Наріжного, О. Сомова, Є. Гребінки, Т. Шевченка (особливо показовою є 
травестія розбійників – Гаркуші, Телепня, оповідача «Варнака»). Самозвані 
наречені діють у повістях О. Пушкіна та Г. Квітки. Ситуації з перевдяганням у 
вбрання іншої статі трапляються у творах Є. Гребінки, Т. Шевченка, Г. Квітки, 
В. Наріжного, О. Герцена, Є. Аладьїна, О. Бестужева, М. Карамзіна, 
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В. Кюхельбекера, О. Вельтмана, М. Лермонтова, Н. Дурової. Тип 3В 
функціонує в сюжетах І. Лажечникова, М. Сандунова, Є. Гребінки, 
Т. Шевченка тощо, персонажі, які приховують свою справжню національність, 
– у М. Загоскіна, Є. Гребінки, М. Гоголя, О. Сомова, В. Наріжного, невпізнані 
родичі –  в межах трансформацій сюжету про Едіпа (у В. Наріжного, 
В. Озерова, О. Грузінцева, Ф. Булгаріна, В. Кюхельбекера) та історії про 
матір-наймичку однойменних творів Т. Шевченка. Для російської літератури 
характерна актуалізація мотиву «бій батька із сином» (М. Чулков, 
О. Востоков, М. Арцибашев) та варіантів типу 7D (М. Карамзін, 
М. Мельгунов, В. Титов, О. Бестужев, М. Полевий, М. Загоскін, В. Одоєвський 
тощо).  

На особливу увагу заслуговує мотив таємниці походження у творах 
Т. Шевченка: значення тут набувають уже не стільки соціально-статусні 
невідповідності, скільки сутнісно-рецептивні дисонанси антиномії «свій – 
чужий». Іманентний авантюрній традиції матеріал український майстер слова 
пристосовує до потреб сучасного йому суспільства (онаціональнення та 
осучаснення): не створення інтриги на ґрунті небуденності ситуації, а 
прагнення привернути увагу до трагічної долі жінки стає метою письменника. 

У висновках до третього розділу зазначається, що тенденції 
використання псевдоморфних персонажів доводять інтерес до самобутньої 
культурної спадщини, характерний для нової української літератури, яка у 
своєму розвитку підпорядковує власним завданням надбання європейської 
традиції: йдеться про пріоритетну орієнтацію на національні фольклорні 
джерела, активне прагнення до відтворення народного побуту та світобачення 
(у притаманних йому образних формах), онаціональнення типового образу 
«шляхетного розбійника», «мандрівних» мотивів (для відтворення 
національної історії, життя та звичаїв козацтва тощо).  

ВИСНОВКИ 
«Висновки» підсумовують результати дослідження. У дисертації 

наведено теоретичне узагальнення і розв’язання наукової проблеми 
типологічної систематизації псевдоморфних персонажів української та 
російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у контексті 
європейської традиції: створено типологію псевдів, яку доповнено 
висвітленням питань теоретико-методологічного ґрунту студій феномена, його 
специфіки, художніх функцій, жанрового діапазону, детермінант поширення 
та особливостей творчого використання.  

Констатується, що номінативно-сутнісна диференціація псевдоморфних 
персонажів (псевдів) заснована на визначенні їхньої основної спільної риси: 
йдеться про несправжність як результат неприродного порушення 
відповідності між сутністю та її формальною презентацією/рецепцією, що 
починають асоціюватися з антонімічними категоріями.  

Основними орієнтирами для усвідомлення особливостей псевдоморфних 
персонажів та створення їхньої типології є розвідки, присвячені розгляду 
окремих псевдів/пов’язаних із ними мотивів (диференційовані на етапи за 
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діахронічним принципом і тематичні групи, об’єднані увагою до конкретних 
способів створення дисонансів), та праці, ідеї яких допомагають у пошуку 
відповідей на питання про природу та принципи системного впорядкування 
таких явищ (засвідчують універсальність і знаковість «коду несправжності», 
спорідненого з інверсійними процесами в межах базових понять «верх – низ», 
«своє – чуже»).  

Наявні надбання та власні спостереження дозволяють сформувати 
теоретико-методологічний ґрунт студій псевдоморфних персонажів обраного 
об’єкта висвітлення.  

1) Наголошується на тому, що перспективи компаративних досліджень 
псевдів зумовлюються специфікою самого феномена, який активно 
функціонує в мистецтві різних часів та країн: знаковістю/типовістю, 
«афективним потенціалом», гротескністю, зв’язком із певними жанровими 
традиціями, «мандрівними» мотивами та сюжетами в межах 
комічного/авантюрного/фантастичного дискурсів, «вічними» ідеями 
ілюзорності буття/оманливості формальної рецепції, близькістю, але не 
тотожністю з окремими художніми явищами, «привабливими» для 
порівняльних розвідок (карнавальність, двійництво), популярністю в мистецтві 
«переламних етапів» історії.  

