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АНОТАЦІЯ 

 

Куриленко Д. В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50–70-

х рр. ХХ ст. (на прикладі роману О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», дилогії В. Земляка 

«Лебедина зграя» та «Зелені Млини»). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2017; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізу головних жанрово-стильових 

характеристик химерної прози кін. 50–70-х рр. ХХ ст. З’ясовано 

передумови появи химерної прози в українській літературі; вмотивовано 

вплив суб’єктивної авторської модальності, контекстуальних чинників та 

текстуальних стратегій на формування жанрового синкретизму химерної 

прози; досліджено характерні для української химерної прози стильові 

трансформації, виникнення яких узгоджується з домінантними художніми 

течіями доби.  

Окреслено літературно-критичні напрацювання щодо генези терміна 

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

допомогою яких розглянуто феномен «химерної прози». Схарактеризовано 

поняття «химерної прози», її розуміння в історичному ретроспективному 

літературознавчому контексті та тлумачення цього терміна на сучасному 

етапі. 

Наприкінці 50-70-х рр. ХХ ст. в українській літературі 

репрезентативними є декілька стильових течій: конкретно-реалістична, 

лірико-романтична та умовно-метафорична, або химерна. Зміни в 

суспільній свідомості («хрущовська відлига», дисидентські рухи) 
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вплинули на мистецтво, і на письменство зокрема, що відобразило 

актуальні проблеми, провідні ідеї, які є складовою духовного досвіду 

народу. Факторами, які зумовили появу химерної прози в українській 

літературі, є: 1) зацікавлення письменників різними умовними формами 

як одним із засобів інтелектуально-філософського об’ємного пізнання 

людського буття; 2) «захисна реакція літератури», коли переосмислення 

фольклорного «минулого» стало спасінням від стереотипізації, 

нівелювання, агресивної «масової культури». 

Химерна проза, представлена в українській літературі передусім 

жанром роману, поєднує у своїй тканині взаємодію двох начал – 

текстового полотна та авторського модусу. Концепти химерного роману 

становлять діалектичну єдність у площині художнього світу з історико-

романним наповненням. Література формує нову ідеологічно-

фундаментальну платформу, пастораль химерії сенсуальності, вона 

вимагає від критики «бути уважнішою до літературної форми, адже 

література таки не ілюструє життя, а постійно щось у ньому відкриває». 

До наукового обігу вводяться художні тексти, які раніше не були 

об’єктом окремого фахового дослідження (твори химерної прози в 

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

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

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

актуалізовано й оновлено типологічну структуру химерної прози в 

українській літературі, визначено її основні параметри, встановлено 

жанрові закономірності. Автор обґрунтовує ідею спадкоємності традицій 

бароко та визначає специфіку їх репрезентації в химерній прозі.  

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

ХХ ст. кваліфікується як новітній бурлеск, вияв опозиції до обов’язкового 

на той час дотримання вимог соціалістичного реалізму. Зміст поданий у 

специфічній формі, де поєднуються реальне життя, художня умовність, 



4 

 

символізм образів (лебедина зграя, гойдалка, Вавилон, цап Фабіан), гротеск 

та іронія. Парадигма зоообразів у романі з народних уст «Козацькому роду 

нема переводу…» О. Ільченка та дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і 

«Зелені Млини», хоча й репрезентує слов’янський тваринний ареал, має 

риси національного характеру з авторською конотацією. Поряд із 

помічником-конем в українській казці як частині жанрово-генеруючої 

моделі у романі з народних уст О. Ільченка присутній образ песика. Образ 

Фабіяна-філософа та Фабіяна-цапа є компроментуючим у системі образів 

дилогії.  

Синкретизм засобів образотворення, їх неочікуване поєднання в 

різних творах пояснюється об’єктивним ускладненням відносин 

людина‒дійсність, що призводить до варіювання змісту, а отже, й 

художнього мислення, й образної тканини, і стилю. Тому саме форми 

театральності, які властиві народній обрядовості, побуту, громадському 

життю, організованому за театральними законами та канонами, 

становлять основу художніх особливостей химерної прози, яка в такий 

спосіб виявляє тенденцію до змішування родових ознак, продовжуючи 

традиції барокової культури. 

Естетика бароко – одна з найхарактерніших рис, що відобразилася і 

в українській химерній прозі. Ідеться про поєднання несумісних начал: 

природи і Бога, реального та ірреального, вишуканості стилю й 

брутальності, абстрактної символіки та натуралістичних деталей, 

примхливої вигадки та достовірності образів. Зміст дилогії «Лебедина 

зграя» і «Зелені Млини» В. Земляка зовсім неважко окреслити, взявши до 

уваги зовнішньоподієве начало творів. Елементи умовності, фантастики, 

гротеску допомагають читачеві помічати в історії й історіях вавилонських 

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

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

нього, знаходить відповідний коментар в устах «філософа» Левка 
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Хороброго. Однак події, зображені в романі-дилогії, без будь-якої 

двозначності адресовані в життя, в реальність з конкретним змаганням сил, 

соціально, історично породжених. 

Символічна синергетика химерної прози в українській літературі 

кін. 50–70-х рр. ХХ ст. доводить зв’язок аналізованих творів із бароковими 

традиціями, що увиразнює параметри інтерпретації химерного роману: 

хронотопна система; метаморфози; гіперболізованість; жанровий 

синкретизм; умовність. Для химерного роману характерним є використання 

складної символіки, біблійних і фольклорних мотивів. Фольклорні символи 

стають формантами якісно нових художніх світів. Одним із 

найпоширеніших символів є дорога, яка в аналізованих творах є 

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

небуденного, вічного. Також доволі частотним для химерної прози є образ 

роздоріжжя як локус, де відбувається зіткнення двох світів – людського й 

демонічного, а звідси й потрактування дороги як межі переходу людини в 

сакральну площину.  

Вставновлено, що ключовим у химерній прозі є образ козака Мамая 

(портрет, психологічний портрет, дії і вчинки). Герой характеризується в 

різних умовах і ситуаціях, у різних вимірах – реалістичному й 

фантастичному. Козак Мамай є символом добра й винахідливості, його 

основні риси виражають традиційні етнокультурні ознаки портрету 

українця в й запорізького козака за одягом і обладунками. При змалюванні 

козака Мамая О. Ільченко використовує такі засоби творення комічного: 

гумор, гротеск, іронія, гіпербола для зображення героя в комічному ключі. 

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

хронотоп, умовність, бароковість, кордоцентризм, образна система, 

символізм, національний код, гротеск, гумор, іронічність. 
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SUMMARY 

 

Kurylenko D. V. Genre and stylistic polyphony of the prose of the late 

50-70's of the ХХ cent. (on the example of O. Ilchenko's novels "There is no 

end of the Cossack family, or Mamay and Alien Moloditsa", V. Zemlyak's 

"Swan Flock" and "Green Mills"). – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Taras Shevchenko National 

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

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

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

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

The preconditions of the appearance of chimerical prose in Ukrainian 

literature; the influence of subjective author's modality, contextual factors and 

textual strategies on the formation of genre syncretism of chimerical prose are 

motivated; the stylistic transformations typical for Ukrainian chimerical prose 

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

artistic trends of the day. 

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

are outlined. Also it is motivated the usage of a number of methods and 

techniques, through which the phenomenon of "chimerical prose" is 

considered. The concept of "chimerical prose", its understanding in the 

historical retrospective literary context and the interpretation of this term at 

the present stage are described. 

At the end of the 50's and 70's of the ХХ century in the Ukrainian 

literature there are several representative styles: concrete-realistic, lyrical-

romantic and conventionally metaphorical, or chimerical. Changes in the 

public consciousness ("Khrushchev thaw", dissident movements) influenced 
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the art and literature, reflecting the actual problems, the leading ideas that are 

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

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

writers in various conditional forms as one of the means of intellectual and 

philosophical knowledge of human existence; 2) "defense reaction of 

literature", when rethinking the folk "past" became a salvation from 

stereotyping, leveling, aggressive "mass culture." 

Chimeric prose, represented in Ukrainian literature primarily by the 

genre of the novel, combines the interaction of two principles – the textual 

cloth and the author's mode. Concepts of a chimerical novel form dialectical 

unity in the plane of the artistic world with historical and novel content.  

In the thesis the chimerical prose in the Ukrainian literature of the late 

50-70's of the XX century qualifies as the newest Burlesque, the opposition's 

display of compulsory compliance with socialist realism at that time. The 

content is presented in a specific form, which combines real life, artistic 

conventionality, symbolism of images (Swan flock, Babylon, Zap Fabian), 

grotesque and irony.  

Syncretism of the means of fiction, their unexpected combination in 

various writings is explained by the objective complication of the relations of 

man-reality, which leads to the complication of content, and, consequently, 

artistic thinking, and style. Therefore, the forms of theatricality inherent in 

folk ritual, everyday life, social life, organized by theatrical laws and canons, 

form the basis of the artistic peculiarities of chimerical prose, which thus 

manifests the tendency to mix the generic features, continuing the traditions of 

Baroque culture. 

The aesthetics of the baroque is one of the most important features, 

which is reflected in the Ukrainian chimerical prose. It is a combination of 

incompatible principles: nature and God, real and irreal, elegance of style and 

brutality, abstract symbolism and naturalistic details, capricious fabrication 
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and authenticity of images. The elements of conventionality, fantasy, 

grotesque help the reader to notice in the history and stories of Babylon not 

only direct, but also an additional meaning, which is associated not only with 

the idea, but with its philosophy. However, the events depicted in the novel-

diction, without any ambiguity addressed to life, in reality with a concrete 

competition of forces, socially, historically generated. 

Reactualization of images-motives, semantic dominantes becomes a full 

baroque background, against which the literary reminiscences dominate. The 

idiosyncratic code of artistic culture defines semantic shades that sensually 

produce a paradigm of sophisticism in a chimerical novel. The ideas of the 

Baroque became crucial for chimerical prose in the Ukrainian literature of the 

late 50's–70's of the ХХ century, which were updated in non-abrasive traits. The 

chimerical prose in the Ukrainian literature of the late 50's–70's of the XX 

century fully reflects the basic layers of Ukrainian laughing culture, which is 

consistent with its genological parameters. 

The use of biblical and folklore motives is realized in the image of the 

road. Folk symbols are formants of qualitatively new artistic worlds. The road 

organically enters the boundaries of the national time space of the spiritual 

values of Ukrainians. Therefore, this image in the space of chimerical texts is 

most widespread and takes on the status of a symbol 

The road accumulates the semantics of the path of the human soul to God, 

the desire of her to the high, uncreated, eternal. The writers widely use the image 

of the crossroads as a locus, where there is a collision between two worlds – 

human and demonic, and hence the interpretation of the road as the boundary of 

man's transition to the sacred plane.  

It is inserted that the key to chimerical prose is the image of Cossack 

Mamaia (portrait, psychological portrait, actions and deeds). The hero is 

characterized in various conditions and situations, in various dimensions – 

realistic and fantastic. Cossack Mamay is a symbol of good and ingenuity, its’ 
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main features express traditional ethnic and cultural signs of a portrait of a 

Ukrainian. O. Ilchenko uses such means of creating comic: humor, grotesque, 

irony, hyperbole for the image of the hero in a comic key. 

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

70's of the ХХ century in the Ukrainian literature taking into account modern 

approaches to the typologization of literary phenomena. 

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

convention, baroque, cordocentrism, image system, symbolism, national code, 

grotesque, humor, irony. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Химерна проза є знаковим явищем 

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

метафорична стильова течія стала своєрідним розвоєм у тогочасному 

літературному процесі, викликом соцреалістичному канону. 

Популярність химерної прози виявилася короткочасною, але сталою, 

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

заприявленої постмодерністськими творами. 

Першим зразком химерної прози в українській літературі став 

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

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

«своєрідним анахроністським відродженням котляревщини», яка 

підірвала авторитет першотвору. Так, П. Куліш уважав, що 

І. Котляревський «ставився з погордою і насміхався з української стихії» 

[149, с. 31], яку вправно використовував, обробляючи матеріал 

літературним способом. Але на розвитку «химерної прози» позначився 

не лише вплив зачинателя нової української літератури. А. Погрібний 

вбачає в химерному романі й дух М. Гоголя. Вчений уважає, що 

І. Котляревський в «Енеїді» зосередився на «життєздатності і 

легітимності автономної української культури», а М. Гоголь у повісті 

«Вечори на хуторі біля Диканьки» і «Миргород» ‒ на «ототожненні 

українськості з провінційністю» [216, с. 26].  

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

Л. Боярської [31], В. Брюховецького [35], Ю. Ващенка, А. Горнятко-

Шумилович [51; 52; 53; 54; 55], Р. Гром’яка [158], А. Гуляка, 

В. Даниленка, В. Дончика [75; 76; 77], М. Жулинського [94], 
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В. Заболотної [95], М. Ільницького [101; 103], Н. Кобилко [115; 116], 

Ю. Коваліва [117], А. Кравченка [128], М. Наєнка [180], В. Нарівської, 

Л. Новиченка [197], А. Погрібного [216; 217], Р. Семківа, 

М. Стрельбицького [253; 254], М. Павлишина [242], В. Панченка [206; 

207], Н. Пелешенко [210], М. Рудницького [228], О. Ткаченко, 

О. Федотенко [283], Т. Чайковської [296; 297], А. Шпиталя [306], 

Г. Штоня [307] та ін. Незважаючи на жвавий інтерес до аналізованого 

явища, в українському літературознавстві досі не вироблено єдиних 

критеріїв щодо визначення головних рис химерного роману. 

Поєднання реального з міфологічним, часово-просторові зміщення, 

запозичення фольклорних елементів та стильових рис бароко, гротескні 

метаморфози з героями, зображення фантастичного як реального – 

домінантні характеристики «химерної прози», що засвідчує її близькість 

із явищем магічного реалізму, поширеного в літературі Латинської 

Америки. Стильовий синкретизм, модифікований хронотоп, ідейно-

тематична багатоплановість химерної прози закономірно породжують 

розходження в інтерпретації химерного роману, що, в свою чергу, стає 

причиною відсутності чіткої дефініції цього оригінального художнього 

явища. Усе це зумовлює необхідність системного осмислення художньої 

природи, зокрема жанрово-стильової поліфонії, химерної прози в 

українській літературі. 

Актуальність дисертації мотивується також відсутністю в 

сучасному літературознавстві комплексних ґрунтовних розвідок, 

присвячених дослідженню жанрово-стильових характеристик химерної 

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

статусу в літературному процесі, характеристиці образної системи.  
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Відтак, набуває актуальності комплексне узагальнення й 

систематизація літературних фактів, пов’язаних із феноменом химерної 

прози; з’ясування її генези, модальності, особливостей її репрезентації в 

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

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії української літератури, 

теорії літератури та літературної творчості Інституту філології 

Київського університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідницької програми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий 

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

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 7 від 24 березня 2015 р.), уточнена редакція теми затверджена Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 3 від 24 жовтня 2017 р.). 

Мета дослідження – комплексний аналіз художніх особливостей 

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

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

– з’ясувати особливості функціонування та рецепції терміна 

«химерна проза» в науковому дискурсі; 

– визначити домінантні особливості химерної прози в українській 

літературі; 

– окреслити жанрово-стильові характеристики химерної прози в 

українській літературі;  

– проаналізувати систему символів та образів у химерній прозі в 

українській літературі. 
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Об’єкт дослідження – репрезентативні тексти химерної прози в 

українській літературі ІІ пол. ХХ ст.: роман О. Ільченка «Козацькому 

роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» (1958) та дилогія 

В. Земляка «Лебедина зграя» (1971), «Зелені Млини» (1976). 

Предмет дослідження – жанрово-стильові особливості та образно-

символічна парадигма химерної прози в українській літературі ІІ пол. 

ХХ ст.  

Теоретико-методологічною базою дослідження є літературознавчі 

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

Шумилович, А. Гуляка, В. Дончика, М. Ільницького, Ю. Коваліва, 

Н. Копистянської, А. Кравченка, М. Наєнка, Л. Новиченка, 

М. Павлишина, Н. Пастух, А. Погрібного, П. Рудякова, Г. Сиваченко, 

А. Ткаченка, Д. Чижевського, Г. Штоня та ін.; філософські, 

культурологічні та загальнометодологічні студії С. Аверинцева, Р. Барта, 

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

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

З. Мітосек, Д. Наливайка, В. Проппа, П. Рікера, М. Сумцова, 

Б. Успенського та ін.  

Методи дослідження. Методологія дослідження зумовлена його 

характером і задекларованими в роботі завданнями, що передбачали 

цілісно-системний, естетичний, культурно-історичний методи. У 

дисертації застосовано традиційні та новітні літературознавчі методи 

дослідження, а саме: історико-типологічний, текстуальний та 

контекстуальний, рецептивний, аналітично-описовий; елементи 

феноменологічного, психологічного та соціологічного методів. 

Зіставлення мотивів, сюжетно-композиційних структур, виділення 

жанрових особливостей творів вимагало застосування 
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компаративістичного методу. Лише комплексний аналіз поетики 

химерної прози уможливив дослідження цього явища в українській 

літературі.  

Джерельною базою дисертації є твори химерної прози в 

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

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

дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини». 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному літературознавстві: а) здійснено комплексний аналіз 

найпоказовіших текстів химерної прози в українській літературі кін.  50–

70-х рр. ХХ ст. (роман О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або 

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

«Зелені Млини»), які раніше не були об’єктом окремого фахового 

дослідження; б) визначено типологічну структуру химерної прози в 

українській літературі; в) встановлено жанрові закономірності, 

визначальні для химерної прози в українській літературі; г) досліджено 

стильові характеристики химерної прози; д) обґрунтовано ідею 

спадкоємності традицій бароко, «котляревщини» та визначено специфіку 

їх репрезентації в химерній прозі; е) запропоновано цілісну концепцію 

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

урахуванням сучасних підходів до типологізації літературних явищ.  

Теоретичне значення дисертації полягає в розкритті актуальних та 

маловивчених проблем, пов’язаних із жанрово-стильовою палітрою 

української літератури другої половини ХХ ст., зокрема з осмисленням 

явища химерної прози, з’ясуванням її домінантних жанрових, стильових, 

образних, ідейно-тематичних особливостей у контексті визначальних 

естетичних парадигм і кризового характеру доби. 
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Практична цінність дослідження зумовлена можливістю 

використання матеріалів при підготовці університетських нормативних 

та спеціальних курсів, укладанні хрестоматій і посібників із 

літературознавства, історії української літератури, культури.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового 

дослідження отримані дисертантом особисто. Наукові статті за темою 

дисертаційного дослідження написано без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й 

результати дисертаційної праці обговорювалися на засіданнях кафедри 

історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості  

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях й 

конгресах: Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10  квітня 

2014 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (9 жовтня 2014 р., м. Київ); 

Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Дух 

нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 2015 р., м. Київ); 

Міжнародній науковій конференції «Слов’янська література у 

всесвітньому контексті», присвяченій 750-й річниці з дня народження 

Данте Аліг’єрі та 85-й річниці з дня народження У. С. Короткевича (22-24 

жовтня 2015 р., м. Мінськ); Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (8 жовтня 2015 р., 

м. Київ); Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених 

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

6 квітня 2016 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (25-26 жовтня 

http://philology.knu.ua/node/12
http://philology.knu.ua/node/12
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2016 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

українська нація: мова, історія, культура» (16 березня 2016 р., м.  Львів); 

Міжнародній науковій конференції «Зарубіжні письменники і Україна» 

(15-20 березня 2016 р., м. Полтава); Всеукраїнських наукових читаннях 

за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

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

Публікації. Результати дослідження викладені в 12 одноосібних 

публікаціях, зокрема, у 4 статтях, надрукованих у наукових фахових 

виданнях України, 6 статтях, опублікованих у виданнях, які включено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus», та 2 працях 

апробаційного характеру. 

Структура дисертації зумовлені метою і завданнями. Праця 

складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, загальних 

висновків, списку використаних джерел (324 позиції) та додатку А, в 

якому представлено результати апробації дисертації. Загальний обсяг 

дисертації становить 217 сторінок, із яких основного тексту – 

184 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ХИМЕРНА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

1.1. Феномен химерної прози в українській літературі  

кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

 

Наприкінці 50-х – у 70-х рр. ХХ ст. в українській літературі 

репрезентативними є декілька стильових течій: конкретно-реалістична, 

лірико-романтична та умовно-метафорична, або химерна (поширений в 

радянській літературі того часу соцреалізм не вважаємо окремою 

стильовою течією, адже за своєю суттю це був штучний, 

псевдомистецький феномен). Особливо помітним явищем в українській 

літературі аналізованого періоду стала поява химерної прози. Зміни в 

суспільній свідомості («хрущовська відлига», дисидентські рухи) 

вплинули на мистецтво, і на письменство зокрема, що відобразило 

актуальні проблеми, провідні ідеї, які є складовою духовного досвіду 

народу. 

Виникнення поняття «химерний роман» безпосередньо пов’язане з 

історією написання твору О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, 

або ж Мамай і Чужа Молодиця» (1958) [104]. При цьому означений текст 

на той час фактично був єдиним, наскрізним елементом поетики якого 

була умовність. Відтак, новий термін «химерний роман», промайнувши в 

кількох рецензіях, які були присвячені твору О. Ільченка, не набув 

поширення. Натомість термін «химерна проза» реактивізувався в історії 

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

зграя». У літературознавчих працях, об’єктом аналізу яких була 
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творчість В. Земляка, роман О. Ільченка розглядався як своєрідна точку 

відліку «химерної прози» в українській літературі. Наголосимо, якщо 

О. Ільченко лише продемонстрував можливості віднайденої поетики, то у 

В. Земляка ця поетика набула виразної естетичної та соціальної 

маркованості. 

Химерна проза, представлена в українській літературі передусім 

жанром роману, поєднує у своїй тканині взаємодію двох начал – 

текстового полотна та авторського модусу. Концепти химерного роману 

становлять діалектичну єдність у площині художнього світу з історико-

романним наповненням. Література формує нову ідеологічно-

фундаментальну платформу, пастораль химерії сенсуальності, вона 

вимагає від критики «бути уважнішою до літературної форми, адже 

література таки не ілюструє життя, а постійно щось у ньому відкриває» 

[180, с. 302]. 

Власне генеалогію химерного роману О. Ільченка можна 

схарактеризувати словами М. Бахтіна про «народження роману з духу 

сміху» [15, с. 562], який означив безліч невирішених проблем у 

вітчизняному літературознавстві, при цьому вказавши на «могутні 

глибини течії культури (в особливості низові, народні), що є дійсно 

визначальними для творчості письменників, які залишаються не 

розкритими, а іноді і зовсім не відомими для дослідників» [12, с. 330]. 

