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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Культурно-історичне життя України 

першої половини ХІХ ст. позначене посиленою увагою письменників і 

культурних діячів до усної народної словесності. Цей інтерес, зумовлений 

поширенням естетики романтизму та вчення Й.-Г. Гердера про «дух народу», 

що орієнтоване на осмислення поетичної індивідуальності націй, а не 

античного світу, проявився у збирацькій та дослідницькій діяльності та у 

використанні фольклорних образів, символів, мотивів у художніх творах. Така 

тенденція засвідчила пробудження національної свідомості, давала підстави для 

обґрунтування історичної самобутності українського народу, сприяла 

формуванню нової літературної якості. Отже, особливої актуальності набуває 

проблема дослідження взаємин усної колективної творчості та індивідуальної 

авторської, що в поетичній практиці найчастіше набуває контамінаційного 

сенсу. Вибір теми дисертації зумовлений потребою з’ясувати прояви 

контамінації на прикладі доробку О. Афанасьєва-Чужбинського, 

Л. Боровиковського, Я. Головацького, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, 

І. Гушалевича, В. Забіли, М. Корсуна, М. Костомарова, А. Метлинського, 

А. Могильницького, М. Петренка, М. Устияновича, М. Шашкевича, 

Т. Шевченка, О. Шпигоцького, Я. Щоголєва. 

Cпецифіка фольклоризму авторської поезії романтиків  

20-40-х рр. ХІХ ст. перебуває в полі зору науковців протягом ХІХ – ХХІ ст., 

адже завжди між народною та авторською творчістю існує певна взаємодія, 

зв’язок, часто спостерігається процес контамінації, на чому наголошували 

М. Грушевський, О. Мишанич, Г. Нудьга, С. Росовецький та ін. На сучасному 

етапі розвитку фольклористики постає питання про засвоєння нових 

дослідницьких стратегій при аналізі фольклоризму авторської поезії романтиків 

20-40-х рр. ХІХ ст. Та попри зусилля дослідників, багато аспектів, завдань, що 

стосуються як практичного, так і теоретичного осмислення явища 

фольклоризму, залишаються недостатньо вивченими, зокрема – важливий 

аспект взаємонакладання літературних й уснопоетичних текстів – фольклорної 

контамінації. Відтак, актуальність дослідження зумовлена потребою 

вивчення взаємодії усної колективної творчості та індивідуальної авторської 

суб’єктності, що в поетичній практиці найчастіше набуває контамінаційного 

сенсу. На часі розробка та апробація наукою про народну творчість нових 

дослідницьких стратегій явища фольклоризму авторської поезії, 

репрезентованої творчістю поетів-романтиків 20-40-х рр. ХІХ ст.  

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами й темами. 

Роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексного 

дослідження «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» 

(державний реєстраційний номер 11БФ044-01; науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор Г. Семенюк). Тему дисертаційної роботи 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 

17 листопада 2008 року). 
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Мета дослідження полягає у виявленні фольклорних контамінацій 

та їх комплексної рефлексії, інтерпретації; у концептуальному аналізі феномену 

відповідних уснопоетичних джерел у ліриці українських романтиків 20-40-х рр. 

ХIХ ст. на ідейно-тематичному, жанрово-стильовому та інтертекстуальному 

рівнях. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження фольклорної 

контамінації у фольклористиці; 

– визначити роль фольклоризмів у авторській поезії першої половини 

ХІХ ст. в контексті культурних пошуків доби; 

– проаналізувати поетичну спадщину поетів-романтиків 20-40-х рр. 

ХІХ ст. в контексті фольклорної інклюзивності в авторському творі, а також 

специфіки взаємодії фольклорної та індивідуальної творчості; 

– простежити трансформаційні процеси контамінації фольклорного 

субстрату в літературному творі; 

– узагальнити прояви фольклорної контамінації в ліриці українських 

поетів-романтиків поч. ХІХ ст., визначити найчастотніші вербальні конструкції 

їх реалізації. 

Об’єкт дослідження – зразки усної колективної словесності, дібрані зі 

збірок української народної творчості (пісні, казки, космогонічні легенди, 

прокльони, замовляння, повір’я, приказки, дитячі ігри, танки); індивідуальні 

поетичні тексти українських поетів-романтиків, зокрема О. Афанасьєва-

Чужбинського, Л. Боровиковського, Я. Головацького, Є. Гребінки, П. Гулака-

Артемовського, І. Гушалевича, В. Забіли, М. Корсуна, М. Костомарова, 

А. Метлинського, А. Могильницького, М. Петренка, М. Устияновича, 

М. Шашкевича, Т. Шевченка, О. Шпигоцького, Я. Щоголєва. 

Предметом дослідження є механізми реалізації в художній спадщині 

українських поетів-романтиків 20-40-х рр. ХІХ ст. фольклорної контамінації як 

синтезу авторської індивідуальності та колективної традиційної творчості. 

Методи дослідження. Специфіка предмета, об’єкта, мети й завдань, 

передбачених у дослідженні, потребують застосування комплексу методів, 

зокрема: 

– структурно-семіотичного – для аналізу образів та символічних значень 

у текстах та забезпечення дослідника необхідним інструментарієм при аналізі 

формальних і смислових компонентів художнього твору; 

– психоаналітичного – у вивченні дії фольклору на підсвідомість, його 

ролі у формуванні авторської поезії; 

– історико-генетичного, який дозволяє зрозуміти послідовність подій у 

часовому просторі, встановити причинно-наслідкові взаємозв’язки 

уснопоетичної та літературної словесності, виявити специфіку колективної й 

індивідуальної творчості; 

– порівняльно-історичного – для вивчення фольклору, національної 

літератури, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів;  

– зіставлення – для аналізу авторської поезії та текстів, включених у неї з 

фольклору; 

– дескриптивного – для фіксування досліджуваного об’єкта; 
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– методу аналогій – для порівняння певних концептів та 

елементів дослідження; 

– статистичного – для простеження частотності проявів фольклоризмів 

у авторській поезії. 

Відтак, вибір методів продиктований як загальною специфікою 

фольклорного тексту, так і тематично-образними та художньо-смисловими 

особливостями поезії українських романтиків 20-40-х рр. ХIХ ст. 

Теоретико-методологічна база дисертації заснована на наукових працях 

М. Азадовського, С. Азбєлєва, І. Андрєєва, О. Бодянського, П. Богатирьова, 

В. Бойка, А. Бушміна, В. Гнатюка, О. Гончара, Б. Грінченка, К. Грушевської, 

М. Грушевського, В. Гусєва, У. Далгат, М. Дашкевича, О. Дея, Л. Дмітрієва, 

М. Драгоманова, Р. Дорсон, Л. Дунаєвської, Л. Ємельянова, В. Жирмунського, 

Р. Кирчіва, М. Костомарова, П. Куліша, С. Лазутіна, О. Лободи, 

М. Максимовича, Д. Медріш, В. Мітрофанова, Г. Нудьги, М. Павлика, 

М. Пазяка, В. Перетца, В. Петрова, В. Погребенника, П. Попова, О. Потебні, 

В. Проппа, Б. Путілова, М. Рильського, Н. Савушкіної, В. Сідєльнікова, 

І. Срезневського, Ю. Соколова, М. Сумцова, Е. Тісельтона, Д. Хормена, 

І. Франка, О. Фрейденберг. 