2) Уперше запропоновано типологічну систематизацію псевдоморфних 
персонажів як теоретичний орієнтир для подальших національно-історичних 
студій феномена, у якій їх розподілено на групи згідно із смисловими 
кореляціями із складовими опозицій типу «верх – низ» (І), «свій – чужий» (ІІ); 
синкретичні персонажі пов’язані водночас із антиноміями «верх – низ» 
онтологічного, сакрально-профанного характеру та «свій – чужий» у плані 
антропності (ІІІ).  

Диференційовано інваріанти та вказано на провідні тенденції наративно-
образної варіації, жанровий діапазон функціонування останніх. Формальний 
перехід псевдів І групи з одного полюса на інший, протилежний зримо 
простежується в плані соціальної статусності (принц-жебрак – 1А, 
самозванець – 1В, псевдогерой – 1С та псевдонаречений(-а) – 1D), ґендерної 
ієрархії (псевдожінки та псевдочоловіки – 2А, 2В), морально-етичних 
координат (псевдоправедник, псевдогрішник, псевдорозумник, псевдодурник, 
псевдосміливець – 3А, 3В, 3С, 3D, 3Е); у ІІ групі значущості набувають 
антиномії в аспекті антропності (псевдопредставник флори/фауни, 
псевдолюдина – 4А, 4В), родинно-етнічної приналежності (шлюбний дублер, 
сват-заступник, псевдосторонній, псевдородич, псевдоспіввітчизник, 
псевдоіноземець – 5А, 5В, 5С, 5D, 5Е, 5F, 5G), вітальності (псевдомрець, 
псевдосуб’єкт дії – 6А, 6В); у ІІІ групі актуалізується опозиція потойбічного та 
земного (антропоморфне вище створіння інкогніто, псевдопредставник 
сакральної сфери, олюднена демонічна істота інкогніто, псевдоінфернал – 7А, 
7В, 7С, 7D).  

3) Обґрунтовано доцільність використання для компаративних студій 
псевдоморфних персонажів методологічного інструментарію як 
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типологічного, так і контактно-генетичного підходів, теоретико-
методологічних концепцій «ритуалізму», архетипної міфокритики, ідей 
М. Бахтіна, О. Фрейденберг, Є. Мелетинського, урахування напрацювань у 
галузі досліджень обраного для висвітлення об’єктного діапазону та 
критичного переосмислення певних догм радянських часів (зокрема, 
ідеологічно заангажованої «впливології», «антикосмополітизму»). 

На теоретичному ґрунті, презентованому вище, нами створено 
типологію псевдоморфних персонажів української та російської літератур 
кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (з урахуванням здобутків європейської 
традиції), де за художніми функціями, жанровими пріоритетами використання 
псевдів розподілено на комічних та екстракомічних: перші задіяні в межах 
карнавально-пародійного вектора розвитку літератури (для сатиричного 
осміяння людських та суспільних вад, гумористичного забарвлення сюжету, 
пародіювання наративно-жанрових кліше), другі – фантастичного та 
авантюрно забарвленого дискурсів (є художніми засобами створення відчуття 
драматизму, жаху, інтриги та колізій тощо).  

У праці представлено коло інваріантних типів та варіантів псевдів, 
пов’язаних із ними мотивів, сюжетів, що їх використали українські та 
російські письменники вказаної доби для створення комічного ефекту (в 
континуумі європейської традиції).  

І. Тип 1А: псевдослуги («Скупий» Г. Квітки, «Помилки» П. Білецького-
Носенка), мотив пан та слуга міняються ролями («Прогулянка із 
задоволенням та не без моралі» Т. Шевченка), правителі інкогніто («Король 
на полюванні» В. Льовшина, «Каїб» І. Крилова), мотиви знатна особа вдає 
бідняка заради любові, знатна особа грає роль простолюдина для розваги, 
підміна на побаченні («На чужому бенкеті похмілля» М. Чулкова, «Чоловіки, 
наречені своїх дружин» Я. Княжніна, «Панянка-селянка» О. Пушкіна, 
«Батьківське покарання» В. Панаєва). Сюжети за участі таких псевдів часто 
запозичуються з європейської художньої словесності: В. Льовшин – у М.-Ж. 
Седана, М. Чулков – у Дж. Боккаччо, Я. Княжнін – у П. К. де Ш. де Маріво, 
О. Пушкін – у П. К. де Ш. де Маріво, І. де Монтольє. 