Незважаючи на вже наявні наукові пошуки, присвячені аналізу 

домінантних рис поетики химерних творів (В. Брюховецький [35], 

А. Горнятко-Шумилович [51; 52; 53; 54; 55], В. Дончик [75; 76; 77], 

М. Ільницький [103], О. Ковальчук [119], А. Кравченко [128], 

Л. Новиченко [197], Ю. Падар [204], М. Павлишин, А. Погрібний [216; 

217], М. Стрельбицький [253; 254], Ф. Рох [321], В. Спліндер [323], вчені 
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досі не дійшли єдності щодо детермінації «химерного роману». Також 

актуальними залишаються питання уніфікації терміноряду в дослідженні 

української химерної прози.  

У літературознавчому словнику-довіднику [158] висловлюється 

думка про те, що витоки химерного роману сягають ще «Енеїди» 

І. Котляревського, яка утвердила в українській літературі нові принципи 

художнього освоєння дійсності, народний світогляд. Близькими є також 

«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, «Марко у пеклі» («Марко 

Проклятий»), «Закоханий чорт» О. Стороженка, «Співомовки» 

С. Руданського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя. При 

всій поліфонічній варіативності цих творів, бінарну пару знаходимо у 

високому синтезі набутків народної творчості з літературними 

прийомами, в синкретизмі конкретно-історичного та фантастичного.  

На особливу увагу заслуговує проблема функціонування терміна 

«химерний» у літературознавстві. Зауважимо, що в радянський період 

аналізований термін вживається вкрай рідко. Наприклад, у виданій збірці 

матеріалів V пленуму правління Спілки письменників України 12-

13 квітня 1978 р. «Український роман сьогодні» [261] йдеться про 

оновлення форм романного мислення, наповнення сучасного художнього 

мислення міфологізованими образами й символами, щедре використання 

таких умовних форм, як жарт, гротеск, гіпербола, а також необхідність 

«включення» у процес співтворчості абстрактно-асоціативної рецепції, 

про руйнування традиційної схеми побудови сюжету, іронічно-

бурлескну манеру викладу. Зрештою, називаються автори – О. Ільченко, 

В. Земляк, П. Загребельний, Р. Федорів, В. Яворівський, але термін 

«химерний» не вживається. Більше того, під час дискусій деякі критики 
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зауважували, що химерний роман вичерпав себе і приречений на 

«смерть» [270, с. 141]. Однак означені радянськими літературознавцями 

«художні прорахунки» авторів химерних творів, на нашу думку, не 

дають підстав говорити про безперспективність або умовність названого 

поняття. Були й досить обережні, не такі категоричні, зауваження про те, 

що «все вирішує проникливість художньої думки, її совісність перед 

життям, її актуальність для суспільної самосвідомості і пекучість для 

самого письменника. Тільки це й може виправдати і врівноважити з 

морально-естетичним чуттям читача будь-які сюжетні та образні 

химерії» [197, с. 138]. 

Звернімо увагу в такому разі на назви актуальних у ті часи 

досліджень: «Художня умовність...» [128, с. 126], «Ідейно-естетичні 

функції фольклорних елементів...» [128, с. 126]. Ідеться про ту ж 

химерність, але в радянських умовах треба було видавати це за прояви 

«умовних прийомів типізації, які багато чим завдячують фольклорові» 

[128, с. 126]. Дослідники абсолютно не заперечують сам принцип 

повернення «до джерел», але помітним також є постійний острах, що 

непряме зображення дійсності, хоч і розкриває перед письменником 

широкі можливості, таїть у собі також і значну небезпеку, адже «умовні 

образи в таких випадках “вириваються” з-під контролю письменника, не 

співвідносяться з реальністю, стають самодостатніми» [128, с. 126]. 

У дисертаційних працях радянського періоду також уникали 

вживання терміна «химерний». Натомість фактологічний матеріал 

дозволяє вказати на функціонування термінів «фольклоризм», 

«умовність» на позначення аналізованого явища в історії української 

літератури [18].  
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Особливо прикметним є авторське визначення жанру роману 

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

(1958). Так, О. Ільченко використовує такий підзаголовок: «український 

химерний роман із народних уст» [104]. Щоправда, на думку 

М. Ільницького, «це визначення <…> не зазіхало на роль науково-

критичної дефініції, воно більше уточнювало своєрідність задуму, 

характер образності, побудованої на народних легендах, уявленнях, 

анекдотах тощо, їх переплетення із дійсними історичними фактами…» 

[103, с. 147]. Усе це пояснює синонімію терміноряду, вживаного щодо 

химерної прози: «фольклорно-міфологічна, умовно-алегорична, лірико-

бурлескна – аж до поєднання М. Бахтіна з Є. Марковським – 

карнавально-вертепна проза» [197, с. 137]. Попри те, «жодне з цих 

визначень не є точною і повною відповідністю визначенню “химерний”» 

[216, с. 24]. 

Зупинімося детальніше на визначеннях химерної прози, 

представлених у науково-довідковій літературі. Так, у химерній прозі 

розповідається про неймовірні події, де реальне поєднується з 

фантастичним, умовним [158]; засоби іронії, гротеску, театральності – з 

елементами фольклорної та міфологічної поетики [117]. У «химерних» 

творах відбуваються дивовижні метаморфози з персонажами, зміщення 

подій у часі й просторі [17]. Підсумовуючи все вищесказане, можемо 

резюмувати: типовими рисами химерної прози є використання міфів, 

деформація хронотопу, репрезентація в тексті химерних образів, нечітка 

межа між реальним та ірреальним світами. На думку В. Панченка, 

визначальною рисою химерної прози є неосяжність сюжетного часу, 

несподіване переплетіння різноманітних стильових пластів – ліричних, 

гротескних, патетики, іронії тощо [207, с. 5].  
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Крім того, химерна проза в українській літературі своєю появою 

зобов’язана, в першу чергу, внутрішнім процесам. А отже, на її появу 

латиноамериканський магічний реалізм (таке припущення висловлено в 

статті Ю. Падар [204]) вплинути не міг. За спостереженнями Ю. Падар, 

магічний реалізм як естетичне явище почав своє життя раніше, ніж 

«химерна проза». Термін «магічний реалізм» з’являється ще на початку 

ХХ ст. у статті німецького культуролога, критика, мистецтвознавця 

Ф. Роха (Franz Roh), яка мала промовисту назву «Магічний реалізм: пост-

експресіонізм» (1925) [321]. 1927 р. есе Ф. Роха було перекладено 

іспанською мовою та опубліковано у впливовому «Revista de Occidente» 

Х.Ортегою-і-Гассетом, що дозволяє говорити про посутній вплив ідей 

німецького дослідника на зародження та розвиток латиноамериканського 

літературного магічного реалізму. Основною тезою роботи є опозиція до 

відірваного від життя, від реальності існування, необ’єктивного 

експресіоністичного живопису та явища, яке Ф. Рох назвав пост-

експресіонізмом. Метою цього явища, на думку дослідника, є 

повернення до об’єктивності: «Основне завдання пост-експресіонізму – 

знову ввести реальність до уваги митця, продемонструвати щастя просто 

бачити, пізнавати» [321, с. 399]. Проте, за Ф. Рохом, нове мистецтво 

далеке від простого копіювання життя: «Малювати реалістично – це не 

портретувати чи копіювати, а радше ретельно будувати, конструювати 

об’єкти, що існують у світі в їх конкретній першопочатковій формі. 

Стара Аристотелева ідея наслідування набуває духовного змісту. Для 

нового мистецтва це питання інтуїтивного представлення внутрішньої 

природи зовнішнього світу» [321, с. 399]. 

У «Словнику-довіднику літературознавчих термінів» (за ред. 

Р. Т. Гром’яка) репрезентовано таку характеристику химерної прози: «В 
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українському химерному романі […] «Козацькому роду нема переводу, 

або ж Мамай і Чужа Молодиця» О. Ільченка, «Лебедина зграя», «Зелені 

Млини» В. Земляка та ін. простежується чимало рис магічного реалізму» 

[158, с. 440]. Як бачимо, перевага надається терміну «магічний реалізм». 

Аналогічне твердження висловлено й у «Лексиконі загального та 

порівняльного літературознавства»: «В українській літературі явище, 

споріднене магічному реалізмові, отримало назву химерний роман 

(О. Ільченко, В. Земляк, В. Шевчук)» [154, с. 310]. Зауважимо, в обох 

випадках аналізований термін вживається без лапок і без застереження 

«так званий». 

Літературознавець А. Погрібний вважає, що твори химерного 

штибу поєднують у собі «ліризм, романтичність і епічність; політ 

фантазії, міфологізацію і реальність, навіть побутовість; гротескність і 

пародіювання; неймовірну ускладненість стилю і його прозорість, 

простоту; сміх і драматизм». На думку дослідника, найбільш яскравими 

ознаками химерної прози є:  

1) крайня розкутість писання і уяви, що включає, як правило, 

елемент фантастичності і сміху;  

2) вільна, але цілеспрямована деформація часово-просторових 

зв’язків і відношень;  

3) увага до філософсько-епічної думки [216, с. 25].  

Синкретизм засобів образотворення, їх неочікуване, не завжди 

логічне, примхливе поєднання в різних творах А. Погрібний пояснює 

об’єктивним ускладненням відносин людина – дійсність, що, у свою 

чергу, веде за собою складність змісту, «а звідси й неминуча 

ускладненість художнього мислення, образної тканини, стилю взагалі. 

Тому-то й придаються митцям разом з вивірено традиційними і різні 
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засоби «стисненого узагальнення», а в їх числі – легенда, притча, міф, 

символ, які визначаються універсальністю структури, сприяють 

виявленню сутності явищ і процесів» [216, с. 147]. На наявність 

міфологізму в «химерній прозі» вказують також Л. Новиченко та 

М. Жулинський. 

Так, Л. Новиченко зазначає, що це твори «яскраво умовного штибу, 

насичені фольклорним, інoді фантастичним елементом, який іде від 

казки, легенди, сказання, здебільшого пронизані гумором, але ж нерідко 

обернені лицем і до романтики та лірики, що може мати навіть замріяно-

елегійний відтінок» [197, с. 137].  

Додамо, А. Горнятко-Шумилович серед спільних рис химерних 

творів виділяє «буяння образного бачення», «асоціативну розкутість», 

«багату мовну стихію», «сплетення подій буденних і незвичних», 

«багатомірність художнього переказу» тощо [53, с. 11]. При цьому 

домінантними атрибутами химерної прози є творча орієнтація 

письменників на фольклорні традиції, фантасмагоричне перетворення 

реальної дійсності та такі ознаки химерності: елементи народної сміхової 

культури (гумор, бурлеск, фарс), суб’єктивну ліризовану розповідь, 

стилістичну поліфонію тощо [54, с. 7]. Також дослідниця вказує на 

функціонування химерної прози як засобу психоаналізу, пізнання 

людини, метафізики її душі, інструменту для дослідження 

найзлободенніших проблем сучасності, що дозволяє парадоксальним 

чином наблизитися до життєвої правди, до реалізму, зокрема, в химерній 

прозі В. Шевчука [54, с. 11]. 

Найповнішу спробу дослідити химерну прозу здійснив 

А. Кравченко у праці «Художня умовність в українській радянській 

прозі» [128]. Концепція літературознавця ґрунтується на тому, що одним 
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із центральних питань поетики химерної прози є умовність або 

нежиттєподібність (поняття вживаються як синоніми), адже саме 

деформація реальних зв’язків є характерною для химерної прози. Не 

претендуючи на вичерпність і усвідомлюючи певну схематичність 

класифікації, автор означеної праці пропонує певну структуру умовних 

прийомів. Виділяється концептуальна умовність, за якої будь-який епізод 

твору співвідноситься з центральним філософським задумом, умовність 

характерологічна, що передбачає нежиттєподібність характерів роману, 

ситуаційна умовність і умовність манери розповіді. Остання, за 

спостереженням А. Кравченка, як правило, іронічна, споріднена зі 

стилем народних казок [128, с. 6]. 

Учений розглядає химерний роман як оригінальний різновид 

філософської прози і називає характерними його ознаками наявність 

глибокого ідейного підтексту розповіді, використання умовних форм, 

переосмислення фольклорної символіки, яскраво виражений ліричний 

струмінь розповіді, іронію, гумор, тяжіння до включення елементів 

інших жанрів, синтезу різноманітних стилістичних пластів [128, с. 124]. 

Крім того, дослідник наголошує, що неодноразові спроби назвати це 

явище інакше не дають поки що бажаного результату. При всій 

умовності визначення «химерний роман» увійшло в обіг сучасного 

українського літературознавства і критики [128, с. 26], тому автор 

користується цим терміном, усвідомлюючи його обмеженість.  

А. Кравченко, проаналізувавши різні, подекуди схожі, а іноді 

абсолютно протилежні думки дослідників-попередників щодо цього 

питання, робить висновок: «…химерний роман у своєму арсеналі має 

надзвичайно різноманітний підбір художніх засобів. Широка палітра 

різнорідних прийомів, багатоликість формальної сторони твору виростає 
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з певних якостей романної концепції, його задуму, що дає змогу 

органічно поєднати різнорідні, суперечливі художні прошарки» [128, 

с. 16]. 

Дослідники визнають, що цілісність химерної прози визначити 

складно і намагаються знайти її «загальний знаменник», стильову 

константу. В. Брюховецький, наприклад, вважає об’єднуючим чинником 

таких творів образ оповідача, який і зумовлює багатовимірність 

зображення, визначає інтелектуальну напругу співвіднесеності 

химерного й реального, їх обопільного злиття, взаємодії [35, с. 144]. 

В. Саєнко акцентує увагу на рисах народної сміхової культури, в якій 

«чортівня», «марення», «химери» змальовані м’яко, гумористично, 

зовсім не страшні, сприймаються як щось натуральне і звичне [234, 

c. 22].  

М. Ільницький у своєму науковому доробку «Від епічного… до 

епічного» окреслив константи розвитку химерної прози. Напрям руху 

сучасної йому української літератури автор наукової праці визначив як 

«рух від епічного… до епічного» [103, с. 137]. М. Ільницький надає появі 

химерної прози в українській літературі виняткового значення як 

переломному етапу, що, з одного боку, зберігає класичні традиції 

української прози, а з іншого, синтезує їх із новітніми здобутками 

філософії, етики, естетики, культури загалом тощо. До суттєвих ознак 

нової прози М. Ільницький відносить появу нового типу героя, який 

починає формуватися ще на «ліричному» етапі, героя, який «усе частіше 

стоїть перед необхідністю внутрішнього вибору, і вибір цей визначає 

його соціальну позицію та моральні якості» [103, с. 140], «утвердження 

історизму як неперервності процесу життя» [103, с. 142], притчевість, яка 

може «доростати до рівня філософсько-моральних категорій» 
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[Ільницький М. 1981, с. 142], й об’єднуючий усі ці явища «нерв» – 

тяжіння до міфологізму, що може виявляти себе через чистий міф чи 

«реалізує себе опосередковано – через притчу, переосмислення прийомів 

казки» [103, с. 142].  

Запереченням такої позиції стала стаття Г. Штоня «Стиль письма 

чи стиль мислення?..» [307, с. 139]. Її автор не заперечує той факт, що 

химерна течія стала для українських митців своєрідним виходом, 

шпариною, яка дала змогу реалізувати творчий потенціал, який до того 

часу просто не інтерпретувався в рамках вузько спрямованої та 

політично заангажованої радянської прози: «…український «химерний 

роман» з його «позиченою» у бурлескного письма наскрізною 

демократичністю розповідної форми так само, як лірична і сповідальна 

проза, став ідейно-естетичною відповіддю на… зміну у суспільних 

взаємовідносинах…» [307, с. 139].  

Підсумовуючи, можемо визначити головну відмінність у поглядах 

двох дослідників, яка полягає в їх оцінці ролі міфологізму в побудові 

тканини химерного твору: якщо М. Ільницький надає йому ключового 

значення, називаючи «спільним художнім нервом» [103, с. 142] всієї 

оповіді, то Г. Штонь наявність такого в українській прозі заперечує 

взагалі: «Міфічні вкраплення в романну тканину, все ще не вичахаюча 

хвиля «химерії», справді існують. Але поетика міфу… у нас не 

апробована поки що ніким. Об’єктивною причиною цього стало, гадаю, 

те, що міф як певна форма історичної свідомості свою функцію виконав 

ще до появи української народності» [307, с. 143]. 

Головною ознакою химерної прози як стильової течії, на думку 

М. Ільницького, є відчуття традиції, що проявляється в образі-концепції, 

в психології персонажів, у мікроструктурі художньої деталі [101, с. 51] 
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та утвердження історизму як неперервності процесу життя. «Ця сила 

зв’язку поколінь в українській прозі найвиразніше пробилася крізь 

призму фольклорних асоціацій, фольклорного світовідчуття (вертепність 

цапа Фабіана в «Лебединій зграї», піднесення небилиці до фольклорного 

образу в «Ирії» В. Дрозда, «історичні марення» героїв роману «Оглянься 

з осені» В. Яворівського тощо), але така призма не знижує вагомості 

проблематики» [103, с. 142]. Саме всеохоплююча природа фольклорного 

начала і є причиною жанрової поліфонії літературних творів [101, с. 53].  

На нашу думку, абсолютно переконливо звучить теза 

О. Ковальчука щодо стильової константи жанру химерної прози, сутність 

її визначається не яскравими художніми атрибутами, а типами 

естетичних структур, що моделюють характер стосунків героя з 

навколишнім світом [120, с. 124]. Тому саме форми театральності, які 

властиві народній обрядовості, побуту, громадському життю, 

організованому за театральними законами та канонами, становлять 

основу художніх особливостей химерної прози [120, с. 142]. Вона в 

такий спосіб виявляє тенденцію до змішування родових ознак, 

продовжуючи традиції барокової культури. 

Р. Іваничук у статті «Реальний ґрунт умовного», аналізуючи роман 

О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…», розглядає останній у 

контексті фольклорної течії в сучасному романі [270, с. 123]. Навіть 

згадуючи відомого латиноамериканського письменника Г. Маркеса, він 

також уникає терміна «магічний реалізм». 

Вартий уваги критичний, сповнений пристрастей полілог про «позу 

і прозу» на сторінках «Літературної України» у 1980 р. (5, 19, 19 грудня). 

Відбувся і круглий стіл журналу «Вітчизна» [261, с. 146‒164], у межах 

якого відомі літературознавці Г. Вервес, Д. Затонський, К. Шудря, 



32 

 

Ю. Покальчук, М. Жулинський дискутували про статус українського 

роману в контексті світової літератури. 

Учасники дискусії по-різному оцінювали химерну прозу. 

В. Дончик, наприклад, називаючи її «так званою», зауважував, що вона, 

хоч і не є в сучасній українській літературі визначальною [76, с. 129], 

адже там солідно представлені й інші типи стилів, (аналітико-

реалістичний, романтичний, ліричний), все ж є явищем доволі 

своєрідним, поруч із російською «сільською», грузинською історичною, 

прибалтійською «інтелектуальною». Як зауважено було на 

ІХ Міжнародному з’їзді славістів у Києві 1983 р., аналізоване явище 

набуло рис «значної і показової тенденції насамперед завдяки роману 

«Лебедина зграя» В. Земляка [316, с. 133]. 

А. Шпиталь у статті «Проблема вибору в сучасній літературі» 

твердив, що сьогодні цей різновид прози вичерпав свою місію [306, 

с. 25‒36.]. 

Цікавою є думка М. Стрельбицького, який пов’язує появу 

химерного роману з широкою популярністю мультиплікаційного кіно, 

лялькового театру з репертуаром не для дітей, де деформованість 

малюнка, маріонетковий спектакль і є оголеною сутністю подій і 

характерів, додають свіжості у бачення [254, с. 111]. Інші дослідники 

переконані, що тяжіння сучасної літератури до казки та фольклорного  

символу відображає гостру потребу теперішньої урбанізованої людини 

[101, с. 61], що звернення до фольклоризму, міфологізму, «химерності» 

зумовлено письменницькими пошуками художнього інакомовлення, 

алегорії в умовах жорсткої цензури, тотального пресу національної 

літератури [77, с. 167]. 
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1991 р. у журналі «Мовознавство» була надрукована стаття 

Л. Масенко «Химерна проза як традиційна мовностильова течія 

української літератури». На думку дослідниці, химерна проза була 

«продовженням тієї стильової лінії, що відіграла велику роль на 

початковому етапі формування нової української літератури і 

літературної мови, а саме лінії сміхової, бурлескно-травестійної» [172, 

с. 27].  

Причиною появи химерних творів дослідниця вбачає власне сам 

факт звернення письменників до бурлескно-пародійного напряму в 

тогочасній мовній ситуації в Україні. Химерний роман, на думку 

дослідниці, з’явився «як реакція літературного писемного варіанта мови 

на кризу, що її переживає усне мовлення, як спроба літературної 

компенсації занепадаючого просторіччя. На великому ареалі української 

мови над нею нависла небезпека втрати живої уснорозмовної форми. 

Прагненням письменників зберегти і підтримати просторіччя і 

пояснюється, очевидно, спроба оновлення жанру, що традиційно 

спирався на просторіччя» [172, c. 32]. 

Крім того, Л. Масенко констатує, що мова в химерному романі 

«виступає до певної міри як самодостатня цілість». У химерному романі 

не автор веде слово, а саме слово мовби веде автора, постійно 

примушуючи його «спотикатися» об слово, звертати на нього увагу, 

зосереджуватися не так на розгортанні сюжетної дії, як на самому слові. 

Автор роману виразно демонструє свою залюбленість у слово, увагу до 

його звучання, значення, походження» [172, с. 30‒31]. 

На особливу увагу заслуговує мовознавча аргументація химерного 

роману, представлена В. Русанівським [229, с. 21]. Дослідник ґрунтовно 

аналізує художні особливості романів В. Земляка, О. Ільченка, 
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П. Загребельного, В. Шевчука і В. Дрозда. Суть химерності вчений 

вбачає у відступі від реалізму та дотриманні реалістичної думки 

водночас. Учений зазначає, що є принаймні п’ять ознак, більшою чи 

меншою мірою наявних у химерному романі: 

1) прагнення письменників до збагачення лексикону, що 

відбувається завдяки творенню неологізмів, відновленню забутих слів, 

запозиченням з інших мов; 

2) антропологізація предметів і явищ навколишнього світу, що 

виявляє себе у тропах; 

3) шанобливе ставлення до слова – давнього й сьогочасного; 

4) прагнення поділитися з читачем уявленнями про сучасний 

світ, використовуючи для цього афористичні конструкції; 

5) іронічне ставлення до світу і навіть до самого себе [229, с. 

21]. 