Цінними для дослідження стали студії сучасних науковців, зокрема, 

О. Астаф’єва, П. Будівського, О. Вертія, Я. Вільної, Я. Гарасима, Г. Грабовича, 

С. Грици, М. Дмитренка, А. Іваницького, О. Івановської, Л. Задорожної, 

Ю. Коваліва, Л. Копаниці, О. Крохмального, С. Росовецького, Ж. Янковської та 

ін. 

Матеріалами дослідження стали збірки текстів і хрестоматії української 

народної творчості та збірки індивідуальних поетичних текстів українських 

письменників 20-40-х рр. ХІХ ст. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається тим, що 

вперше об’єктом фольклористичного дослідження є фольклорна контамінація в 

ліричних творах українських поетів-романтиків 20-40-х рр. ХІХ ст. У роботі 

висвітлено поняття фольклоризму та контамінації; розроблено методику 

порівняння та зіставлення авторських і фольклорних текстів; здійснено спробу 

теоретичного осмислення фольклорної традиції в авторських текстах початку 

ХІХ ст.; проаналізовано фольклорні контамінації в ліриці та байкарській 

творчості українських романтиків 20-40-х рр. ХІХ ст.; досліджено 

трансформацію уснопоетичних образів в авторській інтерпретації; 

схарактеризовано процес накладання фольклорних символів і тропів на 

ліричний текст; означено появу новоякісної образної системи; шляхом 

зіставлення, протиставлення та аналогії виявлено спільну морфологію 

колективних та індивідуальних творів. 

Теоретичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути 

використані у вивченні фундаментальних проблем сучасної фольклористики, 

зокрема, при аналізі фольклорної контамінації в авторській поезії, а також при 

укладанні відповідних розділів підручників, посібників. Дослідження 

сприятиме доповненню й розвитку теорії науки про фольклор завдяки 

обґрунтуванню таких понять, як фольклоризм, фольклорність, фольклорна 

контамінація та ін.  
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Практична цінність одержаних результатів. Матеріали дисертації 

можуть бути використані викладачами вищих та середніх навчальних закладів 

під час підготовки курсів з «Української народної творчості», «Теорії 

літератури», «Теорії фольклору» тощо. Результати дисертації можна 

використовувати для розширення проблематики пошукових досліджень із 

філологічних, літературознавчих проблем (у курсових, дипломних та 

магістерських роботах); для розробки вузівських програм, курсів із фольклору, 

теорії літератури, етнографії, літературознавства; для написання 

методологічних посібників. Матеріали праці можуть зацікавити фольклористів 

у проведенні спецсемінарів на філологічних і педагогічних факультетах. 

Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, яке 

репрезентує й узагальнює наукові пошуки автора. Результати дослідження 

отримано безпосередньо автором дисертації. Наукові публікації за темою 

дисертації є одноосібними. Будь-які форми використання праць інших 

дослідників супроводжуються відповідними посиланнями. 

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційної 

роботи обговорювалися на засіданнях кафедри фольклористики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

наукових читаннях і конференціях, зокрема: Третіх всеукраїнських наукових 

читаннях, присвячених професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2009); 

VII Міжнародній науковій конференції «Українська культура в історичному 

розвитку та державотворенні», присвяченій 170-річчю від дня народження 

Павла Чубинського (Київ, 2009); Четвертих всеукраїнських наукових читаннях, 

присвячених професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2010); Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Концепти та константи в 

мові, літературі, культурі» (Київ, 2011); Всеукраїнській науковій конференції за 

участю молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної 

філологічної науки» (Київ, 2012); Всеукраїнській науковій конференції, 

присвяченій 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка (Київ, 2012); 

«Шевченківському міжнародному літературному конгресі», присвяченому 200-

річчю від дня народження Тараса Шевченка (Київ, 2014); Міжнародному 

круглому столі до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (Київ, 

2015). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати 

дослідження викладено у семи публікаціях, шість із яких надруковано у 

фахових виданнях України, одна – в міжнародному. 

Структура дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

основних розділів, членованих на підрозділи, висновків та списку використаних 

джерел (287 позицій). Загальний обсяг дисертації – 199 сторінок, з яких 171 – 

основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

основні засади, що зумовили вибір об’єкта й предмета, сформульовано мету, 

завдання та основні положення, які виносяться на захист, окреслено матеріал 

дослідження і методи його аналізу, розкрито наукову новизну роботи. Окрім 
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того, сформульовано теоретичне значення та можливість практичного 

застосування одержаних результатів проведеного наукового дослідження. 

У першому розділі «Проблема контамінації: теоретико-

методологічний дискурс» окреслено теоретичну базу наукового пошуку, 

вивчено інтерпретаційний ресурс категорій «контамінація», «фольклорна 

контамінація», «фольклоризм» у наукових джерелах. Схарактеризовано 

джерельну базу проблеми фольклорно-літературних взаємин, визначено 

наукову парадигму розгляду фольклорної контамінації в авторському тексті, 

проведено зіставний аналіз понять категоріального апарату фольклору та 

літератури, досліджено механізми трансформації фольклорних елементів у 

творах поетів-романтиків. Запропоновано авторську редакцію визначення 

терміна «фольклорна контамінація» 

У підрозділі 1.1. «Фольклористична аспектологія контамінації» 

проаналізовано фольклористичні й літературознавчі розвідки, присвячені колу 

питань, засадничих для дисертаційної праці. 

У дослідженні подано різні тлумачення термінів «фольклорна 

контамінація», «контамінація»; з’ясовано рівні прояву аналізованих понять. 

Узагальнення наявних концепцій у парадигмі заявленої проблеми свідчить про 

те, що художнє збагачення індивідуальної словесної творчості шляхом 

абсорбації елементів – продукту колективної креативної сили – прийнято 

називати «фольклоризмом». Нового наукового висвітлення набуває проблема 

взаємин фольклорного та авторського поетичних текстів – питання 

контамінації (лат. сontaminatio – змішування, схрещування), що унаочнює 

жанрові й поетикальні сполучення, які виникають при поєднанні, 

взаємонакладанні, інтерференції творів усної народної творчості та художньої 

літератури. Близькі за звучанням та будовою, вони формують нову жанрову 

якість, що виявляється в інтертекстуальному походженні аналізованих одиниць.  

Поняття контамінації, запроваджене молодограматистами Лейпцизької 

школи Є. Поргіцом та П. Паулем, є найбільш розробленим у мовознавстві. 

Сучасна ж фольклористика актуалізує цей термін та вводить його в актив 

наукового категоріального параметрування.  

Явище контамінації, яке забезпечує появу новоякісних художніх текстів, 

привертало увагу науковців, починаючи ще з першої половини ХІХ ст., коли 

утверджувався романтизм, який надавав пріоритетного значення фольклору, 

його дослідженню, введенню елементів усної народної творчості в літературу, 

трансформації в художніх творах тощо.  