Тип 1В: псевдочиновники/псевдоревізори («Той, що приїхав із 
столиці…», «Життя та походеньки Петра Степанова…» Г. Квітки, «Ревізор» 
М. Гоголя, «Шалений Роланд» О. Вельтмана), 
псевдобагатії/псевдодворяни/псевдопоміщики («Російський Жилблаз», 
«Ув’язнена наречена» В. Наріжного, «Гравці», «Мертві душі» М. Гоголя, 
«Дворянські вибори» Г. Квітки, «Сеня» Є. Гребінки, анонімний «Обманщик», 
«Скупий», «Хвалько» Я. Княжніна, «Закоханий сліпий» І. Соколова, «Марфа і 
Угар…» О. Корсакова, «Саломея…», «Новий Ємеля, або Перевтілення» 
О. Вельтмана, «Ув’язнена наречена» В. Наріжного, «Шила в мішку не 
сховаєш…» М. Некрасова), «титуловані іноземці» («Російський Жилблаз» 
В. Наріжного, «Герой очаківських часів» Г. Квітки, онаціональнена версія 
пригод Тіля Ойленшпігеля – «Совєст-Драл Великий Ніс», «Урок дочкам» 
І. Крилова, «Новий Ємеля…» О. Вельтмана), «каліфи на годину» («Каліф на 
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годину» Є. Гребінки, «Циган» П. Куліша, «Подвійне перевтілення» 
В. Льовшина, «Забави каліфа…» О. Писарева, «Каліф на годину» 
Д. Горчакова, «Ілля богатир» І. Крилова), псевдоцар («Куп’янський 
самозванець» Г. Квітки), псевдогерої – 1С («Руслан та Людмила» О. Пушкіна, 
«Жар-птиця» М. Язикова), псевдонаречені – 1D («Повітряні палаци», 
«Судженого конем не об’їздиш» М. Хмельницького, написані з орієнтацією на 
Д’Арлевіля), мотив шлюбної підміни використовують також Я. Кухаренко 
(«Чорноморський побит»), Г. Квітка («Той, що приїхав із столиці…», 
«Походеньки Петра Степановича сина Столбікова»). 

 Тип 2А: «Збитенник» Я. Княжніна (за зразком Бомарше), «Ось як воно, 
мати кошика та білизну» Катерини ІІ (за сюжетом В. Шекспіра), «Молоді 
скоріше старих можуть обманути» В. Льовшина, «Новгородських дівчат 
святий вечір», «Про нещасні пригоди купецької дочки Ганнусі» І. Новікова, 
«Повість про потішного педанта» з «Письмовника» М. Курганова, «Гожа 
кухарка…» М. Чулкова, «Будиночок у Коломні» О. Пушкіна, «Зговір» 
П. Батуріна, «Сміх та горе» О. Клушина, 326 історія «Письмовника», 
«Єлисей…» В. Майкова. Особливо популярні мотиви чоловік удає жінку 
заради любовних пригод та чоловік займає місце дівчини під час побачення або 
весілля. 

Тип 2В: «Хто брат, хто сестра, або Обманом за обман» О. Грибоєдова та 
П. В’яземського, «Дівчина-гусар» Ф. Коні, «Дочка російського актора» 
П. Григор’єва, «Пустуни» І. Крилова, «Єлисей…» В. Майкова.  

Серед українських письменників комічна ситуація з перевдяганням у 
вбрання протилежної статі (2А, 2В) зображена у «Бой-жінці» Г. Квітки.  

Тип 3А: схожі на Тартюфа Ж.-Б. Мольєра псевдосвятенниці 
(«Ясновидиця», «Маргарита Прокопівна» Г. Квітка, «О часи!» Катерини ІІ, 
«Урок кокеткам» О. Шаховського, «Тиха вода греблю рве» Ф. Коні) та 
псевдосвятенники («Урок панам» П. Білецького-Носенка, «Російський 
Жилблаз» В. Наріжного, «Демокрит, що сміється» М. Новікова, «Славний 
хлопець» М. Загоскіна тощо). 

Тип 3С: пихаті дурники («Той, що приїхав із столиці…», «Вояжери», 
«Купований розум» Г. Квітки, «Ревізор», «Мертві душі» М. Гоголя), лікарі-
шарлатани («Ясновидиця», «Маргарита Прокопівна» Г. Квітки, «Траур, або 
Втішена вдова» Я. Княжніна), псевдовчені («Сміх і горе» О. Клушина, 
«Недоросток» Д. Фонвізіна, «Два вчителі…» О. Шаховського), «балакуни» 
(«Демокрит, що сміється» М. Новикова, «Балакун» М. Хмельницького), 
створені з орієнтацією на французьку комедійну традицію образи 
псевдофілософів/-реформаторів («Вечірка учених», «Богатонов у селі, або 
Сюрприз собі самому», «Сільський філософ» М. Загоскіна, «Пустодуми» 
О. Шаховського, «Диваки» Я. Княжніна). Окреме місце посідає образ 
Чацького («Горе з розуму» О. Грибоєдова). 