О. Важеніна, орієнтуючись на химерну трилогію Є. Гуцала, 

акцентує увагу на прив’язаності до народного мовлення, ускладненості й 

заплутаності тексту, багатстві, своєрідності, авторській видозміні 

лексико-фразеологічного фонду, прозорій мотивованості власних назв 

[38, c. 180]. 

Важливим питанням в аналізі жанрово-стильових особливостей 

химерного роману 60-90-х XX ст. є визначення конкретних факторів, що 

зумовили його появу в цей період. Зокрема, А. Погрібний виділяє такі 

причини: по-перше, зацікавлення письменників різними умовними 

формами як одного із засобів інтелектуально-філософського об’ємного 

пізнання людського буття та, по-друге, «захисна реакція літератури», де 

переосмислення фольклорного «минулого» стає спасінням від 

стереотипізації, нівелювання, агресивної «масової культури» [216, c. 25]. 
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Подібні думки висловлюють І. Дзюба та А. Горнятко-Шумилович, 

зазначаючи, що вся химерна проза загалом виросла з потреби подолати 

пісний натуралізм і «описательство» [71, с. 13] та стала реакцією на так 

званий виробничий роман з його мовним усередненням і зведенням 

людини до стандарту [53, с. 14].  

Аналіз зазначених ідей дозволяє нам окреслити такі жанрово-

стильові ознаки химерної прози, представленої в українській літературі 

жанром химерного роману:  

1) cинтез реального й умовно-фантастичного, що виростає з глибин 

народної творчості й зумовлює умовність ситуацій, образів, характерів;  

2) стилістична поліфонія, спричинена особливостями оповідної 

манери;  

3) фольклорна образність, міфологічний інтертекст; 

4) деформація часопростору; 

5) традиції сміхової культури; 

6) притчевість, інтелектуально-філософська наповненість творів;  

7) багата мовна стихія. 

 

1.2. Бароковий модус химерної прози 

 

У химерному романі яскраво зреалізовано принципи українського 

бароко. Це передусім віддзеркалено в його синкретичній формі, 

конкретніше в так званій «бароковій манері» («бароковому письмі»). 

Проведений нами літературознавчий аналіз досліджуваних текстів 

свідчить про те, що в романі О. Ільченка про козака Мамая риси 

героїчного епосу еклектично поєднуються з відвертою 

публіцистичністю, лірика – з гротеском, фантастика – із суворо 
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реалістичною оповіддю. Подібні характеристики стосуються і дилогії 

В. Земляка – «Лебедина зграя» та «Зелені Млини». На думку 

О. Важеніної, «химерність «химерних» романів полягає передусім у 

несподіваному переплетінні різних стилістичних пластів, максимально 

зближених між собою, – лірики, гротеску, патетики, іронії» [38, с. 183]. 

При цьому наголосимо, вигадане, фантастичне, до побутової 

достовірності реальне – усе це взаємопереплітається і не викликає 

враження штучно створеного конгломерату в аналізованих творах.  

Як зазначає В. Шевчук, до химерної прози звернулося покоління 

шістдесятників, намагаючись утекти від фальшивої кабінетної літератури 

соцреалізму, на чільне місце ставлячи справу відродження держави. 

М. Ільницький переконаний у тому, що химерна проза була своєрідним 

«відвоюванням права на умовність у літературі: химерна проза була 

реакцією на т. зв. виробничий роман з його мовним усередненням і 

зведенням людини до стандарту; вона насміхалася з офіційно узаконених 

догм, видобувала з надр народної пам’яті незатерте слово і дотеп, 

трансформувала заборонені владою форми фольклорного дійства тощо. 

Отже, для письменників, які творять у манері магічного реалізму (хоча й 

на українському ґрунті. – Д. К.) чи пишуть химерні романи, відновлення 

ідентичності та її реконструкція є своєрідним викликом, що його робить 

художній творчості сама дійсність і в Латинській Америці, і в 

пострадянській Україні. Письменники дають реальному й 

надприродному однаковий статус, підсилюючи своє бажання 

ідентифікуватися з «магічним» світом минулого, якого більше немає, і 

водночас роблять спробу відновити ідентичність.  
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Як зазначалося в попередньому підрозділі, більшість дослідників 

схиляється до думки про те, що і роман Ґ. Ґарсіа-Маркеса, і ціла 

латиноамериканська проза стали швидше імпульсом для розвитку 

українського лірико-химерного роману, а не вплинули на нього 

безпосередньо, оскільки український химерний роман, як і нова 

латиноамериканська проза, багато в чому виникли на основі 

національного бароко. Відтак, можна говорити про умовно паралельний 

розвиток, більш чи менш одночасовий, але опертий на національну 

традицію, а тому в кожному випадку самобутній напрям розвитку 

літератури.  

Зупинімося детальніше на барокових рисах, які власне й визначили 

формування, подальший розвиток українського химерного роману.  

Бароко посідає надзвичайно важливе місце не лише в історії 

культури всієї Європи, але й в українському літературному просторі. 

Зокрема, Д. Чижевський зазначає, що «барокко» (орфографія 

Д. Чижевського. – Д. К.) було до певної міри поворотом від ідей 

Ренесансу до Середньовіччя, але не в сенсі простої реакції. Дослідник 

наголошує: «Творчий характер і широкий вплив барокко ґрунтувався на 

тому, що в ньому було дане сполучення, синтеза ренесансу і 

середньовіччя. Не відмовляючись від досягнень ренесансу, барокко в 

багатьох пунктах повертається до середньовічного змісту і форми. 

Замість прозорої гармонійності мистецьких творів ренесансу в барокко 

зустрічаємо складну різноманітність, що характеризувала й пізнє 

середньовіччя. Замість простоти ренесансу в барокко панує 

ускладненість, замість поставлення людини в центрі уваги, барокко 

повертається до «теоцентризму», в центрі буття і життя стоїть Бог, отже 

культура знову, хоча б частково, відмовляється від «секуляризації» 
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ренесансу й дістає релігійне забарвлення. Замість звільнення людини від 

усяких авторитетів і «пут» бачимо шукання провідних авторитетів: 

церква, держава знову набрали великого значення» [298, с. 96]. 

Дослідження культурно-історичної епохи бароко в Україні 

репрезентують численні праці Л. Андрієнко, О. Білецького, 

М. Виноградова, М. Возняка, Л. Гнатюк, І. Гуцуляк, І. Дзири, Л. Зеліско, 

О. Ліпатова, І. Ісіченка, П. Клепацького, Л. Костич, М. Максимовича, 

Л. Махновця, Л. Новиченка, О. Мишанича, Д. Наливайка, 

М. Оболенського, Т. Пастух, В. Передрієнка, В. Русанівського, 

В. Соболь, Д. Чижевського, В. Шевчука та ін. 

Необхідно зауважити, що бароко було наднаціональним стилем, 

наділеним рідкісною пластичністю, здатністю адаптуватися до 

національних та регіональних умов і культурних традицій [176, с. 15]. 

Саме тому, на нашу думку, в кожній національній літературі воно 

виявлялося по-різному. Важливим є і той факт, що естетика бароко 

формувалася в період бурхливих суспільно-історичних подій, боротьби 

різноманітних ідейно-естетичних принципів. Зокрема, дослідник і 

теоретик бароко І. Іваньо підкреслює: «Барокко [орфографія І. Іваньо – 

Д. К.] як своєрідна система естетичного освоєння життя відбиває 

суперечливий стрімкий рух духовного розвитку людства<…> Барокко 

було мистецтвом синтезу, примирення суперечностей: земного і 

небесного, духовного і світського, античності і християнства. Тут 

дивовижно сполучаються міфологічні й біблійні образи, християнські та 

язичеські уявлення» [102, с. 6]. 

Дослідниця О. Ніколенко чітко окреслює основні риси барокової 

культури, відзначаючи: «В естетиці бароко посилюється інтерес не 
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тільки до досконалих проявів буття, а й до дисгармонійного, 

фантастичного, гротескного, навіть потворного… дійсне і фантастичне, 

реальне та ірреальне настільки тісно переплітаються, що нерідко 

неможливо відділити одне від одного. Усе це – єдиний світ, такий, яким 

бачили його люди бароко: реальний і загадковий водночас. Створюючи 

нову естетику, митці прагнули вийти за межі видимого світу, за грань 

можливого» [195, с. 22]. 

Характерною ознакою бароко є також його динамізм, який 

виявляється в постійному русі форм, які покликані відтворити рухливість 

світу і стан душевного неспокою людини, що узгоджується з естетикою 

химерного роману. 

На думку літературознавця Д. Наливайка, динамізм у літературі 

бароко виявляється по-різному: це і тематичний динамізм (змалювання 

рухомих реальностей – плину води та хмар, струмків, водограїв тощо, а 

також всіляких змін та метаморфоз у житті героїв), і сюжетний динамізм 

(напружена дія, несподівані сюжетні повороти, мотив всевладдя долі, що 

грається з людьми та ін.), і психологічний динамізм (зображення 

духовної та емоційної рухливості героїв, частих змін їхнього 

внутрішнього стану, піднесень і криз, затьмарень і осяянь) [181, с. 118]. 

Уконкретнює характеристику динамізму в бароковій літературі і 

Д. Чижевський: «Нове і своєрідне в барокко – це, головне, динамізм 

його, рухливість, що її помітимо і в мистецьких формах (складні криві 

лінії), і в загальному стремлінні до напруження, авантюри, зміни, 

мандрівки, боротьби, якими сповнене і особисте і суспільне життя тих 

часів, як і пластичні та літературні твори. З цим зв’язана й надзвичайна 

любов барокко до противенств, антитез: поруч із зображенням повного 
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життя, барокко кохається в темі смерті; проти Бога бореться диявол, що 

стає характеристичним героєм бароккових творів. Глядача, читача чи 

слухача мистець доби барокко хоче насамперед зворушити, струсити, 

розбурхати» [298, с. 97]. 

Феномен бароко набуває поліфонічної ретрансляції в потужних 

культурних здобутках з проникненням у сьогодення. Бароковість як 

архетип, духовну парадигму української культури осмислюють 

С. Кримський, М. Ольховик, Д. Чижевський, М. Семчишин, О. Мишанич, 

Д. Наливайко та ін. 

С. Кримський виділив стрижневі ідеї, які містять 

культуромоделюючий потенціал: театральність – парадигмальна ознака 

бароко; палімсестність бароко (проступання в культурних текстах  знаків 

минулого) як найхарактерніша ознака українського різновиду; культ 

візуалізації життя, позначений на всій системі мистецьких жанрів епохи 

бароко [130, с. 321, с. 339, с. 340]. 

Синтетизм бароко – одна з найхарактерніших рис, що 

відобразилася і в українській химерній прозі. Зокрема, О. Ніколенко 

наголошує: «Синтетизм бароко виявляється в поєднанні несумісних 

начал: природи і Бога, реального та ірреального, вишуканості стилю й 

брутальності, абстрактної символіки та натуралістичних деталей, 

примхливої вигадки та достовірності образів» [195, с. 24]. Схожу думку 

висловлює один із представників барокового напряму – Дж. Маріно, 

який стверджує, що «мета поета – здивувати й вразити». Задля цього 

митці вдаються до поєднання «несхожого», вражаючих образів, 

консептизмів, інакомовлення тощо» [195, с. 12]. Так, наприклад, зміст 

дилогії «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» В. Земляка зовсім неважко 
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окреслити, взявши до уваги зовнішньоподієве начало творів. Елементи 

умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві помічати в історії 

й історіях вавилонських не тільки пряме, а й додаткове значення, що 

асоціюється не просто з ідеєю, а з її філософічністю. Невипадково майже 

все, що відбувається у Вавилоні чи поблизу нього, знаходить 

відповідний коментар в устах «філософа» Левка Хороброго. 

Однак події, зображені в романі-дилогії, без будь-якої двозначності 

пов’язані з реальністю, спроектовані в життя з конкретним змаганням 

сил, соціально, історично породжених. У «Лебединій зграї» це бідняки, 

яких об’єднують у комуну, а з іншого боку, на другому полюсі – багатії, 

колишні власники – Бубели, Гусаки, Раденькі тощо. Мабуть, тільки 

Явтушок Голий стоїть посередині, вагаючись, перебігаючи з табору в 

табір залежно від політичної погоди. Щоправда, деякий час намагається 

лишитися не те щоб «над», а «побіля» поєдинку й «філософ» Левко 

Хоробрий. 

На нашу думку, саме завдяки незвичному поєднанню 

різноманітних лінгвостилістичних засобів, художніх прийомів, словесній 

грі тощо вдається досягнути ефекту пишності, урочистості, навіть 

химерності – те, що ставили собі за мету автори барокових текстів, яких 

більше цікавила зовнішня оболонка мистецтва, вишукана форма. Проте 

вважаємо, що таке нагромадження численних засобів вираження не було 

еклектичним, а підпорядковувалося передусім вираженню закладеної 

автором ідеї. 

Риси бароко, зокрема, репрезентуються також у химерному романі 

з народних уст «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 

Молодиця». Цілком виправданою є теза про два рівні мислення, що 
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реалізуються в історико-гумористичному ключі, адже сакральне та 

профанне відображено в творі у тісному взаємозв’язку. Так, в одному з 

уривків подано химерне порівняння: «…Уже починав тоді розуміти, 

чому прадід, помираючи, велів себе в тій скрині поховати, – не в труні, а 

в скрині! – бо, звісна ж річ, і найпевніший мрець, глипнувши згасаючим 

оком на тую картину, ожив би миттю та й помирати б уже не 

схотів…» [104]. Наведена цитата свідчить про основоположний принцип 

світобудови, що відображено на дуальному рівні небо-земля, де козак 

Мамай є «всюдисущим оком», козаком-невмиракою, вічним 

посередником у лабіринті світобудови та мислячої матерії.  

Також виразною ознакою бароко є контрастність, яка виявляється, 

зокрема, у протиставленні земного й неземного; захопленні ускладненою 

формою; химерним, дивним. Названі риси розвивалися у відповідних 

метафорах, символах, алегоріях. У химерному романі їх безліч. 

Наприклад, звернімося до репрезентації символу «очі» в українській 

химерній прозі. Функціонування символу «очі» в пам’ятках має давню 

історію й відповідно різновекторність інтерпретаційних тлумачень, що 

апелюють до естетичних домінант попередніх культурних епох з 

відповідним світобаченням. Зокрема, в Євангелієї від Матвія 

акцентовано на мовному символі ока: «22. Світло тіла – око. Як, отже, 

твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. 23. А коли твоє око лихе, 

все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то 

темрява – якою ж великою буде» [237, с. 29]. У козака Мамая очі – 

своєрідна картина світу, яка характеризує його як непересічну 

особистість: «І відблиски багаття виграють у них, і жаріють вони, ті 
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прехитрі очі, мов зорі вечорові, ранні, ще самотні – в тихому степовому 

надвечір’ї» [104, с. 23].  

Крім того, зазначимо, митці доби бароко, розглядаючи проблеми 

світобудови і окреслюючи місце людини у світі, створювали свої міфи, в 

яких розкрили власну світоглядну філософську модель буття. У цьому 

контексті справедливим є визначення поняття «міф» Т. Манна як основи 

життя, одвічної схеми, формули, за якою рухається життя, постійно 

відтворюючи щось з підсвідомості. Таким пластом зі сфери підсвідомого 

є актуалізація біблійних символів у творчості письменників-метафізиків. 

Щодо мови простонародної, то І. Франко визнає лише те, що написане 

«мовою, близькою до народної», а значить – відокремлене від 

схоластики, як, наприклад, драма «Олексій чоловік божий», як деякі інші 

твори, де «більше живого і сучасного елементу», авторами яких були 

люди, що метасюжетом «стояли здалека від сього академічного круга» 

[286, с. 125]. Так, у творі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, 

або ж Мамай і Чужа Молодиця» реалізується інтенція живої, 

простонародної мови із вкрапленнями фольклору, гумору: «…Не жди 

дяки від приблудної псяки» [104], «Порожня миска не вабить писка» 

[104]. Також ідентичність народної мови віддзеркалено в етимології 

антропонімів: Прудивус, Лукія, Ярина, Саливон – Глек [104]. Як 

стверджував Д. Чижевський, в українському бароко «маємо значну 

перевагу елементів духовних над світськими <...> Світських елементів не 

бракує цілком; маємо й світську лірику, і новелу, і – хоч і лише 

випадкові – світські елементи в драмі, нарешті – маємо світську хроніку, 

лист, науковий трактат. Але «духовний» елемент переважає у змісті» 

[300, с. 47]. Аналізуючи реалізацію барокових рис у химерному романі, 
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слід зауважити, що предмети побуту у творі О. Ільченка «Козацькому 

роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» секуляризуються, 

переходять із сакральної сфери у профанну: «Крім Козака Мамая – з 

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

всяке інше Лукіїне малювання. То якийсь молодий козаченко з паничем 

польським шаблями рубаються. То гетьман Богдан – на коні, з 

булавою» [104].  

Тобто, на основі аналізу згаданих вище міркувань вітчизняних і 

зарубіжних літературознавців справедливою видається думка про 

суперечливий характер літератури бароко, який розкривається через 

синкретичність. Суперечність полягає в ідеї духовності й утвердження 

краси, необмеженості простору. Тому на формальному рівні бароковий 

світ розкривається у вигляді метафори, в якій актуалізовані різні мотиви 

(християнські, античні, національні, історичні).  

Відтак, барокова філософія, побудована на поєднанні 

протилежностей – людини і Всесвіту, тілесного і духовного, 

раціонального й ірраціонального, фантазійного та реального – 

реактуалізувалася в українській химерній прозі, представленій у нашому 

дослідженні романом О. Ільченка «Козацькому роду…» та дилогією 

В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини». 

Зважаючи на численні модифікації барокових рис, наголосимо на 

тому, що принагідно до химерної прози в літераутрознавчих працях 

вживається термін «необароко». Так, О. Ковальчук [119] детально 

аналізує репрезентацію барокових рис у межах стилю лірико-химерної 

прози, визначаючи їх як необарокові тенденції. Означений термін, на 

нашу думку, сигнатує динаміку історичного процесу, даючи право 
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робити припущення про можливість наступного повторення явища у 

схожі періоди розвитку літератури. Термін «необарокові тенденції» 

справді охоплює спектр модифікацій, зберігаючи постійну прив’язку до 

першоджерела явища – доби бароко. А тому слід наголосити, що таке 

визначення, з одного боку, констатує існування явища, а з іншого – 

дозволяє розглянути його в межах мистецької поетики різних культурних 

сигнацій.  

Необароковою за своєю внутрішньою суттю стала й проза 

представників «химерної» течії. Зокрема, роман О. Ільченка, як і інші 

твори «химерного» штибу, увібрав у себе ряд ознак, що притаманні 

традиції «низового бароко», серед яких ми представимо деякі з них 

(О. Ільченко, «Козацькому роду нема переводу…», дилогія В. Земляка 

«Лебедина зграя» та «Зелені Млини»): 

- потяг до обігрування (вистава на майдані мирославського 

базару); 

- грубий гумор («– А тебе й по смерті в рай такого не 

пустять! -– Та чому ж? — збентежено озвалась Роксолана, що не 

хукнула досі й пари з уст. — Чому ж таки не пустять?— А тому, що 

сотворив його пан-бог та й висякався!— Бог сотворив мене по свойому 

образу і подобію, — статечно відмовив пан обозний. — Хіба ж господь 

— такий кумедний?— Це блюзнірство! — проголосив Пампушка.— А все-

таки в рай ось таких не пускають! I знов стурбовано спитала пані 

Купа…» [104, с. 46]. 

- використання пейоративної лексики («Не той пес, що одмовить 

суці, - посміхнувся Лук’ян» [99, с. 77]; «Бог не теля, баче й відтіля…» 

[104, с. 41]; «— Ах ти ж кобило ногайська! — несподівано визвірилась на 
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свою пані ковалева ненька і раптом розійшлась, як шуря-буря: мати 

захищала сина» [104, с. 51]; «‒ Щоб тебе несвіцький сором побив! ‒ 

кричала вона. ‒ Сто ножів тобі в твою мотрю, — чого, бач, захотіла! 

Кому що — до мого сина, а тобі — зась! Така, бач, добра пані, що ледве 

в матню йому не вскочить! Та в тебе ж коло пупа — чортів купа!.. Але 

зась! Але зась!» [104, с. 51]. 

Письменники, що репрезентують аналізований в українській 

літературі період, прагнуть вербалізувати образ-етнотип, національний 

дух українця, вони спираються на народну міфологію, яка подарувала 

українській літературі образи сильних людей, що закріплені в пам’яті 

нації і співвідносяться з міфом вільного козацтва. Таке бачення 

характерне і для доби бароко, яке досить часто в сучасній українській 

лінгвокультурі вживається з означеннм «козацьке».  

Отже, як свідчить здійснений аналіз джерельної бази дисертації, 

«химерна» проза увібрала в себе ряд барокових рис, спромоглася 

витворити необарокового героя, який, попри свою самотність, 

розчавленість подіями реальності, залишається таким собі мандрівником, 

філософом, життя якого переповнене химерами, одвічним пошуком 

істини, якому притаманне усвідомлення марності екзистенційних 

пошуків себе в безглуздому світі. У розглянутих нами текстах, це, 

зокрема, козак Мамай та Фабіян-філософ із притаманними їм 

екзистенційними пошуками в кордоцентричних площинах світобудови.  
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1.3. Химерна проза в контексті сміхової культури 

 

Не менш важливою характеристикою української химерної прози є, 

як уже зазначалося в попередніх підрозділах, залучення засобів 

комічного. Це узгоджується не лише з бароковою філософією, тяжінням 

до зображення ірреальних, фантастичних ситуацій (домінантних 

характеристик української химерної прози), а й відображенням у 

художніх текстах етнокультурних засад українців.  

Комічне як естетична категорія сягає історичними змислами в сиву 

давнину, репрезентує архаїчні засновки, і саме фольклорна творчість – 

одне з його джерел [34]. Особливість українського фольклору полягає в 

тому, що сміх є його виразною рисою, жарт пронизує все життя 

українців. Майже в усіх жанрах спостерігається явище комізму, але 

кожен із них послуговується різними мовними засобами для творення 

комічного ефекту. 

В українському культурному континуумі дедалі більше уваги 

приділяють характеристиці психічних основ українців, що виявляються 

не лише в стереотипах поведінки, але й у мові, художній творчості. Так, 

С. Кримський вважає, що «спіралі історії накручуються на стрижньові, 

центральні цінності, які, збагачуючись, не гинуть, а постійно 

відроджуються в нових формах, перетворюючи сучасність у всечасність 

метаісторії» [131, с. 77]. На думку науковця, «чим ґрунтовнішим є 

культурне звершення, тим глибше воно проростає в історичний ґрунт 

цивілізації» [131, с. 78]. Такими стрижнями він називає архетипи, а ми 

уточнимо – етнопсихічні архетипи. На нашу думку, визначення й опис 

етнопсихічних архетипів неможливі без урахування особливостей 
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національного характеру як важливого компонента етнічної свідомості та 

дефініції сміху зокрема. 