Подальший розвиток студій із фольклорно-літературних взаємин 

стосується аналізу фольклорної контамінації жанрів, сюжетів, фольклоризмів у 

авторських творах. У першій половині ХІХ ст. ці проблеми закономірно 

постали перед гуманітаріями у зв’язку з формуванням романтичної парадигми 

світосприйняття, захопленням старовиною, прагненням пізнавати своє – рідне, 

національне. Найбільш помітними в цей період були праці О. Бодянського, 

М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича, І. Срезневського. У перехідний 

період від романтизму до позитивізму погляди на взаємодію народної та 

авторської творчості висловлювали принагідно, аналізуючи поезії Т. Шевченка. 

Зокрема, за О. Веселовським, на етапі становлення нової української літератури 
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геній Кобзаря витворив своєрідну «третю» поетику, якій властиве 

органічне «переплавлення», «переливання» усної словесності у власні 

мистецькі зразки.  

У другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. проблему взаємодії фольклору 

й літератури досліджували О. Потебня, М. Драгоманов, М. Сумцов, І. Франко, 

М. Дашкевич, М. Грушевський, Б. Грінченко, М. Павлик, В. Гнатюк та ін., 

наукові студії яких характеризуються актуалізацією питань, пов’язаних із 

репрезентацією фольклоризму у творах.  

У період СРСР найбільш показовими дослідженнями, присвяченими 

названій проблемі, є праці К. Грушевської, О. Дея, О. Лободи, Г. Нудьги, 

М. Пазяка, В. Перетца, В. Петрова, П. Попова, М. Рильського та ін. Вітчизняні 

вчені простудіювали фольклоризм від пам’яток давньої української літератури 

до творів радянських письменників, охоплюючи або певний період літератури 

або, найчастіше, масив творчості одного автора. 

Аналіз проблем інтерференції та конвергенції усного колективного та 

письмового індивідуального продовжили сучасні українські фольклористи та 

літературознавці: О. Астаф’єв, В. Бойко, О. Вертій, Я. Вільна, О. Гончар, 

А. Гуляк, І. Денисюк, Л. Дунаєвська, В. Івашків, Ф. Кейда, Р. Кирчів, 

Ю. Ковалів, С. Мишанич, В. Погребенник, С. Росовецький, Б. Хоменко, 

Т. Шевчук, Г. Штонь та ін. 

У дослідженні фольклоризму української літератури початку ХХ ст. 

традиційно виділяють кілька етапів. У розвідках 1920–1930-х рр., серед яких 

праці С. Єфремова, М. Зерова, П. Филиповича, Д. Чижевського, наголошується 

на особливому значенні фольклору у формуванні індивідуального стилю 

письменника, його мовомислення. 

Наукові публікації 1950–1960-х рр., зокрема О. Бабишкіна, М. Грицюти, 

А. Коржупової, П. Пономарьова, Г. Сінченка, Н. Томашука, зорієнтовані 

переважно на виявлення фольклорних елементів у творах О. Кобилянської, 

М. Коцюбинського, Лесі Українки та інших письменників. Водночас з’являлися 

праці, предметом аналізу яких були способи й методи олітературення 

уснословесної поетики й міфологічно-фольклорної образності (дослідження 

І. Денисюка, Л. Міщенко, В. Петрова та ін.). У 1970–1980-х рр. цей напрям 

розвинули Т. Борисюк, Й. Дзендзелівський, Н. Кузякіна, В. Кордун. 

Наукові студії нового часу позначено особливим інтересом до проблеми 

рецепції українським письменством початку ХХ ст. інонаціонального 

фольклору (дослідження В. Агеєвої, Л. Кулінської та ін.). 

Також актуальною в сучасній фольклористиці є проблема конвергенції 

фольклору і літератури (дослідження В. Буряка, Я. Гарасима, В. Давидюка, 

М. Дах, І. Зварича, О. Івановської, О. Кирилюк, О. Кузьменко, С. Пилипчука, 

С. Росовецького, Л. Скупейка, Ю. Шутенко, Ж. Янковської та ін.). 

Взаємодія фольклору й модерністської лірики увиразнила в новому 

текстуальному полі уявлення науковців про формально-змістові рівні 

фольклоризму: 1) жанрово-композиційний, 2) фабульно-сюжетний, 3) рівень 

мотиву, 4) образно-персонажний, 5) архетипно-знаковий (символічний), 

6) мовностилістичний. При цьому посутніми є ступені використання 

фольклорного елемента: функціональний, жанротворчий, системотворчий, 
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ступінь трансформації, що включає, як вказує Р. Марків, формальний і 

змістовий чинники, поглиблення чи спрощення смислового навантаження 

елементів, які стають предметом художнього переосмислення, спрямованість 

трансформації фольклорних елементів. 

У підрозділі 1.2. «Роль періодики початку ХІХ ст. у процесах 

фольклоризації та контамінації» з’ясовано особливості ідейно-естетичних 

пошуків першої половини ХІХ ст., що визначили характер діяльності 

української громадськості, зокрема представників Харківської школи 

романтиків, Руської трійці та романтиків Київської школи. 

Зі становленням українського романтизму, активізацією зацікавлення 

усною народною творчістю, у першій половині ХІХ ст. нерозривно пов’язаний 

процес формування наукового підходу до вивчення тогочасної нової 

української літератури та фольклористики відповідно. Початком нової 

романтичної епохи в українській науці та літературі вважається стаття «Про 

призначення ліричного віршування» Ф. Шиллера, переклад якої був 

опублікований у газеті «Харківський тижневик» (1812). Етнографічні та 

фольклорні матеріали з’являються в перших харківських журналах 

«Харківський Демокрит» (1816), «Український вісник» (1816-1819), 

«Український журнал» (1819-1824). 

Харківські романтики перейшли від теоретичного осмислення нових ідей 

до широких фольклорних та етнографічних студій, взявши за основу вчення 

німецьких філософів, особливо ідеї Й.-Г. Гердера, які ретельно опрацював 

І. Срезневський. На думку дослідника, письменник, фіксуючи «відбиток смаку, 

думок, звичок народу», дає першорядний матеріал для художнього 

відображення внутрішнього й зовнішнього народного життя. Аналогічної 

думки дотримувався О. Бодянський, вважаючи, що філолог і поет повинні 

звернути увагу на народну поезію, якщо вони хочуть пізнати народ.  

У романтичній фольклористиці, крім власне перекладу, на цей час 

побутували й інші способи освоєння іншомовного фольклору. Так, художні 

тексти О. Корсуна, опубліковані в альманасі «Сніп», демонструють 

контамінацію мотивів чеських пісень зі збереженням їх характерних змістових і 

поетикальних рис. Переклади сербських пісень у «Русалці Дністровій» 

утверджували інший підхід, властивий М. Шашкевичу та Я. Головацькому, які 

прагнули передати у новоявлених текстах зміст і форму в дусі народної 

поетики. Використання іншомовного фольклору у доробку романтиків 

розширило тематичне багатство, запровадило основні способи передачі 

іноземної уснопоетичної творчості, а саме: переспів (переклади 

І. Срезневського молдавських пісень), використання мотивів (слов’янські 

повір’я О. Корсуна), власне переклад (сербські народні пісні в «Русалці 

Дністровій»), стилізація, контамінація. 