Тип 3D: мудрі простачки, типологічно подібні до героїнь Лопе де Вега, 
Ж.-Ф. Реньяра («Дурненька розумніша від розумних» Г. Державіна, «Удавано-
безумна» Я. Княжніна, «Своя сім’я, або Заміжня наречена» О. Шаховського). 
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Тип 3Е: комічні хвальки, генетично пов’язані із персонажами Гі де 
Буассі, Г. Бюргера («Балакун» М. Хмельницького, «Не любо – не слухай…» 
О. Шаховського, «Не любо – не читай…» М. Осипова). 

ІІ. Тип 4А: перевертні «Вовкулаки» С. Александрова, «Повісті про 
Неона» М. Чулкова (в дусі «Золотого віслюка» Апулея), «Іжорського» 
В. Кюхельбекера. 

 Тип 5А – шлюбні дублери («Помилки» П. Білецького-Носенка, 
«Єлисей…» В. Майкова, «Чоловік усіх дружин» Ф. Коні), 5G («Дочка 
російського актора» П. Григор’єва, «Актор» М. Некрасова, «Аптекар» 
В. Розанова), 5Е (історія про Совєст-Драла, «Своя сім’я…» О. Шаховського, 
«Походеньки Петра Степанова…» Г. Квітки).  

Тип 6А пов’язаний із сюжетними кліше людину переконують, що вона 
померла («П’яниця та його жінка» П. Білецького-Носенка, «Пияниця» 
С. Осташевського, «Повість про трьох подруг» «Письмовника» М. Курганова), 
покійник приходить до коханої («Вовкулака» П. Білецького-Носенка, 
«Покійник-пустун» Г. Квітки), людина вдає мертву заради порятунку 
(пригоди Совєст-Драла).  

Псевдосуб’єкти дії (6В) представлені в межах оповідних схем 
ляльку/автомат видають за живу істоту («Каїб» І. Крилова), матеріальна 
подоба мислиться як живе («Салдацький патрет» Г. Квітки).  

ІІІ. Тип 7А: онаціональнення зазнає поширений також  і в європейських 
пародійних поемах мотив бог інкогніто втручається в людські справи 
(«Енеїда» І. Котляревського, «Горпонида…» П. Білецького-Носенка, 
«Єлисей…» В. Майкова, «Розкрадені шуби» О. Шаховського тощо).  

Тип 7D: солдат-псевдочаклун («Письмовник» М. Курганова, «Москаль-
чарівник» І. Котляревського, «Простак» В. Гоголя, «Муж старий, жінка 
молода» С. Петрушевича, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки), псевдонечисть 
(«Простак» В. Гоголя, «Муж старий, жінка молода» С. Петрушевича, «Кум-
мірошник…» В. Дмитренка, «Купала на Івана» Стецька Шерепері), 
псевдопровидці/-цілителі/-чародії/-шамани («Ясновидиця», «Маргарита 
Прокопівна», «Знахар», «Герой очаківських часів» Г. Квітки, «Обманщик», 
«Шаман сибірський», «Зваблений» Катерини ІІ, «Удаваний мудрагель» 
М. Еміна, «Казка про народження тафтяної мушки» М. Чулкова, «Новий 
Ємеля, або Перевтілення» О. Вельтмана, «Дячок-чаклун» М. Погодіна, 
«Мірошник – чаклун, обманщик і сват» О. Аблесімова, «Чаклун, ворожка і 
сваха» І. Юкіна тощо), «духи» («Ось як воно, мати кошика та білизну» 
Катерини ІІ, «Шекспірові духи» В. Кюхельбекера, «Сільф…»  М. Львова). У 
«Російському Жилблазі» В. Наріжного та «Житті й походеньках Петра 
Степанова…» Г. Квітки предметом сатиричного осміяння стають масонські 
гуртки, організатори яких спекулюють на вірі в містичне. Багато сюжетів за 
участі псевдоінферналів запозичуються з творів європейської літератури: 
історія солдата-«чаклуна», ймовірно, популяризується завдяки французькій 
комічній опері, Катерина ІІ та В. Кюхельбекер звертаються до спадку 
В. Шекспіра, М. Львов – Ж.-Ф. Мармонтеля тощо. 
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Тип 7С – духи «Пошти духів» І. Крилова.  
Окремо диференційовано та розглянуто провідні інваріанти й різновиди 

екстракомічних псевдів і співвідносних із ними «мандрівних» мотивів 
фантастичного й авантюрного дискурсів української та російської літератур 
обраної доби через порівняння з відповідним матеріалом європейської 
культурної скарбниці. 