Як відомо, етнічний характер складають психічні риси, властиві 

етносу на певному етапі розвитку, які на кожному з таких етапів можуть 

«згасати» чи навпаки реалізовуватися більш інтенсивно. Важливо 

простежити, які саме риси дослідники вважали притаманними 

українському етносу взагалі. 

Перші спроби проаналізувати психічний склад українців як етносу 

було зроблено ще в XIX ст. у працях видатних представників української 

думки М. Костомарова, В. Липинського, І. Огієнка, Д. Чижевського, 

продовжили ці дослідження сучасні науковці О. Баронін. І. Грабовська, 

М. Гримич, В. Жайворонок, Ю. Липа, Г. Лозко, Б. Цимбалістий та ін. 

На підставі дослідження народної творчості, історії народу, 

характеристики його найвидатніших постатей названі автори 

розглядають такі типові риси етнічного характеру українців: 

волелюбність, прагнення до свободи, патріотизм, емоційність, 

чутливість, чуттєвість, сентименталізм, ліризм, гумор, артистичність, 

культ матері-жінки, релігійність, толерантність до інших народів, 

терпимість, індивідуалізм, працелюбність, гостинність, інтровертність, 

що виявляється в певній спрямованості на власний внутрішній світ, 

самозаглибленість, колективізм, кордоцентризм. 

Аналізована химерна проза в українській літературі повною мірою 

ретранслює характерні риси національного характеру: емоційність, 

сентиментальність, чуттєвість, мужність, гордість, почуття гумору, 

релігійність, прагнення до волі [252]. 

Сміх – явище демократичне. І, мабуть, також логічним є 

акцентування передусім соціальної ролі сміху відомими авторами 
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концепцій комічного, зокрема, А. Бергсоном [20] та В. Проппом [222], 

хоча амплітуда досліджень набагато ширша і вбирає в себе його граничні 

межі – від феномена лоскоту, з його доісторичними витоками та 

«фізичною псевдоагресією», аж до ототожнення сміху зі  сферою 

віртуального. У цьому контексті, на нашу думку, особливе місце 

займають погляди М. Бахтіна на явище сміху [16]. 

Гумор, як відомо, – це доброзичливо-глузливе ставлення до чого- 

небудь, спрямоване на викриття вад, уміння подати, зобразити щось у 

комічному вигляді, а також художній прийом у творах літератури або 

мистецтва, заснований на зображенні чого-небудь у комічному 

вигляді [246]. У словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» 

гумор визначено як «ознаку здорового духу, який виявляється і в тому, 

що людина (і цілий народ) може «сміятися крізь сльози», намагаючись 

звільнитися від душевної туги» [85, с. 161]. У романі О. Ільченка 

реалізовані обидва аспекти: автор і сам використав у творі прийоми 

комічного, зображуючи події та образи, і в уста персонажів уклав 

дотепні жарти, веселі глузування. 

І. Кант термін «комічне» не використовує, однак дефініює смішне 

«грою думки» [110]. Щодо цього слушними є міркування М. Рюміної: 

«Контраст, суперечність, а також мотиви «гри» і прихованого за 

видимістю об’єкта смішного в кантівському тлумаченні комічного 

містяться імпліцитно» [231, с. 22]. І. Кант в «Критиці здатності 

судження» відзначав, що приводом до сміху, як і до музики є «два типи 

гри естетичними ідеями, за допомогою яких нічого не мислиться» [110, 

с. 351]. 

Як зазначає Р. Декарт, «сміх є природнім (пов’язаний з радістю), 

що йде від свідомості, відповідно, зло, яким ми обурені, не може нам 
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зашкодити, сміх може бути і від здивування при несподіваності цього 

зла, відповідно, тут одночасно проявляється радість, ненависть та 

здивування» [66, с. 534]. 

Як відомо, сміх може бути не тільки відповіддю на негатив, а й 

просто вираженням радості, чистого задоволення. Таким є ставлення до 

сміху Р. Декарта [66]. У цьому ж контексті сміх аналізує і Б. Спіноза. 

Т. Гоббс у своєму творі «Левіафан» надає перевагу тому, хто сміється, 

оскільки сміх – це вираз раптового тріумфу від почуття переваги над 

будь-чим, або будь-ким [227, с. 253]. 

О. Ільченко, працюючи над романом «Козацькому роду нема 

переводу...», відзначив в українському характері незворушність, відвагу 

та почуття гумору: «Гострі діаманти мудрого й злого гумору сяють у 

самому характері нашого миролюбивого, вольнолюбивого народу <…> 

витівка, гостре слово, сміх чи нестерпний регіт не раз убивали ворога, не 

меншою мірою допомагали простій людині виходити переможцем із 

будь-яких випробувань – у роботі і на полях війни» [59, с. 158‒159]. 

Є. Гуцало, поряд із персоналіями роману, вважав повноправним 

«героєм» твору О. Ільченка «соковитий, добірний народний гумор» [60, 

с. 149] та зазначав: «Добродушні глузи або дошкульні кпини, дотепи й 

жарти, весела чи зла іронія, сатиричне висміювання панства та різних 

іноземних недобитків, що зазіхають на чуже, лукавство, анекдотичні 

ситуації – усе це заразом створює неповторну атмосферу цього 

багатоманітного за своїми емоційно-настроєвими ознаками 

літературного шедевру. Роман буквально нашпигований веселими 

приповідками, гумористичними висловами, про які не можна твердити, 

що вони чи належать самому народові, чи витворені письменником, 
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глибоко обізнаним із фольклором, а тому, витворені, за своїм духом та 

влучністю нітрохи не відбігають від народних» [60, с. 149]. 

У нашій дисертації обстоюється думка про те, що комічне є 

проекцією самоорганізуючої креативної форми парадоксального 

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

структурою, яка безпосередньо поєднана з хаосом та порядком як 

результат рецепції неоднозначних образів, що вербалізуються за 

допомогою різних часових, образно-символічних, гумористичних 

засобів. 

У романі «Козацькому роду нема переводу...» О. Ільченка, як і в 

«Зелених Млинах» В. Земляка, комічне – переконливий аргумент, засіб 

характеристики й самохарактеристики персонажів. Так, наприклад, 

В. Земляк подає яскраву характеристику особистості через її особливе 

вміння сміятися: «Мальва не належала до реготух вавилонських, але 

вміла сміятися на гойдалці так нестримно й заразливо, з такими 

пустотливими нотками, що незахищені парубки в’янули від самого її 

сміху» [99, с. 23]. Таким чином, категорія сміху стала засобом втілення в 

образі Мальви вільної людини, для якої характерне іронічне 

світосприйняття. Іронія викликає в героїні сміх задля власного 

задоволення, тобто йдеться про гедоністичну функцію сміху. Крім того, 

сільський філософ Фабіян (В. Земляк, «Лебедина зграя») постійно 

твердить, що веселість – це те небо, під яким квітує все, крім злості. І 

недарма письменник уже з перших рядків налаштовується на 

«роздумливо-іронічний» тон (інші спроби характеристики розповіді: 

«меланхолійно-розімріяний настрій», «іронічна мудрість неквапливої 

прози», «щедра, розкішна, крислата, смаковита» проза, «стримана 

ніжність і ласкаво усміхнений гумор» та ін. [97; 309; 75]). Життєвий 
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матеріал письменник подає в «непрямому» зображенні, знаходить 

оригінальний лірико-гумористичний ракурс художнього освоєння 

реальності. Під таким незвичним кутом зору події висвітлюються часто з 

несподіваних ракурсів. В. Земляк в аналізованій дилогії використовує 

стиль народного мислення, поетичної уяви, переймає сам погляд на світ. 

Зображувані події «деформуються» під впливом комічного імпульсу, що 

повніше відтворює атмосферу народного світовідчуття.  

Також слід загадати виняткове вміння Андріяна знаходити в степу 

місця, де б’ють джерела й можна копати криницю, винятковий розум 

обох Фабіянів – людини й цапа. Усі епізоди, витримані в дусі народної 

фантазії, органічно вписуються в загальний плин розповіді, якій глибоко 

властиве фольклорне начало. Наприклад, та ж коза з давнього вертепного 

персонажа перетворилася в цапа Фабіяна, і ця метаморфоза вносить у 

художню структуру такий струмінь вертепного лицедійства, іншими 

словами, карнавального сміху, що сміх той явно став ознакою 

морального здоров’я народу, став амбівалентним сміхом. Епізоди, коли 

цап Фабіян п’є з відра в сільраді чи повертається задом до куркулів під 

час задуманої ними розправи з сільськими активістами на Йордані, 

випливають з принципу народного епосу, де немає нічого другорядного, 

не вартого уваги. У цьому плані можемо говорити про особливий тип 

умовності ‒ народносвятковий, ‒ широко представлений у багатьох 

«химерних» романах, у тому числі у творі О. Ільченка. 

Важливим у такому разі є літературно-критичний матеріал: у 

працях, присвячених творчості О. Ільченка, підкреслено таку особливість 

таланту письменника: схильність до гумору, до комічного. Зокрема, 

Ю. Безхутрий відзначав, що «гумор, сатира, іронія для О. Ільченка – 

обов’язкова умова ліплення художнього образу» [18, с. 20]. Комічне як 
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форма парадоксу реалізується у влучних смислових формулах, які 

інтегровані у ймення персонажів твору: Купа-Пампушка, Копистка, 

Пихатий, Півторацький, Пилип-з-Конопель, Скубенко, Жупане, Сноходо, 

Хівря, Прудивус, Гармаш, Бевзь, Покиван, Пришийкобиліхвіст, Стецько, 

Роздобудько, Непийпиво, Самотока тощо. 

Комічний фрактал ретранслюється через вербалізацію прислів’їв, 

приказок. Так, козак Мамай, якого ведуть на шибеницю, відказує 

гетьманові Однокрилу: «Жартую, пане гетьмане: на здоров’я козі, що 

хвіст короткий! На здоров’я мертвому, що ніс холодний!» [104, с. 105]; 

панові: «Афедроном ... тобто голим гузном наперед, – коли ти по-

грецькому не тямиш!» [104, с. 44]. 

Емоційність українців, їхнє почуття гумору в романі О. Ільченка 

репрезентовано в численних авторських ліричних відступах: «Тарас 

Григорович Шевченко говорив же колись про неприторенну вдачу своїх 

земляків, бо ж не можуть вони не прогаптувати порою й найсуворішу 

матерію бодай ледве помітним жартом, <…> сміх, що від нього легше 

дихати в лиху годину, легше боронитись від нападників <...> коли б’ють 

лихом об землю, коли й саме лихо сміється, завжди і всюди сміх» [104, 

с. 80].  

Через мову автора-оповідача в тексті передано не лише особливості 

українського гумору, а й моральні цінності українців загалом: «І треба 

відзначити, що протягом вистави мирославці кепкували й сміялися – не з 

добрих людей, їхньому серцеві близьких та рідних, не з речей для всього 

народу святих, бо ж простим людям блюзнірство ніколи не було 

властивим на протязі віків, – а сміялись мирославці з одвічних ворогів: 

панства, бундучності, дурості, боягузтва, смерті...» [104, с. 235]; 

«Жартуєш навіть перед шибеницею?/ Завжди і скрізь! – і додав: – 
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Добряча українська вдача...» [104, с. 105]; «І запал. Щоб до сліз, до сміху, 

аж до сміху в сльозах, <...> бо ж тільки людині є властивий сміх, і що 

більше людина сміється, то більше вона стає людиною»  [104, с. 197]. 

М. Бахтін вважає, що сміхом досягається «пародійне руйнування 

застарілих ідеологічних смислових зв’язків між речами та явищами...», 

оскільки саме таким чином народ звільняється від віджилих світоглядних 

догм» [16, с. 511], що вповні актуалізується в текстовій тканині 

досліджуваних творів.  

Проаналізований нами матеріал дозволяє стверджувати, що в 

художній парадигмі українського химерного роману репрезентовані всі 

засоби комічного (гумор, іронія, сатира, гротеск). Особливе значення 

гумору в межах химерної прози виявляється в тому, що його функції 

виходять за рамки художнього прийому, набуваючи таких ознак, як 

казкова фабульність, діалогічність, реалістичність, гротескність, 

багатоплановість тощо. Для химерних романів характерна певна образна 

структура й концептуальні особливості, означені контрастним 

забарвленням, що ґрунтується на споконвічному конфлікті добра й зла, 

трагічного й комічного, яким він є в межах ретрансляції подій і явищ 

буття крізь призму народної свідомості. Параметри сміхової матерії в 

химерному романі іронічно й сатирично забарвлені, сміховий ефект 

найчастіше виникає від зіткнення реальної ситуації з вимислом і 

домислом. Домінуючою метою є не запекла боротьба на «знищення», а 

навпаки, анекдотичні ситуації, що є доволі поширеними у творі 

О. Ільченка та дилогії В. Земляка, спрямовані на висміювання, іронію та 

утвердження певних світоглядних засад, які були сформовані у народній 

свідомості. Гумор у химерному романі відтак виконує ряд важливих 

функцій: є засобом характеристики і самохарактеристики персонажа, є 
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репрезентативною парадигмою, що проявляє характерні риси 

ментальності та етнокультурні засади нації. Окрім цього, для авторів 

химерної прози гумор був своєрідним засобом інакомовлення, адже 

давав можливість у завуальованій формі висловити те, що було 

несумісним із нормами пануючого тоді соцреалізму (псевдохудожнього 

за своєю суттю явища), стаючи таким чином способом виходу за вузькі 

жанрово-стильові та ідейно-тематичні рамки радянської літератури.  
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Висновки до Розділу 1 

 

Проаналізований матеріал дає підстави резюмувати, що українська 

проза 50-70 рр. ХХ ст. виявляє літературно-фольклорно-фантастичний 

спосіб художньої репрезентації дійсності, витоки якого сягають ХІХ  ст. 

(творчість М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка. П. Куліша, 

Н. Кобринської, І. Франка), що супроводжується активним зверненням 

до народних легенд, переказів, міфів, казок, дум, пісень, бувальщин. 

Витвори народної фантазії генерують своєрідну закодовану інформацію 

про минуле, сигнатуючи майбутнє. 

Химерну прозу розглядають переважно як різновид філософського 

роману, де реальне поєднується з фантастичним, умовним; для неї 

характерні засоби іронії, гротеску, театральності, елементи фольклору та 

міфопоетики з виразною національною своєрідністю. Основу 

«химерності» течії становлять мотиви бароковості, що стали неодмінним 

атрибутом українського ментальності й художнього мислення.  

Творчою орієнтацією на фольклорні традиції, трансформацію в 

нових художніх формах притч, легенд, казок, міфів та багатьох елементів 

народної сміхової культури (народних звичаїв, жартів, прислів’їв) 

позначені «український химерний роман із народних вуст» О. Ільченка 

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

В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини». 

За нашими спостереженнями, українській химерній прозі властиві 

такі риси: прихильність письменників до різних форм умовності, 

казкових ситуацій; химерне сплетіння фантастичного, ірреального; 

алегоричне наповнення образів-символів, ускладнене авторською 
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вигадкою; вільне поводження з просторовими і часовими координатами-

формаціями; стилістична поліфонія; композиційні зсуви; особлива 

оповідна манера, джерелом якої є фольклор та лейтмотив-натяк на 

авторську присутність. 

Реактуалізація образів-мотивів, смислових домінант стає 

повноправним бароковим фоном, на тлі якого домінують літературні 

ремінісценсії. Буттєвий код художньої культури визначає смислові 

відтінки, які сенсуально продукують парадигму софістичності химерного 

роману. Ідеї бароко стали визначальними для химерної прози в 

українській літературі кін. 50-х – 70 рр. ХХ ст., що актуалізувалися в 

необарокових ознаках. Крім того, химерна проза в українській літературі 

кін. 50-х – 70 рр. ХХ ст. вповні відображає основні пласти української 

сміхової культури, що узгоджується з її генеалогічними параметрами. 
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РОЗДІЛ 2 

ЖАНРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

 

2.1. Фантастичне начало в дискурсі української химерної прози  

 

Синкретизм химерної прози закономірно породжує розходження в 

інтерпретації жанрових особливостей химерного роману. Поєднання 

реального з міфологічним, часово-просторові зміщення, запозичення 

стильових рис бароко, гротескні метаморфози з героями – домінантні 

характеристики химерної прози, які мотивують важливість дослідження 

жанрів, які вплинули на ідейно-естетичну, композиційну, образно-

символічну системи творів української химерної прози. 

Явище синкретизму як феномен у своїх роботах розглядали У. Еко, 

Н. Жукова, Л. Левчук, О. Павлова, але в зрізі філософсько-естетичного 

погляду, також зазначене питання було об’єктом дослідження у працях 

мистецтвознавців В. Богомолової, Є. Лосовського, М. Протаса. 

Жанровий синкретизм, характерний для української химерної 

прози, засвідчує інтеграцію в літературний текст міфологічних 

архетипів, збережених у різних жанрах. Проте в художньому творі 

уснопоетичні елементи разом із фабулами народної міфології, як 

правило, синтезовані в єдине художнє ціле на мовленнєвому, жанровому, 

сюжетному та інших функціональних зрізах.  

Важливою характеристикою української химерної прози є 

фантастичне начало, яке є найдавнішим компонентом людської 

культури: вигадка, надприродні події та явища (чудесні, незбагненні, 
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неземні тощо) – у таких виявах воно з’являється в усних оповідях, а 

пізніше й у художній літературі. З часом фантастичне видозмінюється, 

але не втрачає свого значення, що підтверджується постійними 

зверненнями письменників різних спрямувань до тематики 

ірраціонального, надзвичайного, неймовірного, химерного і, відповідно, 

застосуванням специфічних прийомів та образності, особливо у ХІХ–

ХХ ст. Що ж до теоретичного осмислення комплексу пов’язаних із цим 

проблем, то, попри чималу кількість праць, особливо здійснених на 

матеріалі світової художньої фантастики, досі бракує системного 

дослідження фантастичного як особливого типу художнього мислення-

відчуття та як жанротвірного чинника: його онтогенезу, еволюції, 

сучасної парадигматики/синтагматики. 

У працях радянського літературознавства щодо цих питань склався 

тенденційний підхід: у діахронному аспекті еволюцію фантастики 

простежували насамперед в аспекті формування одного з її складників, а 

саме науковості, проголошуючи наукову фантастику спадкоємицею усієї 

традиції фантастичного; відтак, у синхронному аспекті перевагу 

надавали лише науковій фантастиці. Зокрема, такий принцип є 

визначальним у працях Ю. Кагарлицького, Н. Чорної, І. Єфремова та ін. 

Водночас у багатьох інших аспектах погляди науковців, критиків та 

письменників щодо фантастики кардинально різнилися. Такими вони 

лишаються й досі. 

На середину ХХ ст., з огляду на великий масив різнорідних творів, 

з’являється необхідність класифікації художньої фантастики. Дослідники 

оперують такими поняттями, як «фантастична література», «наукова 

фантастика», «фентезі», «наукове фентезі», «соціально-утопічна 
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фантастика» тощо, де внаслідок застосування різних критеріїв 

класифікації змішано жанри, піджанри, жанрові різновиди. Отже, спроби 

генологічного структурування охоплюють і власне фантастику, у якій 

фантастичний образ, фантастичне припущення одночасно є формою і 

змістом художнього твору.  

Нечисленні праці українських науковців у царині художньої 

фантастики спрямовані радше в її історію (М. Дашкієв, О. Стужук), ніж у 

теорію або описують обрані аспекти – фантастична література 

(В. Державин), наукова фантастика (М. Йогансен, Т. Катиш, Н. Чорна, 

Є. Шкуров), фентезі (М. Назаренко); є також спроба дослідити поетику 

фантастики (А. Нямцу). Про українську художню фантастику як 

самостійне явище не йдеться, так само немає її цілісного аналізу.  

Відтак, існує нагальна потреба зосередитися на ознаках 

фантастичного начала, репрезентованого в аналізованих текстах 

химерної прози – романах О. Ільченка та В. Земляка і з’ясувати роль і 

функції фантастики в цих творах. У «химерній прозі» фантастичне (як 

чарівне, надзвичайне, дивовижне) закорінене у звичайне, буденне, 

завдяки чому досягається ефект повноцінності художнього світу; а 

найчастіше елементи умовності, фантастики, гротеску допомагають 

читачеві помічати у творах О. Ільченка, В. Земляка, П. Загребельного, 

Є. Гуцала, В. Дрозда та ін. додаткові смисли, що асоціюються з 

філософічністю ідей. Цією особливістю фантастичного широко 

послуговуються і постмодерністи, наприклад, Ю. Андрухович у 

«Московіаді» (невмотивовані фантазми, розмови з привидом тощо), 

завдяки чому апробуються різноманітні соціальні моделі, розкриваються 

духовні можливості, оголюються постулати політичної риторики. Крім 
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того, фантастичне залучене до створення альтернативних світів 

(віртуально-гіперреальних) – в українській літературі це передусім твори 

В. Кожелянка, а також О. Ульяненка [255]. 

Фантастичний компонент у творах окресленого в дисертаційній 

праці періоду є складником поліфонічних прозових та поетичних 

структур, що реалізуються введенням у текст казкових сюжетів, 

міфологічних епізодів, легендарних образів тощо. Відмінності у 

використанні фантастики-прийому полягають передусім в естетичних 

засадах літературних напрямів. Для модерністів, подібно до романтиків, 

фантастичне привабливе передусім тим, що при його застосуванні 

з’являється найвищий ступінь відстороненості – надання подіям 

позачасового, вічного значення, проте, на відміну від романтиків , у 

модерністів яскраво виражена настанова на знання – наукове, підсвідоме 

(«Ізольда Білорука» Лесі Українки, «Золоті лисенята» Юліана Шпола, 

«Сонячна машина» В. Винниченка). У пізніші часи для представників 

химерної прози фантастичне стало своєрідним романтизованим виходом 

із регламентованості соцреалістичної тематики. Згодом, із тенденцією до 

переборення раціонально-логічного дискурсу в літературі, фантастичне 

слугує для досягнення інших цілей: створення «нових» (після відмови 

від «універсальної») міфологічних моделей («Дефіляда в Москві» 

В. Кожелянка, «Мальва Ланда» Ю. Винничука); підкреслення ігрового 

стилю (акцентація на несправжності певних цінностей – «Рекреації» 

Ю. Андруховича) [255, с. 4.]. Хоча формально сфера побутування 

фантастичного (стилістичний та композиційний рівні) не змінилася.  