Отже, публікація літературних творів, які мали народнопоетичну основу, 

перекладів та переспівів фольклору потвердила загальну суспільну 

зацікавленість усною словесністю, засвідчила різні способи її авторського 

освоєння, що загалом сприяло активізації фольклористичних досліджень. 

У підрозділі 1.3. «Фольклорна традиція та авторська 

індивідуальність» аргументовано доцільність розгляду взаємодії усного 
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колективного з письмовим індивідуальним способами творчості в 

аспекті імагологічних парадигм Свій / Чужий. Ілюстративним матеріалом 

дослідження став традиційний фольклорний текст у літературному оточенні з 

метою з’ясування авторської трансформації образу-міфу чи імаго.  

Слушними є зауваження Д. Наливайка, який вважає, що уявлення й 

образи Свого / Чужого належать до найдавніших, архетипних, а опозиція 

аналізованих образів є однією із засадничих у структурі людської свідомості від 

часу її появи, що підтверджується й первісною міфологією.  

Творча діяльність транслятора фольклорного тексту відрізняється від 

авторської творчості тим, що вона спирається на традицію як гаранта 

конвенційності смислів. Виконавець – основний зберігач традиції на певному 

історичному етапі, його репертуар свідчить про шляхи розвитку того чи іншого 

жанру в конкретному осередку. 

Поняття літературної традиції докорінно відрізняється від поняття 

традиції фольклорної. Збереження традиції у фольклорі та в літературі 

відбувається по-різному. Виокремлюючи фольклор як особливу форму 

творчості, що відрізняється від літератури, П. Богатирьов наголосив на тому, 

що у фольклорі втримуються тільки такі форми, які для певного колективу 

виявляються функціонально придатними. При цьому, зрозуміло, одна функція 

форми може бути замінена іншою. Як тільки форма втрачає свою функцію, 

вона відмирає у фольклорі, тоді як у літературному творі вона зберігає своє 

потенційне існування. 

У фольклорі значно нижча можливість реактуалізації поетичних фактів, 

натомість у професійному мистецтві відбувається процес накопичення 

художнього багатства. Відрізняється й сама побудова фольклорного та 

літературного тексту. Одна з відмінностей між фольклором та літературою 

полягає в обмеженій можливості інтерпретації тексту всередині усної традиції 

та необмеженості можливостей інтерпретації тексту в літературному процесі. 

Новація може мати значення в історії культури, тільки якщо вона ввійде в 

традицію, включиться в її контекст, увійде в її склад і структуру як нова група 

стереотипів. Нове в літературі поступово стає традиційним, бо його свідомо чи 

підсвідомо наслідують наступні покоління митців. 

У другому розділі «Фольклорна контамінація в авторському письмі 

поетів-романтиків» проаналізовано репрезентацію контамінацій як 

стилетвірну характеристику художніх авторських текстів літератури доби 

романтизму.  

Підрозділ 2. 1. «Контамінаційні явища у творчому доробку П. Гулака-

Артемовського» присвячено аналізу фольклорних контамінацій у текстах 

поета-романтика. У дослідженні постулюється твердження про те, що віяння 

«котляревщини» позначилися на творчості П. Гулака-Артемовського, поетична 

спадщина якого має багату жанрову палітру: байки, тобто «казки», «супліки», 

«писульки», «побрехеньки», а також «приказки», «малоросійська балади», 

«басні» тощо. На основі зіставного аналізу поетичного репертуару П. Гулака-

Артемовського та уснословесного матеріалу обґрунтовано специфіку 

авторської жанрової ідентифікації творів письменника як результату 

контамінаційних процесів, базованих на літературному й фольклорному 
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досвіді. Приміром, номінація тексту «байкою» передбачала не тільки 

архітекстуальну основу алегоричного оповідного канону з дидактичним 

змістом, а й близьку до казки фольклорну оповідь із моралізаторським 

висновком, що походить від слова «баяти», тобто «розповідати», «ворожити». 

У віршовій практиці П. Гулака-Артемовського, сповненій прислів’ями та 

приказками, повір’ями, анекдотами, мотивами родинно-побутових пісень, 

баладами, етнографічними описами народного побуту, діалектизмами й 

жаргонізмами, визначальну роль відіграли контамінації, стилізації, 

ремінісценції, алюзії на літературні й фольклорні твори. Особливо виразно риси 

просвітницького реалізму представлено у віршових посланнях П. Гулака-

Артемовського, у яких відображено традицію від античної доби, барокового та 

народнопоетичного досвіду (дидактично-моралізаторський вірш «Справжня 

добрість»).  

Аналіз фольклорних контамінацій, абсорбованих у «Гараськових одах» 

П. Гулака-Артемовського, сприяє розумінню народної психології без її 

ідеалізації, усвідомленню єдності літератури й уснопоетичної творчості, між 

якими ніколи не існувало демаркаційних ліній, вигаданих (обстоюваних) 

класицистами, розкриває перспективу еволюції нового українського 

письменства, яке шукало й утверджувало себе в нових жанрах і стилях, 

поєднуючи їх із досвідом попередніх етапів літературної історії. П. Гулак-

Артемовський вносить в українську літературу нові ідеї, уподобання та засоби, 

а отже, логічно вважається основоположником цілком окремої літературної 

традиції і предтечею українського романтизму.  

П. Гулак-Артемовський у своїх різножанрових творах завдяки 

використанню фольклорних контамінацій не лише сконцентрував цінну 

фольклорно-етнографічну інформацію про побут українського села, місцевий 

колорит, звичаї, етичні та естетичні ідеали народу, його погляди на виховання 

та релігію, а й репрезентував основні риси менталітету українців і «основу 

основ» – життєлюбний народний гумор, інколи глузливий, грубуватий, що 

часом переходить у нищівний сарказм. Проведений фольклористичний аналіз 

контамінацій в авторському тексті свідчить про те, що П. Гулака-

Артемовського можна вважати одним із перших етнопсихологів, який зумів у 

високохудожній поетичній формі відобразити ментальний портрет українця та 

представників інших націй («москаля»), розглянути їх у психологічному 

контексті народної традиції. 

У підрозділі 2.2. «Фольклорний текст та авторська індивідуальність: 

особливості взаємодії на прикладі поетичного доробку Є. Гребінки» увагу 

зосереджено на репрезентації фольклорних контамінацій у творчості 

Є. Гребінки.  

Найбільш продуктивним жанром творчої лабораторії Є. Гребінки є байка, 

що, як показав аналіз, постала в результаті дифузії фольклорної символіки та 

барокових поетик. Продовжуючи традиції Г. Сковороди, письменник, як і його 

сучасники, шукав нові синтетичні форми, які б давали можливість творчому 

індивіду, з одного боку, закріпити у писемній формі народнословесну традицію 

і, з іншого, – залишали простір для авторської інтерпретації народних знань. 