І. Ситуації за участі варіантів типу 1А зображують П. Білецький-
Носенко («Урок панам»), у поєднанні з мотивом персонаж подорожує в 
подобі бідняка, аби уникнути небезпеки – Я. Кухаренко («Харько, запорозький 
кошовий»), Г. Квітка («Заснування Харкова»), М. Костомаров («Переяславська 
ніч»), Т. Шевченко («Варнак»), у контексті наративного кліше таємниця 
походження нащадка заможної родини – Г. Квітка («Ганнуся»), В. Наріжний 
(«Бурсак»), як прийом маніпуляції масовою свідомістю – П. Куліш («Чорна 
рада»). Російські автори використовують відповідний матеріал у «мандрівних» 
сюжетах про Бову-королевича (О. Радищев, О. Пушкін тощо) та правителя, 
позбавленого влади перевертнем-самозванцем («Пересмішник» М. Чулкова, 
«Російські казки» В. Льовшина), також вони звертаються до образу «володаря 
інкогніто» (поема «Анджело» О. Пушкіна, що написана за сюжетом 
В. Шекспіра, «За богом молитва…» О. Корніловича, «Саардамський тесля» 
П. Фурмана, «Генерал Каломерос», «Ратибор Холмоградський» О. Вельтмана, 
«Іваной…» О. Шаховського), жіночих історій («Саломея», 
«Ольга»О. Вельтмана), мотивів «чоловік на весіллі своєї дружини» («Казка про 
царя Берендея» В. Жуковського, начерки О. Пушкіна про Бову, «Ашик-Кериб» 
М. Лермонтова), шляхетна людина наймається на службу («Дубровський» 
О. Пушкіна, «Вадим» М. Лермонтова), таємниця походження нащадка 
заможної родини («Ганнуся» М. Попова, «Милозор та Прелєста», «Торжество 
кохання» В. Льовшина, «Вінетта, або Тарас у вулику» К. Дамського, «Савелій 
Граб, або Двійник» В. Даля, «Харківська Ганнуся» М. Погодіна тощо).  

1В: царі-самозванці («Підставний Смердій» О. Ржевського, «Іваной…» 
О. Шаховського, «Бенкет у Іоанна Безземельного» П. Катеніна, «Борис 
Годунов», «Капітанська дочка» О. Пушкіна, «Дмитро Самозванець» 
К. Рилєєва, «Дмитро Самозванець» Ф. Булгаріна, «Дмитро Самозванець» 
В. Наріжного, «Борис Годунов» М. Лобанова, «Лжедмитрій» О. Шишкова, 
«Дмитро Самозванець» О. Хомякова, «Історія про Дмитра самозванця…» 
М. Погодіна, «Олексій Однорог», «Повість про Бориса Годунова та Дмитра 
самозванця» П. Куліша тощо), потойбічні самозванці-перевертні 
(«Пересмішник» М. Чулкова, «Російські казки» В. Льовшина), псевдопани/-
лицарі («Казка про дурня та його коня» О. Бодянського, «Добриня та цуцик» 
П. Білецького-Носенка, «Ревельський турнір» О. Бестужева). Подібно до 
героїв західноєвропейських розбійницьких романів до крос-статусної травестії 
вдаються «шляхетні розбійники» Г. Квітки, В. Наріжного, О. Сомова, 
Є. Гребінки, Т. Шевченка (Гаркуша, Телепень, оповідач «Варнака»). 

1С: «Казка про царів сад та живую сопілочку» О. Бодянського, «Казка 
про Івана-царевича та сірого вовка» В. Жуковського.  
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 1D: «Заметіль» О. Пушкіна, «Ганнуся» Г. Квітки.  
Типи 2А та 2В: дівчина-козак («Чайковський» Є. Гребінки, «Кочубей» 

Є. Аладьїна, «Зрадник» О. Бестужева), дівчина-розбійник («Гаркуша…» 
В. Наріжного), зачарована красуня («Російські казки» В. Льовшина, 
«Слов’янські древності» М. Попова), дівчина-пустельник («Пересмішник» 
М. Чулкова), жінка-чернець («Легенда» О. Герцена), цар-дівиця 
(«Свєтославич…» О. Вельтмана), дівчина-воїн («Буривой та Ульмила» 
Є. Люценко, мемуари Н. Дурової, типологічно схожі з французькими творами 
про жінок-воїнів ХVІІ ст. тощо), дівчина подорожує в чоловічому 
вбранні/слідує за своїм коханим («Капітанша» Т. Шевченка, «Заснування 
Харкова» Г. Квітки, «Бурсак» В. Наріжного, «Наталя…» М. Карамзіна, 
«Іжорський», «Іван купецький син» В. Кюхельбекера, «Ратибор 
Холмоградський» О. Вельтмана). Перевдягання в контексті «маскарадної» 
тематики реалізують Є. Гребінка («Маскарад») та М. Лермонтов («Джюліо»). 

Тип 3В: псевдозлочинці Є. Гребінки («Телепень»), Т. Шевченка 
(«Петрусь»), мотив обмовленої доброчесності («Казка про царя Салтана» 
О. Пушкіна, «Люди та пристрасті», «Маскарад» М. Лермонтова, «Княжна 
Мімі» В. Одоєвського) тощо.  