На думку польського письменника-фантаста і публіциста 

А. Сапковського [236], основним джерелом фентезі є міфологія. 
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Науковець наполягає на необхідності дотримання у фентезійній 

літературі міфологічних і народних канонів та структурних елементів. 

Подібні спостереження висловлює також А. Горнятко-Шумилович [52; 

53], щоправда, ці застереження стосуються української химерної прози. 

В аналізованих творах представлено фантастичні елементи, як у прозі 

О. Стороженка, драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» [268] та ін. 

Зокрема, «Марко Проклятий» О. Стороженка був написаний унаслідок 

роботи автора з легендами про мандрівника-страдника Марка, якого не 

приймає земля. Цей твір – яскравий приклад для наслідування сучасним 

фентезі та своєрідний прототип творів цього жанру, оскільки в ньому 

фольклорний герой реалізує свій фатум на тлі історичних подій. 

Сьогодні навіть існує окремо історичне фентезі, як особливий підвид 

цього жанру, де застосовується саме цей прийом – уведення міфічного 

героя в історичний контекст, у реальні події, що відбувалися колись.  

Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» [268] ґрунтується на 

народних повір’ях, в ній зібрано безліч міфічних істот (Русалка з 

Водяником, потерчата, Перелесник та Лісовик, а також злидні, Доля та 

Пропасниця, які є міфічними персонажами), прослідковуються казкові 

мотиви. Визначальним є застосований авторкою до головних героїв 

прийом перетворення: Лісовик наказує обернути Лукаша на вовкулаку, 

Мавка перетворюється на суху вербу. Наголосимо, що в сучасному 

фентезі це  образний лейтмотив. До того ж, популярною сьогодні є 

сюжетна лінія, в якій пересічна людина закохується у міфічну істоту, що 

яскраво свого часу продемонструвала у «Лісовій пісні» Леся Українка. 

Використання народної фантастики властиве також химерній прозі 

В. Земляка. Події, символи, візії, міфи – усе, про що йдеться у романі 
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«Лебедина зграя», занурене в дійсне життя краю і, трансформуючи його, 

відображає дійсність. Так, дива у «Лебединій зграї» В. Земляка – 

відвідини «санітарів» смерті, «яких ніхто ніколи не призначає, а вони 

«самі водяться у Вавилоні з правіка», філософські «міркування» цапа-

Фабіяна, охочого послухати розумної мови чи й книжкою розважитися – 

усе це явища абсолютно звичайні. При цьому (що важливо!) зовні вони 

не відрізняються від усіх інших, вони такі ж земні люди. У ході 

розгортання сюжету поступово усі факти «деформуються» 

фантастичними, фольклорними «вічними» сюжетами. Водночас 

всеприсутній оповідач говорить про речі фантастичні так, ніби вони 

відбувалися в дійсності, змушує шукати прихованого змісту розповіді. 

Фантастичний сюжет набуває побутових рис, диво стає фокусом, 

трюком. Ще більше це посилюється тим, що події розгортаються в 

українській реальності.  

У Вавилоні В. Земляка живе чимало славних вавилонян «і ще 

багатьох і дивних, і дужих, і химерних, і загребистих, і безсрібників, і 

наївно-мрійливих, і промітних, і звіруватих, і безпорадних <...> чоловіків 

та жінок» [70]. Як підкреслює Ю. Щербак, «Лебедина зграя» 

В. Земляка – «це невичерпна фантасмагорійна енциклопедія народних 

характерів і типів XX століття, вражаючий своєю карнавальною 

щедрістю калейдоскоп людських доль» [309, с. 287]. У такому разі 

показовими є такі герої роману: філософ і трунар, іронічний і мудрий 

Левко Хоробрий (прозваний Фабіяном) зі своїм вічним супутником – 

цапом Фабіяном, без якого у Вавилоні не відбувається жодної значної 

події.  
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Звернімося до іншого тексту – роману «Козацькому роду нема 

переводу…» О. Ільченка. Уже з перших сторінок твору читач потрапляє 

в химерну атмосферу, де діють Господь Бог, святий Петро, безсмертний 

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

героями трапляється безліч дивних, часом фантастичних пригод. Оповідь 

ведеться від першої особи. Це нагадує казку, де відчувається присутність 

автора, іронічного сучасника, який оповідає у розважливій формі про 

якісь давноминулі події.  

Як відомо, у становленні фантастичної літератури важливу роль 

відіграв епічний жанр середньовічної розповідної літератури – 

лицарський роман, сформований ще в середині ХІІ ст., який набув 

загальноєвропейського поширення. У центрі цього жанру – 

індивідуалізований образ героя-лицаря, його подвиги заради власної 

слави, кохання, релігійно-моральної досконалості. У XVIII ст. під 

впливом лицарського почалося формування готичного роману, де 

описуються таємничі пригоди, фантастика, містика, а також соціальні 

мотиви, де центром є демонічна особа [117, с. 239], що теж трапляється у 

фантастичній літературі, зокрема у жанрі фентезі (ймовірно, це дало 

підстави К. Сміту витоки фентезі датувати ХVІІІ ст. [322]). На нашу 

думку, козак-характерник Мамай постає таким лицарем-шевальє в 

романі з народних уст О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…»: 

він є «таким спритним, що не брали його ні шабля, ні куля, ні неміч, не 

брали-таки, аж сама пані Смерть, либонь, відступилась від нього так 

давно, що він уже й не тямив, скільки він парубкує на світі: двісті? 

Триста? – хоч йому й було ввесь час сорок та й сорок – ні більше, ні 

менше» [104, с. 23]. Наголосимо, події в романі відбуваються після 
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смерті Б. Хмельницького. Автор розповідає про пригоди козака Мамая – 

мандрівного запорожця, вояки і гультяя, жартуна і філософа, 

безстрашного лукавця і навіть чаклуна, який може покликати на 

допомогу магічні сили, рятуючись від небезпек. Відтак, фантастичне в 

романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» реалізується 

через зображення реального й ірреального хронотопу, що відбувається 

через локалізацію, прив’язку просторових координат до окремих 

населених пунктів або України в цілому, при цьому часові параметри 

можуть як збігатися із реальним фізичним часом, так і зазнавати 

різноманітних змін, деформацій. Виразними представниками реального 

та ірреального в романі є Бог та козак Мамай. Зокрема, Бог перебуває на 

небесах (простір безкінечний), але в чітко визначеному місці – вгорі над 

українським степом, де починають розгортатися події роману (простір 

локалізований): «А там, на небесах, Господь, мало не гупнувши вниз 

(йому ж від понадмірного кадіння в голові замакітрилось)…» [104, 

с. 179]. Обидва герої безсмертні, обидва мають тілесне втілення й при 

цьому надлюдські можливості, насамперед можливості деміурга. Акт 

творення для обох героїв безпосередньо пов’язаний із неконтрольованою 

творчістю за натхненням: «[...] недосвідчений драматург на виставах 

свого першого творіння, бо всі дійові особи й виконавці завжди і скрізь… 

роблять зовсім не те, що їм робити слід» [104, с. 211].  

Проте образ Мамая в О. Ільченка набуває також символічного 

значення, бо безсмертний козак – не просто втілення народної любові, 

як, наприклад, традиційно у фольклорних творах, а сам народ, який 

спочатку силою уяви створює Однокрила, оживлює його, а потім 

самовіддано бореться з наслідками свого необачного вчинку. Безсмертя 
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Мамая, яке «прогледів» Бог, символізує зв’язок поколінь: поки 

народжуються діти, поки їм передається досвід від старших, доти й існує 

народ. Отже, цілком очевидно, що поєднання реального й ірреального є 

репрезентантом фантастичного в українській химерній прозі, що 

акумулює ідейний зміст, є ідеологією тексту [химерної прози. – Д. К.]. 

Саме фантастичне начало стало способом маскування від 

невтаємничених кодів, подій та явищ, які інтегрують у текстові площини 

та апелюють до надсвідомого, «трансцендентного бачення», 

використовуючи образи та символи, міфи та легенди, які ідеолог 

текстових реалій подає читачеві для розкриття підтексту. 

Проаналізований текстовий матеріал дозволяє дійти висновку, що 

фантастичне начало є однією з визначальних ознак української химерної 

прози. Як О. Ільченко, так і В. Земляк апелюють у своїх творах до казки, 

міфу, лицарського роману, пісні, що вказує на жанрову гетерогенність 

аналізованих текстів. 

 

2.2. Жанр казки в моделюванні української химерної прози  

 

Враховуючи те, що в аналізованих текстах виразним є вплив 

народної казки та пісні, особливої актуальності набуває проблема 

дослідження жанрових ознак химерної прози, сформованих унаслідок 

творчого опрацювання письменниками творів усної народної творчості.  

Торкаючись питань казкової прози, А. Кравченко зупиняється на 

аналізі народно-казкових інтонацій, які своїми особливостями і 

визначають характер «нежиттєподібної» манери оповіді як важливого 

умовного прийому «химерних» творів [128]. У нашому дослідженні 
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увагу зосереджено на особливостях функціонування жанру народної 

казки в «химерних» романах О. Ільченка «Козацькому роду нема 

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

зграя» та «Зелені Млини», що дозволить з’ясувати міру та мету 

застосування письменниками казкових сюжетів, образів та мотивів. 

Також висвітлимо питання впливу поетики народної казки на зазначені 

твори.  

Українська казка давно перейшла із міфологічного трактування у 

фольклор і стала власне розважальним жанром, переважно для дітей. 

Вона має на них величезний вплив, адже діти тяжіють до фантазії, до 

незвичайного. Казка утверджує принципи загальнолюдської моралі, віру 

у всеперемагаюче добро, в ній – людські ідеали честі, краси, любові [34].  

Віддавна казка є окремим материком (за висловом І. Зимомрі) 

українського та світового фольклору. Незважаючи на те, що казка майже 

завжди містить вигадку, вона є дзеркалом дійсності й розкриває народні 

сподівання та прагнення. Образна система казок, психологія характерів, 

ситуаційні моделі, художні деталі казкового епосу в своєрідній художній 

формі репрезентують «світообраз» та екзистенційно-ціннісні позиції 

певного народу в певний час його історії: «Казка завжди є великим 

підкресленням найреальнішої реальності. Казка – це біосфера моєї 

внутрішньої енергії…» [100, с. 129], – відзначає українська письменниця 

Е. Андієвська. 

Філософська панорама казки перебуває в парадигмі міфологічного 

підтексту, реалізованого у змістовій та наративній динаміці. Новітнє 

літературознавство переконливо констатує слушність погляду Ж.-

П. Сартра на літературний твір як на об’єкт, що знаходиться у 

постійному русі, – ідеї, що позначилася на основних принципах 



68 

 

наратології. Саме в такому контексті терміносистема гуманітаристики 

розширює обсяг поняття «запаморочення» (Ж. Женетт), до семантики 

якого поступово приєднуються різні площини існування та дослідження 

культурних феноменів [34]. У дискурсі казковості як ментальної 

парадигми, як естетично-психологічної матриці, що впорядковує і 

художній світ сучасної літератури, і її рецептивно-інтерпретаційні 

проекції, літературна казка постає як поліфонія художньо-естетичної 

світобудови у фольклорному модусі. 

У теорії літератури (І. Безпечний, О. Галич, Ю. Ковалів, І. Райкова, 

А. Ткаченко) літературна (авторська) казка розглядається як жанровий 

різновид епосу: це «художній твір письменника, який, модифікуючи 

жанрово-стильові особливості фольклорної казки, формує новий за 

якістю художній текст із різними інтертекстуальними елементами 

(цитатами, ремінісценціями, алюзіями тощо)» [158, с. 568]. Цим 

терміном «називають і оригінальні авторські твори, у яких елементи 

реалій поєднані з вигадкою, яскравим фантазуванням» [158, с. 568]. 

Літературну казку вважають метажанром, адже серед творів є повісті, 

поеми, романи, утопії. Тому цей жанр найчастіше піддається 

модифікації. 

Кращі зразки народної казки, за словами І. Березовського, 

незважаючи на давність свого походження, й досі хвилюють, 

захоплюють, бо «кожний казковий образ, у яку б хитромудру одіж 

поетичної уяви він не був прибраний, насправді має під собою глибоку 

життєву основу» [21, с. 3]. Народна казка була і залишається до сьогодні 

джерелом творчості багатьох письменників. Казкові мотиви 

зустрічаються вже в проповідницькій та полемічній літературі як 

ілюстрації до дидактичних та моральних настанов у творах 
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І. Вишенського, І. Галятовського, Ф. Прокоповича. З казковою прозою 

споріднена творчість Г. Сковороди («Басни Харьковские»), 

І. Котляревського (поема «Енеїда»), Марка Вовчка («Кармелюк», повість 

«Маруся»), Лесі Українки (драма-феєрія «Лісова пісня», поема «Давня 

казка») та ін. Користуються набутками фольклорної традиції, як вже 

зазначалося, і автори «химерних» творів. Вся «химерна» проза має 

фантастичний характер, і письменники, які досконало знають 

український фольклор, недаремно користуються казковими сюжетами, 

образами, мотивами. Саме фантастичне не тільки задовольняє їхні 

естетичні потреби, а й дає змогу пізнати нові функції і можливості 

казкової прози. Варто наголосити, що своїм фантастичним забарвленням 

химерні твори завдячують більшою мірою розповідній манері народної 

казки, особливостям її поетики. Важливим з цього погляду є зауваження 

В. Проппа: «Одна з особливостей казки полягає в тому, що те, чого не 

було і ніколи не могло бути, розповідається, однак, так, таким стилем, з 

такими інтонаціями, з такою мімікою і жестикуляцією, нібито все, про 

що йде мова, незважаючи на свою незвичайність, відбувалося в 

дійсності, хоча ні оповідач, ні слухач казці не вірить. Цією 

невідповідністю визначається гумор казки» [224, с. 88]. Характер 

стосунків оповідача і слухача в казці, як і автора й читача в «химерному» 

романі, досить складний, і, як зазначає А. Кравченко, вимагає від 

письменника виняткового художнього такту [128, с. 47]. Якщо при 

життєподібному письмі основне завдання автора – примусити читача 

повірити розповіді, то в «химерному» романі читач не вірить, або майже 

не вірить у зображуване письменником (як і в казці), але шукає 

прихованого змісту, тієї філософської ідеї, що лежить в основі твору. 

Саме з цим «другим планом» розповіді, що несе в собі основне смислове 
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навантаження, пов’язане своєрідне використання О. Ільченком у романі 

«Козацькому роду…» значної кількості чарівних та соціально-побутових 

казок, казкових сюжетів та мотивів. Вони виконують, крім своїх 

основних функцій (дидактичної та розважально-естетичної), ще, як 

правило, й додаткові, які стають у творі домінуючими. 

Літературна казка – це твір, який має свого автора – письменника, 

успадковує стиль, композицію фольклорної казки, тобто репродукується 

за її законами, подекуди, канонами, а також поєднує в собі елементи 

дійсності, вигадки та фантастики та подекуди, артефакту. Вона має таку 

саму композиційну структуру, як і народна, тобто назву, казковий вступ, 

казкове завершення [34]. Важливим змістовим компонентом казкових 

творів є назва, яка онтологізує хронос та топос казкової образності. Вона 

презентує семантично-образні алюзії автора, координує увагу читача. За 

визначенням І. Кочерги, назва «при всій своїй стислості є насамперед 

синтез, душа твору, і потрібне чимале вміння, щоб кристалізувати в 

двох-трьох словах цю душу. Назва повинна бути точною, стислою, 

характерною, витікати з сюжету, з характерів або з основної ідеї твору» 

[154, с. 211]. Наприклад, казковий наратив репрезентується в 

авторському модусі О. Ільченка через фольклорні сигнанти та 

кореляцією семантики назви казки зі змістом текстового полотна. У творі 

О. Ільченка, де події розгортаються у другій половині XVII століття, 

згадується стародавня казка про дванадцять лебедів та їхню сестру 

Золоту Звізду (назва семантизує літературні алюзії), яка для порятунку 

братів плела сорочки з кропиви. Але найменшому братові на один рукав 

кропиви не вистачило, і залишився він з лебединим крилом замість 

правої руки, власне, йменується він Однокрилом. Автор-оповідач подає 

цей казковий сюжет своєрідно, чим проявляє свою творчу 
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індивідуальність, неординарність. Зазначений сюжет починається зі 

звернення до читача і стислий зміст викладається у формі запитань та 

через конструкт-розмову «автор – реципієнт», де власне, зреалізовані 

казкові словесні формули: «Але стривайте, читачу! Ви ту казку знаєте? 

Оту, де королівна Золота Звізда? Оту, де дванадцятьох короленків щось 

там обернуло на лебедів, а сестриці їхній, Золотій Звізді, сказала 

волошебниця таке…» [104, с. 128]. 

Декілька разів у романі звучить казка «Калинова сопілка». Перша 

зустріч з нею відбувається на мирославському базарі, де дід Копистка, 

великий майстер з виготовлення сопілок, прикладає «сіль» цієї чарівної 

казки до власних виробів: калинову сопілку може пригубити кожен, у 

кого чиста душа, а якщо на сумлінні гріх, «то вона враз і викаже» [104, с. 

296]. 

Важливою є і така деталь з казки, що вміщена в романі: сопілка, 

потрапивши до рук вбивці, промовляє: «Ой помалу-малу, душогубко, 

грай» [104, с. 296]. В інших же варіантах: «Помалу-малу, рідна сестро, 

грай» [249, с. 41]; «Помалу-малу, рідна сестрице, грай, […] Ти ж мене, 

сестро, зі світу згубила…» [273, с. 172].  

Удруге казка звучить у товаристві московського царя. Розповідає її 

Омелько, який прибув до сусідньої країни з важливим дорученням – 

передати государеві листа з розкриттям підлого задуму гетьмана 

Однокрила, з проханням допомоги проти його сваволі. Наголошуючи на 

чарівності своєї сопілки, казкар дуже стисло переповідає зміст казки, 

переносячи акцент знов-таки на її мораль. Але в цьому епізоді вона 

розширюється: люди повинні мати чисте сумління не тільки перед 

іншими, а й перед Богом. Омелько знав, що цар набожна людина, 

регулярно відвідує церкву, тому казковим висновком ледь помітно 
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натякає на його далеко небезгрішну совість. Та государ і сам цього не  

приховує, відповідаючи прислів’ям: «сонечку всіх не вгріти, цареві всім 

не догодити» [104, с. 677]. 

Літературна казка – сучасна інтерпретація буття з присмаком 

чарівного, незбагненного. Формула чарівної казки інтегрується у 

комунікативні площини та репрезентує філософську панораму буттєвості 

з дуальним рецептивним концептом – фольклорною складовою та 

авторською модифікацією. Синхронізація вигадки та реальності 

експлікується у морфології казкових формул, де минуле сигнатує 

майбутнє, де хронос поєднується з топосом та реалізується як 

геноодиниця рецептивної естетики. 

Картина обсервації казкових наративів абсолютизує виникнення 

казки як геноодиниці, що синтезує фольклорну та літературну 

інтерпретацію буттєвої парадигми. Архітектоніка фольклору корелює з 

літературною казкою, тому літературна казка реінтерпретується як 

фольклорний канон, водночас, що зазнає трансформації під дією творчої 

сугестії. 

Унікальність казки як жанру художньої словесності полягає в тому,  

що відповідно до своєї «екстраординарної» природи, він володіє 

дивовижною здатністю до жанрових трансформацій. За визначенням 

Г. Сабат, «літературна казка – це фантастичний твір авторської 

художньої творчості, нерозривно пов’язаний із реальністю життя, що 

відображає суть епохи, всотує ідейно-політичні, літературно-естетичні 

тенденції часу [...] або ж це мистецький твір, сюжето-структура якого 

побудована за специфічними традиційними законами фольклорної казки, 

його особливий стиль, трансформуючи народну традицію, виливається у 

новітньо-авторський семантико-гносеологічний субстрат» [232, с. 38]. 
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Г. Сабат зазначає, що казка має чітко окреслені контури, вона 

починається й закінчується казковими формулами [232, с. 93]. Така 

інтерпретаційна константа – звичний структурний атрибут казки – є її 

конститутивною жанровизначальною ознакою. 

Казка в силу своєї пластичності спроможна відтворити будь-які 

актуальні проблеми, тобто бути суголосною з актуальним часом. З цим 

пов’язаний і широкий спектр її функцій. Для нашого дослідження 

важливим є зауваження Ю. Полдубнової про те, що «функціональна 

палітра казки надзвичайно розмаїта: її естетичні функції доповнюються і 

взаємопереплітаються з пізнавальними, морально-етичними, соціально-

виховними, розважальними та ін.» [218]. Так, наприклад, соціально-

виховну, дидактичну функцію казки в романі О. Ільченка «Козацькому 

роду нема переводу…» репрезентовано через казку-небилицю, зміст якої 

побудовано на дотепно скомпонованих алогізмах, каламбурах. Більша 

частина небилички – віршована. Автор-оповідач наголошує на впливі 

казки і на дітей, і на Мамая, отже реалізовує дидактичну функцію-

настанову: козак бачив в очах дітлахів захоплення. Це є своєрідний 

«фідбек» з позиції Мамай – діти. Бавлячись з чужими дітьми, козакові 

хотілося кожного пригорнути до своїх грудей, «котрі й не куштували 

досі ні окрайчика святого батьківського щастя, тієї радості – до лона 

пригорнути своє дитя, тієї тваринної радості, що є людяніша й 

коштовніша за всі інші радості буття» [104, с. 367]. 

При цьому архітектоніка літературної казки в текстовій 

модифікації химерного роману є стилістично еквівалентною фольклору. 

Методологічні засади дослідження фольклорного жанру (і фольклору 

взагалі) стали визначальними для літературознавства. 
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Найавторитетнішими працями світового рівня вважаються дослідження 

фінського казкознавця А. Аарне, американського вченого С. Томпсона, 

російського дослідника В. Проппа. Останній «зазирнув» у вивчення 

казки з формального боку й розробив цілий напрям – морфологію жанру. 

В. Пропп справедливо вважається основоположником порівняльно-

типологічного методу в фольклористиці, одним із засновників сучасної 

теорії тексту, попередником сучасних структуралістів. На широкому 

ареалі матеріалу В. Пропп обґрунтовано поставив питання методів 

вивчення, які б не поступалися методології фізико-математичних наук. 