Показовою у цьому сенсі є збірка байок Є. Гребінки, яка вийшла у Петербурзі 
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під назвою «Малоросійські приказки» (1834, 1836). Беручи за основу народні 

паремії, письменник пропонує новостворений сюжет як ключ до 

смислогенерації компресованого уснословесного вислову, що, на думку 

дисертанта, можна вважати реверсною контамінацією. Так, народну приказку 

«відділити зерно від полови» покладено в основу авторського тексту 

«Пшениця»; народну паремію «дурний як цап» – в основу байки письменника 

«Цап» тощо.  

Для зображення пейзажів, характеристики героїв та сюжетних ситуацій у 

своїх байках Є. Гребінка користується усталеними в народній творчості 

прийомами – власне фольклорної контамінації, що й визначає особливості 

авторської поетики. У ліричних поезіях Є. Гребінки спостерігається майстерне 

використання стилістичного ресурсу національного фольклорного епосу 

українців. 

На основі аналізу 27 текстів із творчого доробку Є. Гребінки, 

ідентифікованих вітчизняними літературознавцями як «байки», на рівні 

фольклорних образів визначено такі смислові ряди: 1. Зооморфні: вовк – 

звірюка, ведмідь, кінь – злий, баский, татарський, жвави, щеня, мишеня – 

руденьке; 2. Орнітоморфні: орел – птичий цар, зозуля – птиця славна – як 

панна, лебідь – білий, горобці – молодці – жевжики, синиця – вертиться – 

джеркотить – по дереву скака, іволга – вишні гарно об’їда, а в співи не 

вдається. 3. Стихії: вода (Сейм – мов бішений шумів, Десна – ревла 

несамовита); земля (гора, болото, рілля, стерня); вогонь, вітер; 4. Небесної 

сфери: сонечко, небо – чисте, хмара – надулась; 5. Рослинні: пшениця, ячмінь, 

будяк, коноплиночка, маківка; 6. Дерева: гай – темний, клен – гнучкий, в’яз – із 

лиха вниз нагнувсь. 7. Індивідуальні: Мірошник – млинок, Рибалка – ятір – 

верша, Денис – школяр.  

Відтак, запозичивши з фольклору образи-символи тварин, наділивши їх 

рисами, притаманними персонажам народних казок, легенд, прислів’їв 

(лисиця – хитра, вовк – кровожера, віл – беззахисний трудівник,), письменник 

майстерно відтворив погляди народу на суспільні явища.  

Аналіз фольклорних контамінацій на лексичному, фразеологічному та 

синтаксичному рівнях та їх ролі у творенні домінантних образів-символів 

ідіостилю письменника засвідчив, що вплив фольклорної поетики на 

авторський текст Є. Гребінки є беззаперечним (психологічний паралелізм, 

епітет, метафора, синекдоха, порівняння, гіпербола, алегорія, перифраз, 

метонімія, іронія, сарказм, символ, гіпербола та ін.). 

Третій розділ «Фольклорна контамінація символу Доля у творчому 

доробку поетів-романтиків 20-40 рр. ХІХ ст.» присвячено аналізу 

національно маркованого фольклорного концепту Доля (домінантного в 

осягненні етносвідомості українців), представленого у творчості поетів-

романтиків 20-40 рр. ХІХ ст. на метафоричному, образному, ментальному, 

психологічному рівнях.  

У підрозділі 3.1. «Концепт Доля у фольклорній традиції» йдеться про 

етнічний світогляд, оприявлений у духовній і матеріальній культурах, що є 

фундаментом людської свідомості. Він ґрунтується на генетичному коді, 

транспередачі знання з покоління в покоління. Відповідно до теоретико-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 11 

методологічної концепції К.-Ґ. Юнґа концепт Доля в дисертації 

розглядається як домінантний архетип – колективне несвідоме, складник 

смислогенерації фольклору, в якому зберігаються залишки міфологічного 

знання про Всесвіт, пов’язаного з онтологією ментальності народу. У 

свідомості людини знання про навколишній світ фіксовані через певний 

механізм концептів шляхом їх зіставлення, порівняння: чоловік і жінка, світло і 

морок, добро і зло, правда і кривда. 

Однією з прикметних особливостей світогляду українського народу є 

антропоморфізація не лише стихій, сил природи, а і явищ міфологічного, 

соціального характеру. У національному фольклорному просторі українців до 

таких понять-символів належить Доля, здебільшого наділена антропоморфними 

ознаками жінки.  

Аналіз особливостей репрезентації символу / образу Долі свідчить про те, 

що він є амбівалентним: Доля може бути як активною – «хорошою» (дбати про 

людину, захищати, жаліти, завжди приходити на допомогу), так і пасивною – 

«заспаною», «запухлою», «обтріпаною», «неряшницею». Однак, на відміну від 

іноетнічних фольклорних відповідників, в українській національній традиції 

Доля не набуває значення фатуму: її можна шукати, закликати, задобрити, 

проклясти тощо. 

У підрозділі 3.2. «Концептне поле Долі: етнотрадиція та авторська 

рецепція» досліджено смисловий конструкт концепту Доля в українській 

фольклорній царині із залученням різножанрової текстової палітри. Зокрема, 

взято до уваги народні вірування («народився у вівторок – буде толок»), 

прикмети («наречена на весіллі може «проспівати» свою долю»), паремії 

(«таку дівку можна і в середу знайти»), епос («дівка-семилітка») та ін., які 

містять інформацію про елементи досліджуваного конструкту: символіку чисел 

(замовляння «Доле, Доле, де ти є» повторюється сім разів), днів тижня (прясти 

у п’ятницю – заміж не вийти) та символіку образів демонічних істот (Смерть, 

Чорт, Правда, Кривда) тощо.  

Встановлено лексичний ряд на позначення символу / образу Долі 

(«щастя», «притча», «лихо», «біда», «горе» тощо), що вказує на смислові 

зв’язки в межах конструкту; з’ясовано характер та процес формування 

означених уявлень; акцентовано на зв’язку Долі з іншими міфічними істотами й 

предметами. Виокремлено та зіставлено амбівалентні нормативно-оцінні 

категорії концепту Долі: щастя – лихо, горе, біда, злидні; талан – неминучість, 

невідворотність. Прикметно, що для народної творчості Доля є 

антропоморфним образом-символом, водночас – суб’єктом мотивної тріади 

(суб’єкт→дія→об’єкт: «Доля дарує багатство», «Доля дає щасливий шлюб», 

«Доля насилає злидні» тощо), а отже, його формування має давню природу і 

міфологічну закоріненість (політеїстичне божество). Відповідно, у прадавніх 

віруваннях і уявленнях українців, а відтак – у фольклорному тексті Доля постає 

рівноправним учасником діалогу: з нею можна «домовитися», її можна 

«задобрити», «підманути», «зрадити» тощо. Здійснені спостереження 

суголосні твердженню О. Потебні про те, що лексема Доля скорельована зі 

словами «Бог», «божество», «частина», «щастя». Категорія ж «талан» у 

народнопоетичному тексті позбавлена ознак художнього образу, відповідно, 
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постає лише на рівні об’єкта мотивної тріади («Доля наділяє таланом»), чим 

пояснюється відсутність її антропоморфних рис. Це дає підстави припустити, 

що «талан» є лише одним із елементів конструкту Доля. Аломотиви «Доля 

наділяє таланом» / «Бог наділяє таланом» розгортають мотифему «щастя», 

однак вони є продуктом різностадіальної етнокультури: концепт Бог у 

монотеїзмі поступово заступає концепт Доля у політеїзмі. Християнські вчення 

про смиренність, невідворотність тощо поступово призвели до десакралізації 

концепту Доля, що врешті спричинило тотожність понять «Доля» / «талан» 

(«Бог дав гарну Долю»). Відповідно, така ж синонімічність властива і бароковій 

літературній традиції, яка стала предтечею постання романтизму («Кому Бог 

дав хорошу долю, щастя, то той щасливий», «Безрідний» М. Шашкевича).  