ІІ. Тип 4А пов’язаний з міжнародними мотивами метаморфози, закляття, 
обертання: «Вовкулака» О. Сомова, «Майська ніч» М. Гоголя, «Недобрий 
віщун» Х. Купрієнка, «Слов’янські древності» М. Попова, «Чорна курка» 
Антонія Погорєльського, «Антара» О. Сеньковського, «Казка про царя 
Салтана» О. Пушкіна, анонімний «Зубоскал», «Княжна Милуша» П. Катеніна, 
«Російські казки» В. Льовшина, «Баба-Яга, Кістяна нога» М. Некрасова, 
«Пересмішник» М. Чулкова, «Казка про бідного Кузю…» В. Даля, «Казка про 
царя Берендея» В. Жуковського, «Богатирські повісті у віршах» М. Радищева, 
«Полім та Сіяна» О. Востокова тощо. Тип 4В трапляється в «Журавлі» Юрка 
Юрченка та «Лафертівській маківниці» Антонія Погорєльського (мотив 
сватання). 

5. Тип 5G: твори Є. Гребінки («Чайковський»), М. Гоголя («Тарас 
Бульба»), О. Сомова, В. Наріжного (Гаркуша у подобі польського пана). Поява 
невпізнаного родича (5D) та трансформація «мандрівного» мотиву таємниці 
походження героя наповнюють справжнім трагізмом твори Т. Шевченка 
(повість «Наймичка», поема «Наймичка»). У межах сюжету про Едіпа 
відповідний матеріал використовують чимало письменників («Кривава ніч…» 
В. Наріжного, «Едіп в Афінах» В. Озерова, «Едіп-цар» О. Грузінцева, 
«Мазепа» Ф. Булгаріна, «Іжорський» В. Кюхельбекера); мотив «бій батька із 
сином» є затребуваним у російській літературі («Пересмішник» М. Чулкова, 
«Світлана і Мстислав» О. Востокова, «Рогнеда, або Розорення Полоцька» 
М. Арцибашева); у контекст «шпигунської» тематики творів української та 
російської художньої словесності органічно вписуються так звані 
«псевдоспіввітчизники» («Чайковський» Є. Гребінки та «Рославлєв» 
М. Загоскіна). Також російські автори неодноразово зображують конфлікти, 
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зумовлені плутаниною «своїх» та «чужих» під час маскараду: «Чорний гість» 
О. Жуковського, «Випробування» О. Бестужева, «Два брати» М. Лермонтова.  

6. Мотив покійник приходить до коханої з орієнтацією як на Г. Бюргера, 
так і на національні фольклорні джерела трансформують російські та 
українські автори («Людмила», «Світлана» В. Жуковського, «Ольга» 
П. Катеніна, «Вадим», «Гість» М. Лермонтова, «Ївга» П. Білецького-Носенка, 
«Маруся» Л. Боровиковського, «Наталя» М. Костомарова, «Про те, від чого в 
містечку Воронежі висох Пешевців став» П. Куліша та ін.). У дусі німецького 
романтизму представлено сюжетні кліше чоловік кохає ляльку («Згубні 
наслідки неприборканої уяви» Антонія Погорєльського, «Казка про те, як 
небезпечно дівчатам ходити юрбою Невським проспектом» В. Одоєвського). 
На особливу увагу заслуговують гротескні образи, що реалізують ідею 
абсурдності суспільства й світу («Пригоди синьої асигнації» Є. Гребінки, 
«Шинель», «Ніс» М. Гоголя). 

ІІІ. Олюднені боги/чарівники інкогніто, які винагороджують та карають 
(7А), діють у казках В. Жуковського («Три пояси» – за зразком Ш. Перро), 
М. Максимовича («Марко-богатир»), С. Осташевського («Зміїв вал», «Могила 
сорока», «Жовмір», «Мартин-знахар», «Смерть на груші»). Онаціональнені 
варіанти типу 7С функціонують у творах «От тобі й скарб» Г. Квітки, 
«Кульгавий скрипаль» Л. Боровиковського, «Вечір напередодні Івана Купала», 
«Ніч перед Різдвом», «Пропала грамота», «Майська ніч», «Вій», «Страшна 
помста» М. Гоголя, «Київські відьми» О. Сомова», «Мачуха і панночка» 
Є. Гребінки, «Про те, що сталось із козаком Бурдюгом…» П. Куліша, «Змій» 
К. Думитрашка; «Спокусник», «Неждані гості» М. Загоскіна, «Іжорський», 
«Іван купецький син» В. Кюхельбекера, «Упир» О. Толстого. Також 
переважно для російської літератури характерні ситуації із 
містифікаціями/рецептивними ілюзіями, що спонукають до плутанини на рівні 
уявлень про «земне» та «потойбічне» (7D): «Сієрра-Морена» М. Карамзіна, 
«Чорна жінка» М. Греча, «Хто ж він?» М. Мельгунова, «Самотній будиночок 
на Василівському» В. Титова, «Кров за кров», «Вечір на Кавказьких водах» 
О. Бестужева, «Блаженство безумства» М. Полевого, «Перстень» 
Є. Баратинського, «Пан Твардовський», «Білий привид» М. Загоскіна, 
«Примара» В. Одоєвського тощо. В історичних творах образи 
псевдоінферналів використовуються для демонстрації народних забобонів: 
«Чорна рада» П. Куліша, «Сава Чалий» М. Костомарова, «Юрій 
Милославський» М. Загоскіна. 