Одиницею класифікації у В. Проппа виступає функція дійової особи 

(мотиви у О. Веселовського, елементи у Ж. Бедьє). При великій кількості 

персонажів відносно мала кількість (31) функцій свідчить про «двояку 

якість чарівної казки: з одного боку, її вражаюче різноманіття, її 

строкатість і барвистість, з іншого – її не менш вражаюча 

одноманітність, її повторюваність» [223, с. 19]. Основними положеннями 

теорії В. Проппа є розуміння функцій дійових осіб як стійких елементів 

казки, чисельної обмеженості цих функцій та їх однакової послідовності, 

внаслідок чого всі чарівні казки однотипні за своєю будовою [223, с. 20–

22]. Однак головний висновок, який літературознавство сигнатувало з 

праці В. Проппа, такий: будь-який твір – це структура і, щоб її дослідити, 

потрібно розкласти на елементи та вивчити кожен з них. Казка стала 

перехідним явищем між міфологією (вірою, правдою) та літературою 

(вигадкою, експлікацією буття, суб’єктивної позиції автора-

інтерпретатора та об’єктивної реальності через казковий наратив).  

Функції дійових осіб (за В. Проппом) онтологізуються через 

фрактали та вербальні сигнанти образів-персонажів у романі з народних 



75 

 

уст «Козацькому роду нема переводу…» О. Ільченка. Частина викладу 

казкового сюжету репрезентована у діалогічній формі й фігурує у 

пригадуванні різними персонажами – Омельком, Михайликом, кимось із 

гурту, що свідчить про його поширеність серед народу. Досить детально 

оповідається Омеляном Глеком, талановитим співаком і казкарем, 

кульмінація казки. У романі за Омельком відтак закріплена своєрідна 

функція ретранслятора казкового дискурсу. Передує казковому викладу 

матеріалу авторський коментар про вплив казки на слухачів-гончарів: 

через неї вони пізнавали веселий український народ, і самі щиро 

сміялися. Сміх – маркований та типовий емоційний стан для персонажа 

та оповідача. Автор-оповідач також зазначає, що цю казку запише через 

двісті років від наддніпрянського жебрака академік Яворницький, тобто 

простежує історіософію цього соціально-побутового твору, чим не тільки 

поглиблює пізнавальне значення історичної прози, а й вказує на зв’язок 

минулого з майбутнім. 

Народна казка не завжди вигадка. Ця думка простежена в 

науковому дослідженні В. Давидюка «Чи казка справді небилиця?» 

(Луцьк, 1993) [61]. Функції первісних мисливських казок зовсім не 

дитячі й не розважальні. Та й у пізніших зразках (чарівних, соціально-

побутових казках) є багато життєподібного. В. Пропп переконаний, що 

«казка народжується, звичайно, з життя» [223, с. 232]. Казка 

трансформувала міфологічне знання в літературу у вигляді мотивів і 

образів. Найпереконливіше довів міфологічне походження казки 

Е. Мелетинський, проілюструвавши наявність міфологічних сюжетів у 

казках про тварин та чарівних казках. Казка постає внаслідок 

десакралізації міфу. Вилучення етимологічного стрижня призводить до 
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трансформації характерної міфічної кінцівки на «мораль» в казках про 

тварин та стилістичних формул у чарівних казках. Традиційні казкові 

формули постійно нагадують про відмінність казки від міфу, вказуючи 

на невизначеність часу та місця, недостовірність. Саме на рівні поетики 

чарівна казка формалізує певні важливі жанрові показники, які й 

протиставляють її міфу як художню вигадку, адже «казка у відношенні 

до міфу при максимальній сюжетно-семантичній близькості й не 

дивлячись на усне побутування представляє “художню літературу” в її 

специфіці» [173, с. 262].  

Образні символи-мотиви реалізуються через казкові константи 

анімалістичних символів, зокрема у поданих нижче казкових наративах у 

романі-епопеї О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…». 

Замислившись над людською долею, Мамай намалював казкового 

однокрилого богатиря, який ожив, та всупереч сподіванням майстра став 

злостивим, владолюбним гетьманом Гордієм Пихатим, прозваним в 

народі Однокрилом, що приніс розбрат, кров, сльози. Це, зрештою, 

привело Мамая до боротьби з власним «дитям». В такий спосіб автор 

реалізує в романі проблему митця й мистецтва.  

Із вуст Омелька звучить і чарівна казка про трьох ворон, які 

засліпили ціле царство разом з царем, а хлопець, підслухавши пташину 

мову, мав змогу повернути людям втрачене – зір. Коли ж він повернув 

цареві та його родині жадане світло, правитель не дозволив повернути 

зір людям, адже «у темному царстві легше царювати» [104, с. 674]. 

Одним із перших починає розрізняти народну та літературну казку 

у ХХ ст. М. Люті [34], основною ознакою літературної казки він вважає 

той факт, що вона створена письменником і точно зафіксована. Думку 

науковця поділяють дослідники казки М. Липовецький, Е. Померанцева, 
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Т. Леонова, И. Лупанова, Ю. Ярмиш, В. Бахтіна. Літературна казка є 

інтерпретативною моделлю фольклорної казки й виникає значно пізніше 

від усної народної, однак зберігає сюжети та образи першої, бере за 

основу такі ж світоглядні народнопоетичні мотиви, художні засоби, 

проте в ній цей поетичний світ визначається дійсністю, осмисленням 

людиною нагальних проблем сучасного суспільства, їх розумінням і 

сприйняттям. Народна казка, перш за все, відзначається тим, що мала 

колективного автора і була усною за формою, це вигадана історія з 

фантастичними елементами, у якій діють лихі та добрі, чарівні герої. 

Своїми коренями фольклорна казка сягає глибокої давнини, коли людина 

прагнула осягнути світ та підкорити його собі: «Казка – надбання тієї 

культурної стадії, коли панувало не наше світобачення, а визначене 

магізмом і панпсихізмом, коли первісна людина весь світ готова була 

признати одухотвореним і особливими магічними засобами прагнула 

підкорити собі його чи у крайньому разі домогтися прихильності духів, 

що населяють його» [56, с. 56].  

На відміну від фольклорної, авторська казка прикметна 

вишуканістю, відшліфованістю [34], що свідчить про індивідуальність 

творчої манери автора: «[...] літературна казка – це в принципі те ж саме, 

що фольклорна, але на відміну від народної літературна казка створена 

письменником і тому несе на собі печатку неповторної творчої 

індивідуальності автора» [157, с. 3]. Рецептивна стратегія текстового 

елементу народної казки – «виявити на рівні організації художнього 

тексту певний світоглядний комплекс специфічним чином емоційно 

забарвлених уявлень» [81, с. 206]. Так, у О. Ільченка семантизується 

образ-деталь, де акцент падає на медіальний образ-символ, а саме – 

перстень. Омелько, розмовляючи з царем, крутить на пальці подарований 
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ним перстень, і цим лякає монарха, бо всюди ходять чутки про козаків-

характерників, що свідчить про медіальну роль атрибута. Омелько 

пригадує слова Мамая, коли той проводжав його в дорогу: не вірити ніде 

і нікому, навіть вже дійшовши згоди з царем, бо «в усіх казках… цар 

попервах дарує перстень, а вже потім…» [104, с. 353] шукає приводу 

відрубати голову» [104, с. 676]. 

М. Люті стверджує: «Творець літературної казки може чітко 

дотримуватись схеми, властивої народній казці, або цілком вільно 

створювати чарівні історії; але уявлення про надприродне – чудесне чи 

принаймні нереальне залишається пов’язаним з казкою» [318, с. 5]. 

Відтак, особливості образно-поетичного світу літературної казки 

зумовлені існуванням у її художньому просторі поліфонії художньо-

естетичних систем, зокрема міфології, фантастики, народної філософії, 

авторського світобачення й, зумовленого ним, ідіостилю. У цьому сенсі 

автори химерної прози постають майстерними творцями літературної 

казки, яка стала важливим структурно-семантичним елементом 

химерного роману, збагативши його ідейно-тематичний зміст і 

ускладнивши жанрову та сюжетно-композиційну парадигми. Так, 

інтегровані до роману О. Ільченка казкові елементи сполучаються з 

власне романними структурами, що зумовлює модифікацію жанрової 

семантики. Письменник вміло поєднав фольклорний претекст з 

власними, авторськими, ідейно-тематичними настановами. Така стратегія 

відповідає трактуванню процесу казкотворення Л. Брауде, яка визначила 

казку, створену певним письменником, тобто літературну казку, як 

«авторський твір, заснований або на фольклорних джерелах, або 

створений письменником, але у будь-якому випадку підкорений його 
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волі» [32, с. 6-7]. У монографії «Скандинавська літературна казка» (1979) 

[33] вона обґрунтувала своє визначення конкретним історико-

літературним матеріалом, аналізуючи жанровий розвиток скандинавської 

літературної казки у творчості її найбільш видатних репрезентантів – 

Г. Х. Андерсена, С. Лагерльоф, А. Ліндгрен та ін. Діахронічна логіка 

розвитку жанру в контексті історико-літературного процесу певного 

періоду дозволила Л. Брауде висловити генологічні гіпотези. На її думку, 

визначення казки «допоможе зрозуміти творчу індивідуальність 

письменника, який входить у складні стосунки з фольклором і з 

сучасною йому дійсністю» [33, с. 45]. Прикметно, що саме фольклор як 

основа казкового сюжету став важливим засобом для авторів химерного 

роману подолати вузькі рамки соцреалістичних нормативів й поглибити 

змістове наповнення творів, збагатити їхню жанрово-стильову структуру, 

що, в свою чергу й зумовило явище жанрової гетерогенності химерної 

прози. 

В енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза і І. Ефрона знаходимо 

одну з перших згадок про своєрідний «дисонанс» літературної та 

фольклорної казки: «Казка – словесні твори розповідного характеру, 

майже виключно прозові, створені іноді з метою дидактичною, але в 

більшій мірі без будь-якої мети, як природне вираження словесної чи 

літературної необхідності… Поряд із народними казками уже в глибоку 

давнину з’являються писані художні казки, котрі, які і народні казки, із 

літератури одного народу переходили в літературу іншого  завдяки 

перекладам і наслідуванням» [34, Т. 30, с. 164]. Л. Дереза вербалізує 

духовні наративи казки таким визначенням: «Літературна казка – це 

авторський епічний жанр художньої літератури фантастичного 
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характеру, який виникає з фольклорної казки або через вільну 

інтерпретацію її давно усталених сюжетних форм, або на основі 

оригінального сюжету, в який широко вводяться чарівно-фантастичні 

елементи фольклорного походження» [68, с. 8]. З даної дефініції 

зрозуміло, що дослідниця не виключає виникнення літературної казки з 

фольклорної, однак сюжет набуває авторської інтерпретації або 

створюється за власною оригінальною ідеєю. Літературна казка або 

наслідує народну, або створює дидактичний матеріал на основі 

нефольклорних сюжетів. Авторська інтерпретація поєднується із 

фольклорним модусом дійсності у гумористичній казці про Хому та його 

невірну жінку, яку розповідав Омелько. Увійшовши в український 

народний репертуар із Західної Європи, казка набула яскравого 

національного потрактування. У збірнику «Соціально-побутова казка» з 

упорядкуванням, передмовою та примітками О. Бріциної вона вміщена 

під назвою «Дурному ні дома, ні в людях» [249, с. 105]. Казка, досить 

велика за обсягом, включена у твір практично повністю. Вона лише раз 

переривалася автором-оповідачем, який повідомив про моральну 

атмосферу в гончарні: «… І замовк на хвильку Омелян Глек, бо ж люди 

реготали, забуваючи про… заборону сміятися» [104, с. 623].  

Порівнюючи літературну та фольклорну казку, дослідниця 

О. Горбонос зазначає: «Образне освоєння митцем слова феномену 

людського життя, конкретного історичного соціуму, естетизація 

аксіологічних орієнтирів і пошуків у хронологічно локалізованому 

духовному просторі в текстах літературних казок базується на 

потенційних можливостях образних параметрів універсальної  жанрової 

моделі народної казки» [50, с. 5]. Тобто природа літературної казки є 
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виявом однієї з трансформацій фольклорного жанру. Літературна казка  

акумулює основні характеристики народної, а саме: оповідність, 

настанову на вимисел, казкову фабульність, поєднання національної 

самобутності з опертям на мандрівний сюжет, усталену структуру. 

Важливими з погляду історії літератури є міркування І. Франка 

щодо функціонування літературної казки. Формою існування 

літературної казки в художньому процесі дослідник вважав рухомість, 

мінливість та динамічність. Рух жанру, його розвиток, на думку вченого, 

визначається образно-об’ємним співвідношенням авторського начала та 

народноказкової сюжетності. Літературна казка відтак є «простим, більш 

або менш дотепним переповідом оригіналу» [285, с. 449], або ж 

письменник у сюжет народної казки заглиблював «якусь свою 

тенденцію» [285, с. 449]. І звичайно, це різні стадії, різні етапи розвитку 

жанру. Суттєвими рисами літературної казки І. Франко вважав 

домінантну наявність у ній різних форм авторських художніх сегментів. 

І. Франко фіксує цей момент як своєрідну точку відліку процесу 

художнього перекодування уснооповідного жанру в твір усвідомленої 

письменницько-писемної творчості, коли її автор «не тільки вводить 

казку в літературу, але частково вводить і літературу в казку» [29, с. 74]. 

У вказаній науковій сентенції дослідник розглядав введення авторських 

образних елементів у структуру народних казок як щось «зовсім їй чуже» 

[285, с. 452]. Це визначення І. Франка абсорбує характерну особливість 

літературної казки як геноодиниці письменницько-творчої діяльності. 

Ю. Ярмиш, вивчаючи сучасну українську літературну казку, 

визначав її як жанр, що «спирається на основні закони фольклорної 

казки, в ній у чарівно-фантастичному або алегоричному розвитку подій, 



82 

 

органічному поєднанні елементів дійсності з вигадкою і, як правило, 

оригінальних образах та сюжетах з більш сучасним змістом засобами 

поетичної фантастики вирішуються проблеми виховного, пізнавального 

та естетичного планів» [315, с. 177]. Елементи дійсності та вигадки 

семантизуються в епізоді прощання Омелька з царем, яке письменник 

подає як порівняння, побудоване на протиставленні казкової дійсності 

реальності: «Хоч і не було такого, як водиться в казках, щоб на 

прощання йому там «у долоні заляпали, в барабан вибили й гроші 

одщитали, але й не зачепив Омелька ніхто…» [104, с. 681]. Відтак, 

індивідуально-авторські стратегії реалізуються через поєднання 

казкового й романного наративу, актуалізуючи жанрову матрицю 

літературної казки з метою формування інтертекстуального простору 

твору, що, в свою чергу, засвідчує жанрову гетерогенність химерного 

роману та його художню поліфонію.  

Отож, казки, казкові сюжети та мотиви в химерній прозі (а 

особливо в романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…») 

виконують важливі структурно-семантичні функції, що підпорядковані 

ідейно-композиційному задуму письменника. Окрім дидактичної та 

розважально-естетичної функцій, казка відіграє важливу роль у 

формуванні жанрової гетерогенності химерного роману, адже казкові 

елементи модифікують жанрову матрицю роману, збагачуючи та 

урізноманітнюючи її. Окрім того, казкові елементи у парадигмі поетики 

химерної прози є важливим чинником формування «другого плану» 

оповіді, тобто підтексту. Історичні мотиви, інтегровані у «химерну 

казковість», з притаманною їй міфічною основою та необмеженим 

часопростором, набувають історіософського характеру. Все це в 
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сукупності й визначає художню природу химерного роману, увиразнює 

його оригінальність й відмінність в системі епічних жанрів другої 

половини ХХ ст.  

 

2.3. Роль пісні в українській химерній прозі  

 

Проблема літературно-фольклорної дихотомії, зокрема, на прикладі 

пісенної спадщини, залишається актуальною і посідає важливе місце у 

літературознавчих дослідженнях. Нове пізнання цих зв’язків 

характеризується переосмисленням творчих доробків митців минулого 

століття. Серед інших вирізняється літературна спадщина О. Ільченка та 

В. Земляка.  

Звук – один з основних носіїв інформації про навколишній світ, 

про життя на землі, акустичний спектр інформаційного процесу, що 

відповідає властивостям душевних порухів, його невід’ємна частина. І, 

звичайно ж, спочатку був вигук як рефлексія хвилювання душі, як вияв 

емоційного стану, його кардіограма, першозвук, народжений із 

мовчання, вібрація повітря. Слово – носій найсильнішого впливу на 

людину. В індуїстській космогонії все суще виникло зі звуку (nada), отож 

не випадково мелодичний звук, музика була істотним чинником 

людського життя за всіх часів і цивілізацій. Без думки і звуку неможливо 

досягти ясності, бо саме мова, що поєднує думку, звук і мелодію, є 

віддзеркаленням антропологічного «Я» в першоосновах соціуму. 

Поліфонія української пісні є метафоричним виявом духовного 

стану інтерпретатора. Пісня – виразник емоційного стану індивіда, його 

почуттів, почувань та поривань. Поетичний геній українського народу 

протягом століть створив неперевершені художні цінності, серед яких по 
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праву чільне місце належить народній пісні в усій її жанровій поліфонії. 

М. Добролюбов зазначав: у народній поезії вилилась уся доля, «весь 

справжній характер України, все коло життєвих насущних інтересів 

охоплюється в пісні, зливається з нею, і без неї саме життя стає 

неможливим» [74, с. 583‒584].  

М. Сумцов високо оцінює народну пісню, яку складають «всі кращі 

наділи народу: кохання молоді, бойові заклики войовників, тихомовні 

співи матері над колискою, гучне та бучне весілля, плач сироти та 

жалісливі старечі співи... В давні часи пісня і казка носились над кожною 

людиною і часто допомагали їй як в горі, так і в радості» [257, с. 1]. 

У листі до І. Франка (1886) М. Драгоманов висловив своє 

захоплення народною піснею: «Чи мені розказувати, яку ціну має сама 

по собі і для всього українського питання наша народна словесність, 

найхарактерніша і найліпша проява українського народу на культурно-

історичній сцені» [78, с. 248]. Про силу і красу української пісні свідчать 

й інші етноси: поляки, росіяни, хорвати тощо. Культурні діячі цих 

народів – О. Кольберг, Ф. Буслаєв, О. Веселовський, М. Миклошич – 

високо поціновували українську пісню. Російський подорожній Лапшин 

у часописі «Украинский вестник» (1816) [267] хвалить українців за те, 

що вони славлять у піснях своїх народних героїв: Свірговського, 

Наливайка, Хмельницького та інших: «Песни их нежны, выразительны и 

нередко протяжны... Гибкостью, чистотою и протяжностью голосов они 

превзошли почти всех жителей России. Придворная музыка певческая 

составлена почти из одних малороссиян... Если гении этой страны 

обратят внимание на малорусский язык и образуют тогда малороссияне 

во главе ученых своих, может быть, будут состязаться с 

просвещеннейшими народами Европы» [267, с. 5].  
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Типологічно гумор та звук є антиподами, але в пісенному контексті 

вербалізація даних констант вивершується як неповторна складова 

жанрово-стильової поліфонії роману з народних уст «Козацькому роду 

нема переводу…» О. Ільченка та дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і 

«Зелені Млини». 

Український народ одвічно володів невичерпними запасами 

гумору, про що свідчать фольклорні набутки і спеціальні гумористично-

сатиричні його жанри, і ті барвисті прожилки сміху, якими густо 

переткана народна лірика та епіка. Серед гумористично-сатиричних 

жанрів української народної творчості провідне місце належить 

жартівливій пісні. Як підкреслює О. Дей, «в ній переливаються всі барви 

і відтінки народного гумору, всі нюанси сміху – від ледь уловимої 

посмішки одними очима до бурхливого, масового нестихаючого реготу» 

[284, с. 13]. 

Фольклорний комізм як компонент етносистеми формує текстову 

матерію твору О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…». 

Фольклорна проекція пісенного наративу окреслює смисловий ландшафт 

в усній традиції та писемно зафіксованому свідченні «з народних уст…» 

О. Ільченка. 

Фольклорна проекція, репрезентована у  химерному романі з 

народних уст, рефлексує софістично-історичний прообраз України, 

систему пов’язаних із цим образом тем, фабул, які фігурують у 

філософському романі через пісенний сегмент у змістовому полі.  

Початок зацікавлення учених-філологів уснопоетичним 

мистецтвом народу припадає приблизно на початок ХІХ ст. Зокрема 

М. Максимович у передмові до однієї зі своїх збірок зазначав, що 

«наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену 
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народности. В сем отношении большое внимание заслуживают 

памятники, в коих полнее выражалась бы народность: это суть песни, где 

звучит душа, движимая чувством, и сказки, где отсвечивается фантазия 

народа. В них часто видим баснословия, поверья, обычаи, нравы и не 

редко события действительныя, кои в других памятниках не 

сохранились: сказка – складка, а песня – быль, говорит пословица. В сем 

смысле весьма значительны, а потому достойны внимания, уважения 

были-бы разыскания следов народной мифологии, обрядов, собрание 

песен, пословиц и т. д.» [277, c. 1]. Як бачимо, учений певною мірою 

окреслив жанри, які найбільше привертали увагу збирачів та дослідників 

усної словесності та наголосив на необхідності й важливості їх 

збереження, однак окрім цих жанрів, фольклористи найчастіше 

фіксували думи, історичні пісні, балади, родинно- та календарно-

обрядові пісні. Одним із перших збирачів української пісенності був 

З. Доленга-Ходаковський, фольклорні записи якого охоплюють 

територію Волині, Поділля і Галичини, за обсягом значно переважають 

згаданий вище збірник М. Максимовича, оскільки, по-перше, налічують 

більше народних пісень (2012 зразки), а по-друге, цитують твори майже 

всіх жанрів уснопоетичної словесності, зокрема веснянки, русальні, 

купальські, петрівочні, жниварські пісні, колядки і щедрівки, весільні 

пісні, пісні про кохання та сімейне життя, колискові, балади, жартівливі, 

сатиричні, танцювальні пісні, коломийки та примівки, соціально-

побутові (козацькі, рекрутські, солдатські, чумацькі, бурлацькі, 

наймитські) та історичні пісні. Серед жанрового розмаїття у збірнику 

З. Доленги-Ходаковського подано 99 жартівливих та сатиричних пісень, 

які висвітлюють ширше коло проблем, на які народ дивився крізь призму 

комічного. Тут знаходимо твори про сімейні сварки, п’яниць, дурнів, 
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лінивих та неохайних чоловіків і жінок, непорозуміння між сусідами, 

залицяння старих дідів до молодих дівчат тощо. Відповідно ці пісні 

наочно демонструють етичні й естетичні вподобання народу, його 

ставлення до тих чи інших проблем, непорозумінь, що може служити 

джерелом для вивчення його світогляду, цінностей, побуту.  