Аналіз домінантних характеристик репрезентації конструкту Доля в 

поетичному доробку романтиків першої третини ХІХ ст., зокрема у творчості 

М. Костомарова, В. Забіли, М. Петренка, О. Афанасьєва-Чужбинського, 

Я. Головацького, М. Шашкевича, Я. Щоголєва, Л. Боровиковського, 

М. Устияновича, І. Гушалевича, А. Могильницького, О. Шпигоцького, 

А. Метлинського, О. Корсуна, засвідчив, що домінантним його елементом є 

образ Бога («Усе в світі сотворено / Од господа бога, / Усякому назначена / 

Своя путь-дорога...», «Місяць» О. Афанасьєва-Чужбинського; «Нас неволя, 

наша доля на світ породила / Подражнила свободою та й не вдовольнила», 

«Зорі» М. Костомарова та ін.). 

В авторському текстотворенні поетів-романтиків контамінаційні явища 

засвідчують дуалізм українських вірувань. З одного боку, ліричний герой – 

учасник діалогу зі своєю Долею («Тоді доле, Бог з тобою, / А буде, що буде», 

«Весна» О. Афанасьєва-Чужбинського), з іншого ж – Доля набуває сенсу 

фатальної сили, повністю приборкуючи людську волю («Ох! Як важко жить 

такому, / Кому очі зав’язані, / Не хусткою, а долею!», «Сирота» В. Забіли). 

У підрозділі 3.3. «Народнопоетична символіка ДОЛІ як родинного 

мікрокосму в доробку поетів-романтиків» проаналізовано функціонування 

символу Доля як родинного мікрокосму у творчості поетів-романтиків  

20-40-х рр. XIX ст. на рівні традиційних смислів та авторської інтерпретації, 

зокрема, увагу зосереджено на творчості В. Забіли, М. Костомарова, 

М. Петренка, М. Шашкевича та ін. В авторських текстах системно представлені 

космогонічні фольклорні образи, символи та мотиви, зокрема сонця, місяця, 

неба, зірки («Шукать собі долі, на горе привіту, / І ласки у зірок, у сонця...», 

«Небо» М. Петренка), що узгоджуються з народними уявленнями про Долю. 

Наприклад, зі смертю людини «її зірка» згасає, і людська душа покидає 

мирський світ – мотив, відображений у поезії М. Костомарова. 

Окрім того, українці вбачають добру Долю у щасливому родинному колі, 

що має значення мікрокосму: у своєму дворі, у своїй хаті, в господі, передусім у 

дітях, які мають продовжувати рід («На небі доля – то вірна дружина, / На 

світі люди – світ цілий родина», «Дитинка» М. Костомарова).  

Підрозділ 3.4. «НеДОЛЯ і мотив сирітства у творчому освоєнні 

поетів-романтиків» присвячено аналізу мотифеми сирітства та способів її 

мотивної реалізації у народній творчості, зокрема ліриці, до якої часто 

зверталися поети-романтики. Як засвідчили спостереження, в уснословесній 
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практиці – і в ліриці, і в епосі, і в ліро- епосі – родинний мікрокосм є 

обов’язковою умовою цілісності смислового конструкту Доля, втрата ж одного 

чи обох батьків не нівелює частково цілісність, а повністю руйнує конструкт: 

сирітство сприймається як аномалія, Доля сироти набуває ознак бінарної 

опозиції – неДолі. У ситуації колонізованої України статус сироти 

поширювався і власне на країну, а отже логічними є смислові ототожнення 

Доля – сирота – Україна.  

Асоціативно-образна фольклорна символіка Долі розкривається за 

допомогою системи бінарних фреймів: щастя – нещастя, багатство – злидні, 

талан – невдача, хвала – прокльон. Доля, структурована за принципом дуалізму, 

з позицій фольклорної картини світу українства ніколи не уявлялася 

монолітним образом чи монізматично, оскільки Доля – хтонічна істота.  

Таку амбівалентність демонструє і авторське письмо поетів-романтиків. 

Часто Доля постає розполовиненою, розмежованою на антитетичні частини 

етичного характеру, втілюючи в собі добро і зло. Перша асоціюється зі 

здоров’ям, достатком та обов’язково з повноцінною родиною, що відображено 

у символіці домашнього й суспільного добробуту, злагоди, гармонії («Жито й 

пшеницю родить нам поле, / Не для одних нас, на всякого долю!», «До гостей» 

А. Метлинського), натомість інша – неДоля – пов’язана з утратою свободи 

(«Ой-бо наша воля – Щербатая доля», «Братові з-за Дунаю» Я. Головацького), 

руйнуванням сімейного космосу, поневірянням вигнанця, сирітством безрідним 

або ж осиротінням душевним – втрата коханого («Ти покинув на родині мене 

сиротою: / Я знизькалась, я зріднилась / З долею лихою! ...», «Молодиця» 

Л. Боровиковського), бурлакуванням, вимушеним жебрацтвом, емігрантством 

тощо («А доля зла, і хмара бід / На бідну голову посиплються громами?», 

«Схилившись на руку, дивлюсь я…» М. Петренка). 

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз теоретичного й практичного матеріалу дозволив сформулювати 

загальні висновки. 

Встановлено, що контамінація передбачає жанрові й поетикальні 

сполучення, які виникають при поєднанні, взаємонакладанні, інтерференції 

творів усної народної творчості і художньої літератури. Близькі за звучанням та 

будовою, вони формують нову жанрову якість, що не приховує свого 

інтертекстуального походження з різних джерел.  

Контамінація близька до запозичення, стилізації, ремінісценції, алюзії, 

але має свою специфіку, зберігає в собі релікти різних джерел, засвідчує 

культуру синтезу рівнозначних мистецтв. Натомість у філологічній практиці 

першість належить літературі, порівняно з фольклором. Письменники лише 

використовують мотиви й образи народної творчості як пасивний «грубий» 

матеріал, що потребує художньої обробки. Контамінація має дуалістичний 

характер. Фольклоризм літератури передбачає потрапляння уснопоетичних 

елементів у художній твір, фольклоризація літератури виявляє протилежний 

шлях – абсорбацію літературних надбань фольклором.  