Пояснення факту поширення подібних псевдоморфних персонажів, 
наративів за їхньої участі в українській та російській літературах 
досліджуваного періоду (комедіях, водевілях, оперетах, пародійних поемах, 
сатиричних повістях, оповіданнях, романах, казках, баладах, готичній прозі, 
страшних оповіданнях, авантюрних сюжетах епосу та драматургії), 
характерних також й для європейської традиції, потребує врахування як 
типологічних подібностей, так і міжкультурних зв’язків: значущими є 
співвідносність псевдів із архетипом трікстера, їхня семіотична сутність, що 
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відповідає загальнолюдським уявленням про комічне, чудесне та незвичайне, 
«мандри» відповідних мотивів, використанням матеріалів міжнародного 
фольклору, результати колективного сприйняття певних жанрових кліше 
комічного, авантюрного та фантастичного дискурсів, індивідуально-авторські 
сюжетні зв’язки.  

Представлена в дисертації типологія демонструє також тенденції 
наративно-образної трансформації типів псевдів, які вказують на існування 
промовистих відмінностей, детермінованих вимогами національної дійсності. 
Російські автори значно частіше запозичують готові сюжети за участі 
псевдоморфних персонажів із європейської літературної скарбниці (особливо 
ті, що пов’язані з любовно-авантюрною тематикою), виявляють більшу 
цікавість до белетристичного та готично-літературного векторів розвитку 
традиції обігравання ситуацій із сутнісними та формально-рецептивними 
неузгодженостями. Українські майстри слова першої половини ХІХ ст. 
насамперед прагнуть до затвердження самобутності власної культури, зокрема 
й через підпорядкування псевдоморфних персонажів/мотивів за їхньої участі 
відповідній меті: через зображення національного побуту, історичного 
минулого, козаччини, вираження аксіологічних домінант народного 
світобачення, популяризацію фольклорного спадку.  

Матеріали дисертації розкривають горизонти наукових пошуків у різних 
напрямках, здатних збагатити знання про особливості художньої реалізації 
численних проявів «вічної теми» невідповідності істинного та видимо-
рецептивного.  
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Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми типологічної 
систематизації псевдоморфних персонажів/псевдів, визначальною ознакою 
яких є радикальна суперечність між їхньою сутністю та її формальною 
презентацією/рецепцією, в українській та російській літературах кінця ХVІІІ – 
першої половини ХІХ ст. у континуумі європейських традицій. Представлено 
та концептуально узгоджено ідеї, пов’язані з методологією аналізу, 
висвітленням питань особливостей, художніх функцій, детермінант, джерел 
поширення, основних інваріантів феномена, провідних тенденцій наративно-
образної конкретизації, факторів популяризації, трансформації в межах 
обраного для розгляду об’єкта. Доведено перспективи компаративних студій 
відповідного предмета. 

Створена типологія демонструє подібність загальнолюдських уявлень, 
плідні результати культурних зв’язків (особливо яскраво виражені на рівні 
зіставлення жанрових форм комічного та авантюрно-фантастичного дискурсів) 
та національну специфіку творчості українських і російських письменників, а 
також – фундаментальну єдність нової української літератури від самого 
початку становлення з європейськими традиціями та іманентну їй настанову 
на образне самовираження народного начала. 

Ключові слова: псевдоморфні персонажі/псевди, інваріант, варіант, 
типологія, бінарні антиномії, традиція, типологічні сходження, контактно-
генетичні зв’язки, мотив. 

 

АННОТАЦИЯ 

Николова А. А. Типология псевдоморфных персонажей украинской 
и русской литератур конца ХVІІІ – первой половины ХІХ ст. в контексте 
европейской традиции. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. –Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению проблемы типологической 
систематизации псевдоморфных персонажей/псевдов, определяющим 
признаком которых является радикальное противоречие между сущностью и 
формальной презентацией/рецепцией, в украинской и русской литературах 
конца ХVІІІ – первой половины ХІХ ст. в континууме европейских традиций. 
Представлены и концептуально согласованы идеи, связанные с освещением 
вопросов методологии анализа, особенностей, функций, детерминант, 
источников распространения, основных инвариантов феномена, ведущих 
тенденций нарративно-образной конкретизации, факторов популяризации, 
трансформации в рамках избранного объекта. Доказаны перспективы 
компаративных студий соответствующего предмета. 