Цікавими з наукового погляду також є записи народних родинно-

побутових жартівливих пісень М. Гоголя, що налічують 72 зразки, серед 

яких, окрім творів згаданої тематики, натрапляємо на декілька пісень, де 

героями є овочі або птахи. Ці пісні яскраво демонструють почуття 

гумору українців, їхнє вміння комізмом образів овочів, птахів, тварин чи 

комах вербалізувати поведінку та вчинки характерних типів людей і така 

метафорика надзвичайно яскраво ілюструє усі недоліки висміяних 

прототипів. У статті «Про малоросійські пісні» М. Гоголь висловив своє 

ставлення до творів усної словесності, свої спостереження над 

специфікою українського фольклору. Зокрема він зазначає, що «тільки в 

останні роки, в ці часи прагнення самобутності і власної народної поезії, 

привернули до себе увагу малоросійські пісні, що були до того 

прихованими від освіченого громадянства і держалися в самому народі. 

До того часу одна тільки чарівна музика їх зрідка заносилася у вище 

коло, а слова залишались без уваги і майже ні в кому не викликали 

цікавості» [189, с. 5]. Як бачимо, письменник та фольклорист теж 

відзначив, що раніше дослідники мало цікавилися народною творчістю, 

не фіксували текстів і відповідно не заглиблювалися у змістовність 

їхньої поетики. 

Свій внесок у зібрання фонду комічної народної пісенності зробили 

брати Бодянські. Фольклорні записи О. Бодянського та Ф. Бодянського 

[275] відзначаються жанровим та тематичним розмаїттям. У збірнику 
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братів Бодянських розділ із жартівливими піснями привертає особливу 

увагу, оскільки тут зібрано твори, які відображають чи не всі сфери 

родинного життя (стосунки молоді та ставлення до цього їхніх батьків, 

сусідів; сімейне життя, учасниками якого є батьки, діти, чоловіки, 

дружини, тещі, куми, діди, баби). Записи братів Бодянських є цікавими 

для фольклористів ще й тому, що учені пропонують по кілька варіантів 

однієї і тієї ж пісні, які певною мірою доповнюють один одного, а в 

збірниках Ф. Бодянського зроблено спробу жанрового розподілу пісень, 

до розділів та підрозділів подано епіграфи, наявні вказівки на варіанти в 

межах збірників. Також варто зазначити, що деякі твори чи їхні варіанти, 

подані у збірнику братів Бодянських, наявні в архівних записах інших 

українських фольклористів, зокрема А. Метлинського, З. Доленги-

Ходаковського, Ж. Паулі, М. Гоголя, В. Гнатюка. Це дає уявлення про 

розповсюдження та активне побутування жартівливих пісень по всій 

ареальній території України, про їх динамічну живучість у 

національному фольклорному фонді, в охопленні ними найбільш 

показових, найяскравіших та найповчальніших життєвих ситуацій 

українських селян.  

Фонд національного фольклорного пісенного комізму поповнили 

записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича [284], серед яких подано 

твори різних жанрів, зокрема календарні пісні й обряди, родинні обряди 

й пісні, родинно-побутові пісні, балади, суспільно-побутові пісні, думи, 

історичні пісні, народну прозу, фантастичні, соціально-побутові і 

новелістичні казки й легенди. Жартівливі та танцювальні пісні теж 

посідають неабияке місце у цьому виданні уснопоетичної народної 

творчості. Фольклористи зафіксували понад 90 таких творів, окрім того 

до деяких пісень подано по два, а іноді й по три варіанти із різних 
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регіонів України, що свідчить знову ж таки про їхню популярність та 

скрупульозність записувачів. 

У виданні народних пісень А. Метлинського, поряд із піснями, що 

супроводжують усі етапи життя людини (тобто родинно-обрядовими), 

календарно-обрядовими, баладами, історичними та соціально-

побутовими піснями подано 12 жартівливих пісень. На думку 

дослідника, «в песнях шуточных проявляется комический, сатирический, 

юмористический, шутливый или жартовливый взгляд народа на 

отношения и случаи жизни, семейныя и бытовыя, и притом эти песни 

прилично поместить в конце по причине, большею частию, позднейшаго 

или новейшаго, их происхождения» [190, с. XVII]. Як бачимо, автор 

порушував такий важливий аспект у поглядах на пісенний фольклорний 

комізм, як час його появи і місце у національному пісенному репертуарі. 

Виносячи в окремий розділ свого збірника жартівливі родинно-побутові 

пісні, учений як і М. Максимович окреслив їхні найважливіші, найбільш 

прикметні риси, які відрізняють цей жанр уснословесної творчості від 

інших. Окрім цього, А. Метлинський у передмові до згаданого видання 

наголосив на необхідності видання текстів народної пісенності, 

розуміючи важливість їх збереження для наступних генерацій. Учений 

зазначив, що «считая самым важным делом прежде всего издание текста 

народной поэзии, я почти не прилагаю здесь примечаний и обьяснений, 

предоставляю себе или другим сделать это со временем, при досуге или 

способах» [192, с. ІХ]. Дехто із сучасників і більшість наступників 

А. Метлинського у своїх наукових студіях займалися саме вирішенням 

завдань, які він окреслив. 

На увагу заслуговують фольклорні записи з Галичини і Закарпаття 

І. Вагилевича, М. Шашкевича та Я. Головацького. Як відомо, цих 
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ентузіастів національного пробудження краю об’єднує спільна праця над 

виданням альманаху «Русалка Дністровая», а також захоплення усною 

словесністю українського народу. Скажімо, І. Вагилевич активно 

фіксував народні колядки, балади, соціально-побутові пісні та 

коломийки. Серед його записів знаходимо декілька родинно-побутових 

жартівливих пісень [186]. У зібранні М. Шашкевича [188] теж маємо 

зразки різних уснопоетичних жанрів, зокрема гаївки, колядки, весільні 

пісні (ладканки), родинно-побутові пісні про жіночу долю, балади, 

історичні та соціально-побутові пісні й звичайно ж коломийки та 

жартівливі пісні. Зібрання пісень цього гурту видані вже у ХХ ст., над їх 

упорядкуванням працював сучасний дослідник М. Шалата, і він їх уклав 

за теперішніми вимогами, уснопоетичні твори згрупував за сучасним 

поділом на жанри. Що ж до зібрання Я. Головацького [190], то, як 

відомо, воно побачило світ ще у другій половині ХІХ ст., і цікаве тим, 

що є зразком видання уснопоетичних творів кінця ХІХ ст., у якому 

відображено тодішній жанроподіл, спосіб оформлення та подання 

зібраного матеріалу, з неповною паспортизацією (не завжди вказано, де 

записано той чи інший твір тощо). 

Цікавився українською усною словесністю і композитор 

М. Лисенко. Серед його фольклорних записів з різних місцевостей 

України (Харківщини, Полтавщини, Поділля, Волині, Київщини тощо) – 

веснянок, купальських та петрівчаних, гребовицьких та жниварських 

пісень, колядок, щедрівок, весільних пісень – налічуємо понад 70 

жартівливих та алегоричних пісень, у яких крізь призму комічного 

відображено найбільш болючі, найактуальніші проблеми сімейного 

життя [274]. Варто наголосити, що збірник М. Лисенка вартісний не 

лише з погляду розмаїття зібраних текстів, їх оформлення, детальної 
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паспортизації, а й тому, що до кожного пісенного зразка подано ноти. 

Тобто ці матеріали становлять велику цінність не тільки для 

фольклористів, а й для етномузикологів. 

Невелика кількість жартівливих родинно-побутових пісень 

міститься у популярному посібнику-хрестоматії «Українська усна 

словесність» (Львів, 1938) видатного українського фольклориста 

Філарета Колесси. У розділі «Танкові пісні» опубліковано 8 жартівливих 

пісень, а у розділі «Насмішливі та дитячі пісні» подано 6 жартівливих 

пісень і 3 дитячі [122]. Зрозуміло, хрестоматійна добірка могла 

помістити небагато зразків родинно-побутових жартівливих пісень, 

проте, вона цінна, оскільки в ній фольклорні твори подані з повною, 

докладною паспортизацією (вказано хто записав твір, від кого, в якій 

місцевості; зазначено у яких збірниках цей твір вже друкували тощо), 

окрім того, подано ноти до кожного фольклорного зразка.  

У ХХ ст. учені-фольклористи продовжували традиції записування 

та видання українських народних жартівливих родинно-побутових 

пісень, які започаткували їхні попередники. Дуже часто, публікуючи 

власні записи творів згаданого жанру, науковці вносили до збірників 

деякі тексти зі збірок ХІХ століття [87; 88; 91; 89; 90; 92]. Також 

видавали збірники жартівливих пісень, зібраних у певному регіоні [86] 

чи селі [215], або публікували записані уснопоетичні твори у змішаних 

збірниках українського фольклору. 

Українська пісня – частина духовного сегменту образотворення у 

творі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…». Письменник у 

власній неповторній інтерпретації рефлексує пісенні наративи у 

софістичній текстовій матриці химерного роману. Авторське 

потрактування та фольклорні набутки стають клондайком для 



92 

 

реципієнта, адже гумор та пісня втілюються в єдину модель з авторським 

потрактуванням, коментарем та вербалізацією історії, малярства та пісні 

у єдину сугестивну модель образного обрамлення. 

У химерному романі О. Ільченка пісня використовується на кількох 

«рівнях». Так, зміст тексту залежить від назви того чи іншого розділу, де 

навмисно закцентовано роль пісні («Заспів»; Книга перша: «Починається 

пісня перша», «Пісня друга, теж не без пригод», «Пісня третя, вечірня й 

нічна»; Книга друга: «Четверта пісня, клечальна», «Хай бринить пісня 

п’ята!», «Пісня шоста, московська»). 

Важливу роль у моделюванні комічних ситуацій, образів 

відіграють жартівливі пісні. Як своєрідна, специфічна за змістом і 

емоційним колоритом група творів української народної пісенності, 

жартівливі пісні репрезентують типові риси характеру народу – його 

щедрий гумор і оптимізм, вміння відкривати й вербалізувати типологічно 

гумористичні ситуативні моделі поведінки людини, реакції, вчинки. 

Побутування жартівливих пісень передбачає теж своєрідну 

атмосферу – колективну забаву, відпочинок, свято і т. ін.. [194]. Так, як у 

розігруваній  виставі (себто, карнавалізації сміхових формул) посеред 

Мирославського майдану за участю Климка: 

 

«Чув єси козаче про силу Самсона 

Та й про мудру вдачу царя Соломона? 

І де їхня сила? 

А де їхня вдача? 

Всіх я покосила, 

Бережись, козаче!.. 

Бе-ре-жись: 

Безноса йде, 
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На покоси всіх кладе… 

Бо в руках я косу маю, 

Бо я добре нею маю, 

Королів я не минаю 

І гетьманів постинаю 

Патріархів 

І монархів 

В сиру глину поховаю… 

А тепер прийшла неначе 

І твоя пора, козаче!» 

[104, с. 268] 

 

І відповідь: 

 

«Ставай, Смерте, тута за мною, 

Будем битися з тобою!» 

[104, с. 269]. 

 

Також слова Михайлика: 

 

«Лицарства нашого нікому не збороть, 

На вільного коня не натягти оброть, 

А як тісним гуртом засядемо у хаті, - 

Доводиться від нас ховатися кирпатій» 

[104, с. 278]. 

 

У В. Земляка експлікація сміхових формул реалізується крізь 

призму соціально-побутових пісень у жартівливому ключі: «Коли ж їм 
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випадало ще й по чарочці, то з гостей вони поверталися попідручки і 

співали в два голоси завше одну й ту ж пісню. Одарка своє, а Тихін своє:  

 

Не чудуйтесь, добрі люди, що перебираю, 

Бо такого мужа хочу, якого я знаю: 

Аби піпку не курив, табаку не нюхав, 

Чужих жінок не любив, все лиш мене слухав. 

 

Не чудуйтесь, добрі люди, що я не женюся, 

Бо таку я жінку хочу, яку сподіюся: 

Аби кривих ніг не мала, хату пильнувала, 

Як додому п’яний прийду, би ня цілувала 

[99, с. 348]. 

 

Якщо лірична пісня розрахована переважно на самого співака чи 

співаків, оскільки вона передусім є голосом їхньої наболілої душі, то 

весела, жартівлива пісня, як правило, виконується при наявності 

реципієнтів, бо ж головна її мета – не стільки висловити бадьорий 

настрій адресатів-співців, скільки передати його слухачам, розвеселити 

реципієнта, подати в дотепній і легкій формі своєрідний урок моралі, 

життєвої поведінки, кпини людської вдачі тощо: 

 

А щоб не могла ти, Смерте, людей заїдати, 

Буду на тебе з лучниці стріляти: 

Держись-но, Смерте сухоребра, 

Стрілив воїн у твої ребра! 

[104, с. 270]. 
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Існує ряд жартівливих пісень, тексти яких співаються на 

танцювальну і нетанцювальну мелодії. Танцювальні пісні з розгорненим 

сюжетом і дрібні пісеньки – приспівки до танцю (так звані триндички, 

чабарашки, присказки, окремі частівки, співомовки і коломийки ) 

подаються в таких рядках: 

 

Візьми отсю палицю 

В свою міцну правицю 

Та й бий того мазницю, 

Проклятого п’яницю, 

Що збув тобі лисицю, 

Щоб крівцею зросив він 

Усю отцю травицю… 

Трах, бах, тарабах, 

Лупцюй хама по губах! 

 [104, с. 270] 

 

Ішов паночок з міста, 

За ним дівочок триста… 

За ним? 

За ним?! 

- Та ні, повів їх Клим! 

-А панночка яка лишилась для Стецька?  

[104, с. 261]. 

 

Серед героїв української жартівливої пісні чи не найчастіше 

зустрічаємо молодь – дівчат та парубків. Акцентуючи на смішних і 

негативних рисах окремих репрезентантів молодої генерації, народний 
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гумор відіграє тут роль наратолога, який реалізує дидактичні настанови. 

Водночас весела пісня – це одна з форм залицяння між парубками й 

дівчатами. Пісенні кпини між ними на вулицях в пору парубкування та 

дівування часто набирали форми своєрідного змагання в дотепності, в 

майстерності співу тощо. Так, у веснянкових іграх, хороводах та піснях 

парубоча й дівоча громади кепкують одна з одної, висміюють хлопців чи 

дівчат інших кутків, вулиць чи сіл під час вечорниць із жартівливими 

переспівами  визрівають почуття симпатії та кохання: 

 

Що ж то мені за косар, 

Що не вміє косити? 

Що ж то мені за кавалір, 

Не вміє любити?! 

Що ж то мені за косар, 

Що не має бруса? 

Що ж то мені за кавалір, 

Що не має вуса?  

[104, с. 600] 

 

Спокус на світі є багато: 

І молодиці, і дівчата, 

І оране,   і цілина… 

Але ж любов бува одна! 

[104, с. 434]. 

 

Присутні в романі з народних уст мелодії-образи, які є символом 

єднання й національної самобутності. Прикметною рисою автохтонного 

спрямування є прославляння національних символів на тлі сюжетної 
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картини твору, адже інтерпретатори виконують цю пісню у гурті, разом, 

що є знаковим метасимволом єднання: «Вони її з таким захватом 

співали, цю клечальну пісню, мирославські дівчата, невсипущі співухи, з 

ранку до тривожної ночі дзвеніли тої суботи, бо ж надходили зелені 

свята, що заради них та пісня й на світ появилась, та й пісня про калину 

славно бриніла саме тут, у місті Мирославі, схованому в її заростях, бо ж 

білим цвітом пінилась того дня вся Калинова Долина. 

Ось чому тая пісня… ось чому вона… 

Та ви самі лишень послухайте: 

Ой червона калинонько, 

Білий цвіт, 

Ти квітчаєш, повиваєш 

Цілий світ… 

Наша пісня пролітає 

З краю в край… 

Цвіт-калино, Україно, 

Розцвітай!  

[104, с. 130]. 

 

У В. Земляка прикметним репрезентантом національного коду є 

поданий нижче пісенний наратив: 

 

Пасла, пасла чередоньку на пашгиці 

Та нарвала красних маків у пшениці, 

А вже тії красні маки облітують, 

 А до мене гарні хлопці завітують, 

З усіх гарних я виберу найкращого, 
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Козаченька сміливого, путящого…  

[99, с. 348]. 

 

Щодо головного героя твору О. Ільченка – Козака Мамая, то його 

монологічна пісня надає більшої достовірності, підкреслює несумісність 

його зі звичною життєвою нормою, отже, підсилюється гумористичний 

вимір твору та увиразнюється особлива «химерніть» героя. Важливу роль 

у системі образотворення відіграє також мелодія, яка або ж є 

невідповідно серйозною в порівнянні з предметом зображення, або ж 

занадто грайливою. В жартівливих піснях цього типу іронізують над 

найрізноманітнішими негативними рисами парубків і дівчат та їхніх 

стосунках: 

 

Ой я зроду бурлакую, 

Просто неба я ночую… 

Хтів би в хаті ночувати, 

Та ні жінки, ані хати 

Не здобувся я… 

Доленько моя! 

Мав би хату, мав би жінку, 

Колихав би я дитинку,–  

Та не те мені судилось, – 

З козаченьком одружилась 

Шабля Мамая… 

Доленько моя! 

Давній звичай є на Січі: 

Не дивись бабам у вічі, 
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Та й не знайся із бабами, 

Бо зазнається з киями 

Спина вся твоя… 

Доленько моя! 

 За красунею як тужиш, 

А вітчизні збройно служиш, 

Не заходь у суперечку, 

А заскоч тихенько в гречку, 

Доки кров буя… Доленько моя! 

[104, с. 126–127]. 

 

Химерно-фантастичний образ Мамая деталізовано та 

психологізовано за допомогою таких текстових рефлексій, які 

сигнатують малярське та пісенне начало: 

 

А то бувало в тих написах і таке: 

Козак – душа правдивая, сорочки не має, 

Коли не п'є, то воші б'є, а все не гуляє… 

Хоч дивись, не дивись, та ба, не вгадаєш: 

Відкіль я та як звали – нічичирк не взнаєш! 

Кому ж траплялось хоч раз у степу бувати, 

Той може і прізвище моє угадати. 

А ти як хоч називай, на все позволяю, 

Аби крамарем не звав, бо за те полаю. 

А якого роду я, то всяк про те знає, 

Хто по світу ходить-блукає та долі шукає. 

Я, козак-запорожець, ні об чім не тужу, 



100 

 

Як є люлька та тютюнець, то мені й байдуже! 

Надію маю на мушкет, на ту сіромаху, 

Що не ржавіє ніколи, на шаблю на сваху. 

Як натягну ж лука я, брязну тятивою, 

То від мене і хан кримський утіка з ордою…  

[104, с. 70]. 

 

Прикметно, що в романі з народних уст О. Ільченка «Козацькому 

роду нема переводу…» пісенний наратив дуально поєднується з 

малярськими концептами. У цій схемі Мамай є посередником між 

музично завуальованими історичними фрагментами та текстовим 

змістом: «…А на малюнку в тій скрині, що схоронилася в бабусі Ганни, 

бравий Козак варив над багаттям кулешик, а внизу плівся мирний і 

цілком тверезий напис: 

 

Ось так я в степу веселюся, 

Одним кулешем похмелюся 

[104, с. 71]. 

 

Концепт малярства яскраво репрезентований крізь маркер 

сакрального наративу в авторській ремінісценсії: «Ні казок, ні пісень! А 

прославили Козака простолюдні художники. Обабіч славного Дніпра, по 

старезних козацьких та селянських хатах – на кленових та дубових 

полотнищах дверей, на кахляних грубах, на кованих скринях, на 

мальованих олійними фарбами полотнах, навіть на липових колодах 

вуликів частенько можна було бачити розмаїті парсуни Мамая, тисячі 

відмін його поличчя з новими раз по раз подробицями пригод, з новими 
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щораз підписами, які вільно трактували діяння і вдачу героя, тисячі 

сюжетів, що підносили в народі славу Козака. 

Ще хлопцем бувши, – мені тоді сповнилось років вісімнадцять, – 

їздив я до Катеринослава (як звали тоді Дніпропетровськ), щоб 

розпитати про Мамая в Дмитра Івановича Яворницького […]. Він тоді 

показував мені і зібрані в катеринославському музеї кілька десятків 

дверей, які сам учений познімав по старих козацьких хатах 

Наддніпрянщини, дверей, що на них були нові й нові одміни образів 

Мамая, мальовані простонародними живописцями XVI-XIX століть. 

Багато я ще й потім бачив усяких парсун Козака, і кожен  малював 

його по-своєму, як ось і я малюю свого Мамая тепер. 

Всі вони були різні. 

Але ж на всіх розмаїтих поличчях був один і той самий 

запорожець, Козак Мамай. 

Той самий український характер»  

[104, с. 68]. 

Надалі малярство та музика показово поєднано в дуальну пару. 

Себто музичні концепти наочно втілено в образі музичного інструмента, 

а саме – бандури. Цей музичний інструмент є символічною складовою 

змісту-образу Козака Мамая як носія генетичного коду та вербалізації 

етнічних домінант. Бандура користувалася великою пошаною і любов’ю 

в українському козацькому війську. Існує легенда про появу бандури 

серед козаків. Самою Волею України, яка з’явилася до козаків у вигляді 

дівчини-красуні, козацтву була дана бандура для втілення радості та 

горя. Про поширення бандури серед козаків свідчать історичні джерела – 

зразки українського малярства ХVІІІ–ХIХ ст. (малюнки Києво-

Печерської Лаври, гравюри Т. Калинського, картини С. Стовбуненка, 
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Ю. Коссака, Т. Їжакевича), а також пам’ятки народної творчості – 

історичні пісні та думи. («Дума про козацькі могили», сл. і муз. А. Кос-

Анатольського). 

З кінця XIX ст. діячі української культури усвідомили значення 

бандури в суспільному житті нації, що прагнула до свого утвердження. 

Саме цей період позначений, з одного боку, посиленням переслідувань 

кобзарів, а з другого – значним зацікавленням творчістю народних 

співців, записом їх репертуару. Велика заслуга в цьому П. Куліша, 

Л. Жемчужникова, О. Сластіона, О. Русова, М. Лисенка, П. Мартиновича 

та ін. У такому разі варто згадати Т. Шевченка: поет назвав свою збірку 

«Кобзарем». Натомість П. Куліш українську літературу йменує 

«кобзою». 