Проведене дослідження свідчить про те, що аналіз контамінації 

фольклорно-літературних взаємозв’язків потребує застосування методики 
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«ідентифікації», яка передбачає послідовність реалізації таких завдань: 

виявлення в літературному творі фольклорного впливу; розпізнавання 

виявленого фольклорного впливу як сюжетного чи стилістичного або водночас 

сюжетного та стилістичного; визначення жанрової специфіки усного об’єкта 

рецепції; з’ясування його національної (етнічної) належності; пошук 

найближчих до усного об’єкта рецепції фольклорних варіантів і текстуальні 

зіставлення з літературним твором із метою визначення обсягу (ступеня) 

використання їх у ньому, напрямів і засобів трансформації.  

Доведено, що під поняттям «фольклоризм» треба розуміти всі варіанти 

впливу фольклору на літературний твір – від свідомого абсорбування народної 

поетики й стилістики, образної системи до неусвідомленого трансформування 

народнопоетичних елементів у художні, використання таких прийомів, як 

цитування фольклорних джерел, застосування ремінісценцій та алюзій, 

містифікацій, асоціативних натяків – власне контамінації, яка сприяє набуттю 

літературним твором ознак фольклорного тексту.  

На основі проведеного в дисертації аналізу нами запропоноване таке 

визначення фольклорної контамінації: явище синтезу авторської 

індивідуальності та колективної традиційної творчості, яку автор свідомо чи 

несвідомо накладає на індивідуальний текст як світоглядну матрицю, у 

результаті чого може постати новий твір. 

Аналіз авторських творів та фольклорного масиву ХІХ ст. засвідчив 

різнорівневі контамінаційні прояви у літературі цього періоду: на образному, 

мотивному, стилістичному та жанровому рівнях. Доведено, що контамінація на 

жанровому рівні була більшою мірою усвідомлена, оскільки в першій половині 

ХІХ ст. жанрова парадигматика літератури перебувала на етапі становлення, 

тож питомі носії фольклорної жанрової системи екстраполювали наявні форми 

і змісти на свої авторські твори, водночас збагачуючи літературну жанрову 

систему структурними елементами. 

Особливо показовою у цьому сенсі є поетична спадщина П. Гулака-

Артемовського. Пошуки генологічного параметрування засвідчує широка 

палітра жанрової номінації авторських текстів, як-от: «казка», «супліка», 

«писулька», «побрехенька», а також «приказка», «малоросійська балада», 

«басня» тощо. Така жанрова ідентифікація базована на наявному літературному 

й фольклорному досвіді, що засвідчує прояви контамінації на жанровому рівні.  

Новаторство автора полягає в тому, що він, володіючи інтертекстуальним 

хистом та перебуваючи під впливом двох культур, творчо експериментував та 

пропонував новітні для свого часу літературні формати. У його віршовій 

практиці, переповненій прислів’ями й приказками, повір’ями, анекдотами, 

мотивами родинно-побутових пісень, баладами, етнографічними описами 

народного побуту, діалектизмами й жаргонізмами, визначальну роль відіграли 

контамінації, стилізації, ремінісценції, алюзії на літературні та фольклорні 

твори. Особливо виразними ознаки просвітницького реалізму є у віршових 

посланнях, де визначальними є збереження традицій античної доби, врахування 

барокового та народнопоетичного досвіду. 

Встановлено, що показовою в контексті досліджуваного явища 

контамінації є також творчість Є. Гребінки, який контамінує в канву 
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літературного тексту образи, символи усної народної словесності, 

фольклорні паремії (образні ідіоми, приказки, прислів’я, прокльони) та ін. 

Еквіваленти таких паремій зустрічаються і в збірці М. Номиса «Українські 

приказки прислів’я і таке інше», і в матеріалах, зібраних Центром фольклору та 

етнографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і у 

фольклорних експедиційних записах дисертанта, зроблених при опрацюванні 

теми дисертації. У своїй творчості Є. Гребінка повною мірою використав 

функціональний потенціал фольклоризму. У дисертації зауважено, що 

показовою реалізацією механізму накладання колективної світоглядної матриці 

на певні літературні канони (барокові та періоду романтизму) є авторський 

творчий продукт Є. Гребінки – «Човен». Попри формальну відсутність стрункої 

сюжетної канви з трагічною розв’язкою, увиразненою метаморфозою, що є 

маркерами жанру фольклорної балади. Ці ж ознаки притаманні авторському 

тексту на рівні алюзій («пустують по піні мавки»), що є проекцією чарівного 

перетворення ліричного героя, а відтак – можливістю його інобуття («хтось 

човен на море пустив»), що оприявлює традиційні народні вірування у вищість 

надприродних сил. Конечність історії човна, як і темпоральність людського 

буття, сповнені драматизму, зрештою – і трагізму («біліють із його тріски»). 

Водночас, притаманна народній творчості філософія життєлюбства і віри у 

циклічність існування у подачі поета-романтика набуває авторської 

модифікації: письменник наділяє ліричного героя правом особистісного вибору 

(«прощай, мій покою, пускаюсь у море»).  

Доведено, що етнічний світогляд визначає домінанти людської 

свідомості, ґрунтується на духовній та матеріальній культурі народу. Знання 

про навколишній світ зафіксовані у свідомості людини через певну ланку 

концептів – універсалій, що відображають визначальні характеристики 

етнічного коду, які системно представлені у фольклорі. Відтак, науковий аналіз 

фактичного матеріалу дозволив виявити такі лексико-семантичні універсалії, а 

отже, й інтерпретувати студійований текст.  

Виявлено, що однією з найхарактерніших особливостей світогляду 

українського народу є антропоморфізація не лише стихій, сил природи, а й 

різних явищ міфологічного, соціального характеру. У національному 

фольклорному просторі українців до таких понять-символів належить Доля, яка 

набула на вербальному рівні багатогранну образну семантику надприродної 

істоти, разом із тим, наділеної антропоморфними ознаками жінки. За власними 

та супутніми ознаками антропоморфізації розрізняють Долю активну 

(«хорошу») та пасивну, яка може бути «заспаною, запухлою, обтріпаною, 

неряшницею».  

Текстуальний аналіз художніх творів О. Афанасьєва-Чужбинського, 

Л. Боровиковського, Я. Головацького, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, 

І. Гушалевича, В. Забіли, М. Корсуна, М. Костомарова, А. Метлинського, 

А. Могильницького, М. Петренка, М. Устияновича, М. Шашкевича, 

Т. Шевченка, О. Шпигоцького, Я. Щоголева засвідчив високий рівень 

контамінування фольклорних смислів у авторській рецепції, 

найрепрезентативнішим із яких є концепт Доля. 
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Попри те, що в авторських текстах зустрічається образ-символ 

Долі, контамінований із фольклорних текстів, що закріпили архаїчні уявлення 

про Долю як політеїстичне божество, все ж превалює поняття Долі у значенні 

талану (фатуму) – як результат впливу монотеїстичних вірувань. Відтак, за 

творчою логікою, Доля втрачає суб’єктність у мотивній тріаді 

(суб’єкт→дія→об’єкт), трансформуючись на її об’єкт.  