Созданная типология демонстрирует схожесть общечеловеческих 
представлений, плодотворные результаты культурных связей (особенно ярко 
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выраженные на уровне сопоставления жанровых форм комического и 
авантюрно-фантастического дискурсов), национальную специфику творчества 
украинских и русских писателей, а также – фундаментальное единство новой 
украинской литературы от самого начала ее становления с европейскими 
традициями, имманентную ей установку на образное самовыражение 
народного начала. 

Ключевые слова: псевдоморфные персонажи/псевды, инвариант, 
вариант, типология, бинарные антиномии, традиция, типологические 
схождения, контактно-генетические связи, мотив. 

 
SUMMARY 

Nikolova О. О. Typology of Pseudomorphous Characters of Ukrainian 
and Russian Literatures in Late ХVІІІ – the First Half of ХІХ Centuries in the 
Context of the European Tradition. –Мanuscript.  

Dissertation for Doctorate Degree in Philology, speciality 10.01.05 – 
Сomparative Literary Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine Kyiv. – 2018. 

The thesis is devoted to creating a typology of pseudomorphous 
characters/pseudos whose distinctive feature is falsity caused by unnatural violation 
of conformity between their essence and their formal presentation/reception.  

The work gives a systematic characteristic of principal scientific guidelines 
used to define the specificity and create a typology of pseudomorphous characters. 
In order to define the essence of pseudomorphous characters and the basis for their 
typological classification, it is necessary to consider the theories of universal 
symbolical nature of «falsity code» as a means of reflecting the concepts of the 
permanent life-and-death whirlpool as well as the code’s relationship to inversive 
processes within the basic categories of «top – bottom»/«us – them». The ideas of 
universal binarism of world perception determine the reasonability of classifying 
pseudos according to the principle of their essence correlation and their formal 
expression/reception along with derivative components of these binary antinomies in 
different conceptual planes and also according to the peculiarities of the society’s 
axiological system whose culture is in the focus of the researcher’s work: a formal 
transition of pseudo from one pole to another, opposite one, is visible in the aspects 
of social statuses, gender hierarchy, moral and ethical coordinates, anthropogeneous, 
family and ethnic identities, vitality, extra-mundane and mundane opposition.  

The thesis is the first work to propose a typological classification of 
pseudomorphous characters into groups distinguished in accordance to the 
abovementioned aspects in the context of the specified thematic range with 
differentiation of the invariants as well as with reference to leading tendencies of the 
narrative and imagery variants. The work also outlines a number of definite 
«travelling» motives connected to certain pseudos. The thesis proves the viability of 
pseudomorphous characters as a subject-matter of a scientific analysis in general and 
of a comparative research in particular. This viability is determined by the 
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phenomenon’s specificity which explains its active functioning in arts of various 
time periods and cultures.  

According to their literary function and genre-oriented use, pseudos have been 
divided into comic and extracomic. The former are used within the carnival and 
parody vector of literature development, the latter – within fantastic and adventurous 
discourses.  

The thesis introduces a number of invariant types and typological varieties of 
comic and extracomic pseudos in the works of Ukrainian and Russian literatures in 
late ХVІІІ – the first half of ХІХ centuries, explains the problems of their origin (the 
correlation of pseudos with the trickster archetype and inversive ritualemes, their 
semiotic essence that corresponds to the comicality nature based on contradictions, 
universal understanding of the «horrible» and adventurous, grotesque nature of the 
«miraculous» and extraordinary, «travels» of corresponding folklore motives, results 
of collective perception of the European tradition accomplishments achieved by 
Ukrainian and Russian literatures in the period when their national genre systems 
were created), genre range (comedy, poems, fables, ballads, gothic prose, «horror 
stories», novels, dramas, etc.), and the specificity of literary realization within the 
continuum of the European tradition (modernization, nationalization, parodying, 
etc.).  

The typology described in the thesis demonstrates two main tendencies. On 
the one hand, the fact that writers of different literatures used certain invariants of 
pseudos and corresponding motives proves the similarity between panhuman 
concepts and productivity of cultural contacts. On the other hand, tendencies for 
narration and image variation of widespread examples (modernization, 
nationalization, parodying, etc.) indicate that there are significant differences caused 
by the requirements of the national reality. Ukrainian writers of the first half of the 
ХІХ century seek, first of all, the establishment of their own original culture, 
including adaptation of common literary means of certain genres to a definite goal. 
They actively reproduce ethnic specificity through depicting daily household 
routine, significant social factors, worldview peculiarities (nationalization of the 
trickster type), and folklore achievements of their people. In the aspect of the 
problem chosen, the research has demonstrated the fundamental unity of the new 
Ukrainian literature from the very beginning of its development with the European 
traditions as well as the Ukrainian literature’s inherent tendencies of figurative self-
expression of its national origin in key dimensions which determine the literary 
specificity. 

Key words: pseudomorphous characters/pseudos, invariant, variant, typology, 
binary antinomies, tradition, typological similarities, contact and genetic 
connections, motif. 
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