Контамінування фольклорного концепного конструкту Доля в авторській 

художній візії поетів-романтиків відбувається і шляхом творення сюжетної, 

образної і мотивної палітри: смерті героя передує згасання зірки на небі тощо.   

Авторські тексти живляться народним розумінням Долі як 

індивідуальної↔родинної↔соціальної гармонії, де базовою є категорія 

родинного мікрокосму – запоруки розгортання взаємодії концептного поля 

Долі. Руйнація ж родинного мікрокосму і в колективній, і в індивідуальній 

творчій інтерпретації породжують антиномічний концепт – неДолю.  

Тема фольклорних контамінацій в художньому авторському тексті не 

може бути вичерпаною форматом окремої дисертаційної праці. Зважаючи на 

наявність значної кількості матеріалів, що залишилися поза межами цієї 

аналітичної роботи, усвідомлюємо необхідність продовження розробок з цієї 

тематики в контексті сучасного теоретичного дискурсу. 
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АНОТАЦІЯ 

Пластун Н. С. Фольклорні контамінації у поетичних творах 

українських письменників 20 – 40 р. XIX століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню феномену 

фольклорної контамінації в авторській поезії поетів-романтиків 20-40 р. ХІХ 

століття. 

У дослідженні розглянуто основні положення наукових студій, 

присвячених питанню взаємовпливу фольклору і літератури, окреслено поняття 

«фольклорна контамінація» як об’єкту теоретичного дискурсу, проведено 

зіставний аналіз фольклорної та літературної традиції, вивчено інклюзії 

фольклорних мотивів у літературі, проаналізовано парадигму функціонування 

символу «Доля» у фольклорних текстах, обґрунтовано роль фольклорної 

контамінації в авторській поезії, досліджено модифікації народнопоетичної 

символіки та образів в авторській поезії, визначено теоретичні засади вивчення 

фольклорної контамінації у фольклористиці, досліджено літературну спадщину 

українських поетів-романтиків 20-40 р. ХІХ століття крізь призму фольклорної 

контамінації. 

Ключові слова: фольклор, контамінація, фольклоризм, українські поети-

романтики, Доля, символ, образ, мотив, авторська інтерпретація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Пластун Н. С. Фольклорные контаминации в поэтических 

произведениях украинских писателей 20-40 г. XIX века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.07 – фольклористика. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию феномена 

фольклорной контаминации в авторской поэзии поэтов-романтиков 20-40-х гг. 

XIX в. 

В исследовании рассмотрены основные позиции научных трудов, 

посвященных вопросу взаимодействия фольклора и литературы, определено 

понятие «фольклорная контаминация» как объекта теоретического дискурса, 

произведен сопоставительный анализ фольклорной и литературной традиции, 

изучены инклюзии фольклорных мотивов в литературе, проанализирована 

парадигма функционирования символа «Судьба» в фольклорных текстах, 

обоснована роль фольклорной контаминации в авторской поэзии, исследованы 

модификации народной символики и образов в авторской поэзии, определены 

теоретические предпосылки изучения фольклорной контаминации в 

фольклористике, исследовано литературное наследие украинских поэтов-
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романтиков 20-40 г. ХІХ века в контексте реализации в нём 

фольклорной контаминации. 

Ключевые слова: фольклор, контаминация, фольклоризм, украинские 

поэты-романтики, Судьба, символ, образ, мотив, авторская интерпретация. 

 

SUMMARY 

Plastun N. S. Folk contamination in the poetry of Ukrainian writers of  

20
th

 – 40
th

 years of the XIX century. – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Specialty 10.01.07 – Folklore. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of education and science 

of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to complex research of contamination as a folklore 

phenomenon in the author’s romantic poetry of 20
th

 – 40
th
 years of the XIX century. 

The thesis examines the main provisions of scientific studies devoted to the 

issue of mutual influence of folklore and literature, outlines the concept of «folk 

contamination» as an object of theoretical discourse, contrastive analysis, analyzes 

functional nature of symbol «Destiny» in the author’s poetry romantic of 20
th
 – 40

th
 

years of the XIX century. 

It is found, that contamination is a combination of genre and poetic 

connections, which arise as a result of interference of works of oral folklore and 

literature. They form a new genre quality that does not hide it’s intertextual origin 

from various sources. Contamination is close to borrowings, stylizations, 

reminiscences, allusions, but has its own specifics, keeps tracks of different sources, 

confirms culture equivalent of different arts. Writers only use motifs and images of 

folk art as passive rough material, that requires artistic treatment. Contamination has 

a dual character. Folkloryzm of literature involves getting of oral poetry elements in a 

work of art, folklorization of literature shows the opposite way – absorbency of 

literary heritage by folklore. 

The study indicates, that contamination analysis of folklore and literary 

interconnections requires the use of methods of «identification», which provides a 

sequence of tasks: identifying a folk influence in the literary work; recognition of 

detected folk influence; definition of genre specific of oral object of reception; 

determination of it’s national (ethnic) affiliation; search the nearest variants to the 

oral object of folk reception; textual comparison with literary works in order to 

determine the character of usage of folk symbols, directions and means of their 

transformation. 

It is proved, that the folkloryzm considers all the options of folklore influence 

on literary work, which facilitates the acquisition of literary work features of folk 

text. As a result, the analyzed material allowed to propose a definition of folk 

contamination: synthesis phenomenon of the author’s identity and collective 

traditional art, which the author consciously or unconsciously places on individual 

author’s text as an ideological matrix, resulting in a new art work. 

Analysis of author’s works and folklore of the XIX century showes different 

levels of contamination’ representation in the literature of this period. Such 

contamination has been increasingly recognized 
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It is proved that ethnic ideology determines the dominants of human 

consciousness, based on spiritual and material culture of the people. Knowledge 

about the world are fixed in the mind through certain link concepts – universals, 

which reflect the defining characteristics of the ethnic code. The last one is 

systematically presented in folklore. Scientific analysis of factual material allows to 

reveal the following lexical and semantic universals and interpret studied text. 

In the thesis is discovered, that one of the most characteristic features of 

ideology of the Ukrainian people is antropomorphization, not only the elements of 

nature, but also different mythological, social phenomena etc. In the national space of 

Ukrainian folk to such concepts belongs Fate, which has on a verbal level multi-

semantic realizations. 

Textual analysis of literary texts of M. Kostomarov, V. Zabila, M. Petrenko, 

O. Afanasyev-Chuzhbynsky, J. Holovatsky, M. Shashkevych, J. Shchogolev, 

L. Borovikovsky, M. Ustyyanovych, I. Hulashevych, A. Mohylnytskyy, 

A. Shpyhotsky, A. Metlynsky, A. Korsun indicates a high level of contamination of 

folk meanings in the author’s reception, the best presented of which is the concept of 

Fate. 

Key words: folklore, contamination, folkloryzm, Ukrainian poets, romance, 

Fate, symbol, image, motif, author’s interpretation.  
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