Прикметною рисою багатьох картин із зображенням Мамая є 

бандура в руках козака або поряд з ним. Картини із зображенням козака-

бандуриста, неминуче викликають асоціативний зв’язок з кобзарями – 

сліпими «гомерами України», носіями епічної пісенно-музичної 

спадщини нашого народу. Репертуар кобзарів був надзвичайно 

масштабний: палітра його настроїв сягала від високої героїчної патетики 

та жалібних традиційних інтонацій – до веселих танцювальних мелодій 

та наспівів. Виконували вони історичні, сатиричні та жартівливі пісні, а 

також твори релігійно-моралістичні (псалми та канти). Основу 

кобзарського репертуару становили думи, до яких самі кобзарі ставилися 

з особливою пошаною та пієтетом, називаючи їх «Думками», «Плачами», 

«Козацькими» або «Лицарськими піснями». Думи розповідали 

переважно про трагічні події старовини, освячені кров’ю героїв, 

пролитою за свій народ, за щастя рідної землі. Видатний український 

композитор та хоровий диригент О. Кошиць, відзначаючи художню 
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специфіку дум та оригінальність їхньої форми, зауважував: «Дума – це 

мелодійний речитатив, де слово панує над музикою. Музичне коріння їх 

криється у голосінні по померлих праісторичної давності. Дуже трудні 

для виконання і недоступні через те широким масам співаків. 

Утворювалися самими учасниками оспіваних подій, за зразками спершу 

пісенними, а далі літературними. Співалися під акомпаніямент 

«бандури» щипкового інструменту з дванадцяти-двадцяти трьома 

струнами. [...] Фактично це є співана історія українського народу… 

змальована рисами, від яких душа завмирає з жалю і болю, мелодіями 

повними найрізноманітніших емоцій, від найглибшого суму до 

найбучнішої радості, і в таких же різноманітних ритмах, ‒ від спокійного 

речитативу-оповідання, до найгостріших акцентів кінного бігу, або 

швидкого маршу» [127, с. 18–21]. 

Прикметно, що бандура мала надзвичайне пошанування серед 

козацької спільноти: «Бандура зробилася на Україні загальновживаним 

інструментом у всіх, хто сам себе називав козаком, або кого інші так 

називали. Щоб у козацький час і козацькому товаристві називати себе 

козаком чи від інших отримувати таку назву, для цього потрібно було 

мати всі характерні риси козацького характеру, в тому числі й майстерне 

вираження козацьких почуттів. Про це ми можемо здогадуватися по 

нещодавнім бандуристам не-сліпцям і не-злидарям, що існували ще на 

нашій пам’яті: вони були саме тими людьми з народу, яких виразно 

називали козаками» [149, с. 188‒189]. 

Видатний український письменник та бандурист Гнат Хоткевич 

ставить риторичне запитання: «Але чи справді наші музиканти завжди 

були сліпцями?» – і сам дає на нього відповідь: «Ні. Навіть цілком 

навпаки. До сліпеньких рук рук бандура попала вже пізніше, під час 
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упадку інтенсивного народного життя» [295, с. 119]. До нього 

приєднується й П. Куліш, який у середині XIX ст. записав чимало дум 

від кобзарів Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини: «В старовину 

бандура була інструментом не лише хвацьких молодців, але і знатних 

людей у козацькому товаристві» [149, с. 189]. Знаємо, що на бандурі 

гарно грали відомі козацькі провідники Семен Палій, Іван Мазепа, Антін 

Головатий, а також вихідці з козацького середовища – граф Олексій 

Розумовський, філософ Григорій Сковорода та багато інших. Зокрема, 

гетьман Іван Мазепа був автором знаменитої думи «Всі покою щиро 

прагнуть, але не в єден гуж всі тягнуть» та пісні «Про чайку-небогу». Ці 

твори закликали до єдності та змушували задуматися над долею 

українського народу. 

Бандура була настільки невід’ємною частиною козацького життя, 

що в «Думі про смерть козака-бандуриста» вона називається 

«Подорожня» – тобто, її брали з собою в дорогу та бойові походи. 

Старий козак, прощаючись з життям, «на бандурі грає-виграває, голосно 

жалібно співає», називаючи її найніжнішими словами: «Гей, кобзо моя, 

дружино моя, вірная, бандуро моя мальована! Де ж мені тебе діти?...». На 

те, що ця пронизлива сцена не була художньо гіперболізована, вказує 

П. Куліш, який наводить унікальне свідчення про те, як один 

запорожець, продаючи від крайньої скрути кобзарю Ригоренку свою 

бандуру, що була його нерозлучною супутницею до і після руйнування 

Січі російськими військами, прощався з нею зі сльозами та примовками, 

схожими на голосіння по мертвому: «Ти ж була моєю втіхою, ти ж 

розважала мене у всякій пригоді. Багато людей вельможних, багато 

лицарства славного і всякого народу православного слухало твоїх пісень! 

Де ти не бувала, якої пригоди не дознавала?... А тепер довелося мені з 
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тобою розлучатись за чотири карбовані рублі тебе в чужі руки оддавати, 

та й повік вічний, може тебе не видати!» [149, с. 199]. 

Бандура використовувалася переважно «для вираження глибоких 

душевних зрушень», оскільки характер дум налаштовував присутніх на 

урочисто-сумний, а то й драматичний лад. Це підтверджується ще 

однією узагальненою назвою дум як «плачів». 

Причиною цього була не лише тематика дум, що нагадувала про 

величезні людські втрати, яких зазнала Україна в давнину від 

безперервних воєн, а й особлива манера виконання цих епічних оповідей. 

Історик кобзарства В. Ємець, згадуючи про гру кобзаря Михайла 

Кравченка, пише: «На жаль, мені довелося слухати його тоді, коли він 

майже не мав голосу, але та чулість, з якою він співав і оте характерне 

для кобзарів старшої генерації «додання жалощів», яке я більш не 

знаходив серед теперишніх, навіть відомих кобзарів, робило те, що його 

виконання було трудно слухати без сліз» [84, с. 60]. Кобзар Архип 

Никоненко під час виконання дум кивав головою, глибоко зітхав, 

розчулюючись від їх змісту, «голос його тремтів все більше і більше, і 

нарешті ридання переривало на кілька хвилин спів та музику» [149, с. 8 ]. 

Художник Л. Жемчужніков розповідав, що коли Остап Вересай співав 

йому знаменитий кант «Про правду» («Нема в світі правди, правди не 

зискати! Що тепер неправда стала правдувати»), то вони обидва плакали, 

один за своєю кобзою, а другий за мольбертом» [84, с. 54]. 

Кобзарів відрізняла глибока релігійність, це підкреслював і 

П. Куліш. Скажімо, кобзар Андрій Шут дивився на своє ремесло, як на 

справу богоугодну, вважаючи своїм головним покликанням «нагадувати 

людям про Бога та про доброчинність», а Архип Никоненко стверджував, 

що пісню приніс у світ сам Христос: «Кажуть, тоді [до приходу Ісуса. – 
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Д. К.] ні пісень, нічого не знали… Звісно, жили як звірі; то які тут пісні» 

[149, с. 12, с. 43, с. 45]. На думку А. Шута, серед усіх пісень лише думи 

були дорогоцінним свідченням старовини, які народ  зберігав у своїй 

пам’яті з величезною шаною. Ставши кобзарем, він «відкинув усі ті 

пісні, змістом яких були жарти, або пристрасні порухи серця, і співав 

лише псалми на честь Ісуса і святих та історичні пісні» [149, с. 45]. 

Говорячи про особливості українського національного характеру, 

П. Куліш зазначає: «Два способи душевного вираження, релігійний та 

поетичний, взяті у пісні та поставлені поряд, показують, що бандура та 

пісня заступали в старовину друге місце після піднесення душі до Бога в 

молитві» [149, с. 191]. Відтак, бандура була не просто музичним 

інструментом, а засобом вираження глибоких душевних порухів, «хоча 

веселість, або ж комізм у Малоросійському характері завжди ідуть поруч 

із сумом (як це і показав наш Гоголь), і бандурист з журби може вдарити 

танцювальну, немовби бажаючи закружляти у вихорі танцю і призабути 

на певний час свій сум» [149, с. 192]. Вартим уваги в такому разі є 

зображення козака-бандуриста, які неминуче викликають асоціативні 

варіанти, співзвучні урочистому, епічно-величній поліфонії дум. У 

певному сенсі, ці зображення можна навіть розглядати як своєрідний 

музично-образотворчий символ: козак співає думи і переповідає нам 

історію. Підписи, що є частиною багатьох картин, на яких зображений 

Козак Мамай, також символічні, оскільки часто разюче контрастують із 

зображеннями. Для розуміння феномену образа Козака Мамая 

О. Ільченко навмисно акцентує на детермінантах духовного зв’язку 

лицаря-шевальє з народно-пісенною образністю: 

 

Їхав козак полем та й отакувався, 

Сів він під дубочком та й розперезався: 
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- Гей, бандуро моя золотая, 

Коли б до тебе дівчина молодая – 

Скакала б, плясала до лиха. 

Що не один козак одцурався б солі міха, 

Бо як заграю, всяк поскаче, 

А після не один вражий син заплаче… 

[104, с. 70]. 

 

Отже, українська народна пісня свідчить про високу поетичну 

образність, властиву світоглядно-творчій основі українського народу і є 

невичерпним джерелом ідей та образів української художньої лірики 

протягом всієї її історії. Цілком логічно, що вплив народної пісні на 

становлення української химерної прози є беззаперечним. О. Ільченко 

одним із перших звернув увагу на важливий компонент національної 

етноестетики жартівливої пісні. Він свідомо вдається до прямого 

цитування фольклорних зразків, адже саме в них, на думку 

письменнника, яскраво репрезентовано справжній народний характер і 

жагу до життя. Його власні фольклорні записи, як і поетичні стилізації , 

підтверджують те, що митець надто серйозно ставився до жанру 

жартівливої пісні. 

Проаналізований текстовий матеріал дозволив дійти таких 

висновків. Активність побутування і творення пісень у романі з 

народних уст «Козацькому роду нема переводу…» полягає в тому, що 

вони сповнені глибокого оптимізму, дотепності, краси, є засобом 

пізнання дійсності, не втрачаючи функцій катарсису (морально-

психологічного, душевного очищення), розваги та дидактики. 

Жартівлива пісенність, разом з іншими жанрами фольклору, здобула 



108 

 

світову славу – славу художньо неперевершених витворів поетичного 

генія українського народу [91, с. 12], що увиразнено в химерному романі 

з народних уст О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…».  

На основі проведеного текстологічного дослідження «химерної 

прози» В. Земляка можемо резюмувати, що в дилогії «Лебедина зграя» та 

«Зелені Млини» наратив пісенного фольклору репрезентовано 

обмеженою кількістю текстів, серед яких активно побутують жартівлива 

та родинно-побутова пісня. 
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Висновки до Розділу 2 

 

У кінці 1950-х рр. ХХ ст. поява химерної прози засвідчила потребу 

кардинального оновлення естетичного змісту, художніх форм літератури, 

повернення всього того, що було в ній цінного й залучення новаторських 

жанрово-стильових засобів. Чи не найяскравіше процеси оновлення і 

трансформації заявили про себе на жанровому рівні. Знаковою 

особливістю химерного роману стала його жанрова гетерогенність, 

репрезентована синкретизмом елементів власне роману, фантастичної 

літератури, казки, пісні та ін. Це, у свою чергу, зумовило таку якість 

химерної прози, як єдність індивідуально-авторського та колективного 

(фольклорного) начал. Автори химерного роману засвідчили свою 

творчу оригінальність через майстерну, підпорядковану власним ідейно-

естетичним настановам, модифікацію фольклорних творів та 

фантастичного начала.  

Художній синкретизм химерного роману значною мірою 

розкривається через вміле поєднання письменниками реального та 

ірреального хронотопу, залучення міфологічних структур у контекст 

сучасності. Використання в химерній прозі фантастичних елементів 

визначає вектор дослідження жанрових особливостей цих творів як 

синкретичних. Фантастичне начало стало необхідною складовою 

художнього світу химерного роману, увиразнивши його художню 

унікальність та уможлививши таким чином прояв свободи творчості. 

Художня дихотомія творів О. Ільченка та В. Земляка, за нашими 

спостереженнями, ґрунтується на підставі критерію функціональності: 

реальний хронотоп є основою структурування сюжетної реалістично-
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побутової канви твору, а ірреальний – переформатування простору 

відповідно до авторської концепції твору.  

Казка увійшла в українську химерну прозу кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

як метажанр, що інтегрує в текстові площини надсвідоме, 

трансцендентне бачення, із використанням образів та символів, міфів та 

легенд, які автор тексту презентує читачеві для інтерпретації 

домінантних смислів твору. Приводячи своїх персонажів на межу між 

повсякденністю і дивом, примушуючи переживати дивні пригоди, казка 

розкриває найбільші та найважливіші істини про світ і людину.  

Пісня в химерній прозі є засобом образотворення, пізнання 

дійсності, виконує функції катарсису, розваги та дидактичної настанови. 

Якщо В. Земляк уводить у текст твору пісні переважно жартівливого 

характеру, то О. Ільченко використовує пісню на кількох «рівнях». Зміст 

тексту залежить від назви розділу, де навмисно закцентовано роль пісні 

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

не без пригод», «Пісня третя, вечірня й нічна»; Книга друга: «Четверта 

пісня, клечальна», «Хай бринить пісня п’ята!», «Пісня шоста, 

московська»). Письменник одним із перших звернув увагу на важливий 

компонент національної етноестетики жартівливої пісні. Він свідомо 

вдається до прямого цитування фольклорних зразків, у яких яскраво 

репрезентовано справжній народний характер і жагу до життя, що 

узагальнено в домінантних образах та символах химерного роману.  

Отже, інтеграція у романну структуру фантастичного начала та 

елементів фольклорних жанрів є визначальним чинником формування 

жанрової гетерогенності химерної прози, засобом збагачення та 

розширення зображально-виражальних можливостей епосу. Синкретизм 

жанрової структури химерного роману сприяв поглибленню змістового 
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плану творів, формуванню підтексту, що, в свою чергу, дозволило 

митцям вийти за межі соцреалістичних парадигм.  
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РОЗДІЛ 3 

ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНА ПАРАДИГМА ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ 

 В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ кін. 50–70-х рр. ХХ ст. 

 

3.1. Статус символу в гуманітаристиці: множинність 

інтерпретацій 

 

Символ – це ключ до пізнання прихованого і втаємниченого. Це 

смислове поле, константа, що зазнає трансформацій у контексті 

різноманітних інтерпретаційних парадигм. Світ постає перед людиною 

трансцендентним аркушем, із зашифрованими в ньому знаками, кодами, 

які вона розуміє, інтегрує та віддзеркалює у специфічній символічній 

формі, опромінює відчуттями власної плинності часу. 

Б. Успенський розглядає символ як знак, але особливого штибу. 

Якщо простий знак – це ніби двері в світ логосу культурних контекстів, 

ейдосів, культурних палімпсестів, масивів, значень (образів і понять), 

то символ є вікном в непредметний світ смислів [279, с. 107]. 

Значення та роль образу-символу актуалізує семіотика, що 

віддзеркалює дух часу та є маркером рецептивної естетики читача як 

повноцінного опонента в діалозі культур на перехресті часів та епох. У 

текстовій матерії семіотична парадигма є поліфонічною, отже, 

семантичний універсум актуалізується у символах та образах-

фрагментах. Метасимвол стає манускриптом ідей в семіотичному полі, 

адже буття є дуже плинним у тривкому сьогоденні. 

Художня модель дійсності актуалізована в образах-символах, 

образах-фрагментах та прообразах, які презентовані у творі залежно від 
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суб’єктивно-особистісної інтерпретації реальності. На думку О. Лосєва, 

мистецтво репрезентує не чисте буття, а його становлення, динаміку. У 

своєму розвитку буття в мистецтві поступово робиться вірогідним. 

Воно може бути і таким, що у своєму розвитку стане 

найсправжнісінькою необхідністю. Отже, мистецтво є розумна, 

водночас, і нейтрально-розумна, нейтрально-смислова, нейтрально-

буттєва дійсність, що займає у сфері розуму своє місце [162, 

с. 409‒410].  

Дослідженням питань семіотики займалися Р. Якобсон, Р. Барт, 

А. Греймас, К. Леві-Стросс, У. Еко, які розглядали культуру як знакову 

сиґнатуру, що є посередником між людиною та навколишнім світом. 

Вона виконує функцію відбору та cтруктурування інформації про 

макропростір.  

У науковій доктрині вчення семіотики як науки вчені вивчають 

«знаки як невід’ємну частину семіотичної знакової системи» [310, 

с. 12], тобто досліджуються властивості знаків і комунікативних систем 

як таких, що реалізуються в комунікативній рецепції. Наука, яка вивчає 

системи знаків, застосовуваних у людських спільнотах, сформувалась 

завдяки роботам американського вченого Ч. Пірса, який, власне, й 

запропонував чітко окреслене поняття «семіотика». Тому вчений 

вважається одним із фундаторів сучасної семіотики. Його заслуга 

передусім полягає в тому, що людина тлумачилася як творець та 

інтерпретатор знака, власне, основним принципом дослідження 

семіотики він вважав антропоцентризм – методологічний принцип, який 

застосовується при дослідженні мови як продукту людської діяльності, 

призначеного для потреб людини – посередника спілкування, засобу 
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зберігання її досвіду, знань, культури тощо: «мова існує в людині для 

людини й реалізується через людину» [213, с. 71].  

Водночас вважається, що найповніше визначення семіотики 

належить У. Еко: «семіотика займається всім, що входить у поняття 

знак» [310, с. 67]. Фактично, семіотика вивчає не лише те, що 

називають «знаками» в розмовному мовленні, а й все те, що не 

належить до цього поняття. Із позиції семіотики знаки набувають форму 

слів, образів, звуків, жестів і предметів. Сучасне тлумачення семіотики 

актуалізує три рівні дослідження [3, с. 45‒46]: 1) власне знаки і знакові 

структури; 2) коди й системи, які організовують знакові комунікації; 

3) культурний контекст, в якому вони взаємодіють. Ч. Пірс 

характеризує низку важливих семіотичних понять: поняття знака, його 

значення і знакового відношення. Будь-який знак має три основні 

плани: а) матеріальну оболонку; б) позначуваний об’єкт; в) правила 

інтерпретації, встановлювані людиною. Відповідно, Ч. Пірс пропонує 

класифікацію знаків: 1) знаки-ікони – зображальні знаки, в яких 

означуване й означальне зв’язані між собою за подібністю (наприклад, 

портрети, фотографії); 2) знаки-індекси, в яких означуване й означальне 

зв’язані між собою за розташуванням у часі та просторі (наприклад, 

дорожні знаки, світлові знаки світлофору); 3)  знаки-символи, в яких 

означуване й означальне зв’язані між собою в межах певної конвенції, 

тобто ніби за попередньою домовленістю (наприклад, національні мови) 

[213, с. 71].  

З позиції А. Бергера, «знаком може бути все, що символізує чи 

означає щось інше» [19]. Таким чином, знак – це «матеріальний, 

чуттєво сприйманий об’єкт (явище, дія), який виступає як представник  
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іншого предмета, властивості чи відношення». А. Бергер розрізняє 

знаки мовні й немовні. Слідом за Ч. Пірсом, науковець поділяє знаки 

на: а) зображення (відображають певну подібність з реальними 

об’єктами); б) вказівники (відображають реальний зв'язок, який 

можливо визначити логічним шляхом (наприклад, вогонь, дим); в) 

символи (відображають умовні позначення, які вимагають спеціальних 

знань, наприклад, символіка прапорів різних країн, релігійні символи 

тощо) [19, с. 55]. 

Текст як цілісна семіотична форма лінгвопсихоментальної 

діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрована, слугує 

прагматичним посередником комунікації й діалогічно вбудована до 

семіотичного універсуму культури [238, с. 601]. Як функціональна 

структура текст відкритий для безлічі смислів, які існують в системі 

соціальних комунікацій та інтерпретацій буття. Він постає в єдності 

явних і неявних, невербалізованих значень, буквальних і вторинних, 

прихованих смислів [248, с. 534]. Будучи багатошаровим і семіотично 

неоднорідним, текст здатен вступати у складні відношення як із 

навколишнім культурним контекстом, як палімпсест буття, так і з 

читацькою аудиторією; він перестає бути елементарним меседжем, 

спрямованим від адресанта до адресата. Володіючи здатністю 

конденсувати інформацію, він набуває меморію, тобто пам’ять, як 

конкретний аргумент, який здатний віддзеркалювати – вчора-сьогодні-

завтра в певному алгоритмі буттєвості. Одночасно від виявляє якість, 

яку Геракліт визначив як «самозростаючий логос». На такій стадії 

структурного ускладнення текст репрезентує властивості 

інтелектуального носія: «він не лише передає укладену в нього ззовні 



116 

 

інформацію, а й трансформує повідомлення, і виробляє нові» [164, 

с. 131].  

Ю. Лотманом були виявлені певні процеси соціально-

комунікативної функції тексту [163, с. 204]: 1) спілкування між 

адресантом і адресатом (текст виконує функцію повідомлення, 

направленого від носія інформації до рецепієнта); 2) спілкування між 

аудиторією та культурною традицією (текст виконує функцію 

колективної культурної пам’яті, архетипної парадигми); 3) спілкування 

читача із самим собою (виступаючи в ролі медіатора, текст актуалізує 

певні сторони особистості самого адресата, який допомагає 

перебудувати особистість читача, змінити її структурну самоорієнтацію 

та ступінь її зв’язку з метакультурними конструкціями); 4) спілкування 

читача з текстом (текст перестає бути лише посередником в акті 

комунікації, а стає рівноправним комунікатором, який має високий 

ступінь автономності, виступаючи і для автора, і для читача як 

самостійне інтелектуальне утворення, яке відіграє активну й незалежну 

роль в діалозі); 5) спілкування між текстом і культурним контекстом 

(текст виступає в комунікативному акті не як повідомлення, а як його 

повноправний учасник, суб’єкт – джерело чи отримувач інформації). 

Таким чином, будь-який текст занурений до семіотичного універсуму. 

Згідно з концепцією Ю. Лотмана, нетривіальний текст має риси 

інтелектуального пристрою із власною пам’яттю; занурюючись до 

семіотичного універсуму, він створює нові повідомлення, зважаючи на  

особистість адресата, що зберігає в пам’яті деякі попередні 

повідомлення, в яких наявною є пам'ять культури, себто генетичний код 

[163, c. 205]. 
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Е. Кассірер зазначає, що на певному етапі еволюції, а саме, на 

етапі виникнення самосвідомості, людина «розриває ланцюг, що 

пов’язує її із зовнішнім світом», якщо «перші кроки інтелектуального та 

культурного життя людини можна уявити як своєрідне розумове 

пристосування до безпосереднього оточення», то «з розвитком культури 

виявляється й протилежна тенденція людського життя» [112, с. 105]. 

Вона полягає у створенні «символічної системи», яка відтворює всі 

зв’язки людини зі світом. На думку Е. Кассірера, людина перебуває в 

стані постійного діалогу із самою собою, і з цього діалогу народжується 

«символічний універсум», в якому людина відтепер живе. Його 

складовими є мова, міф, мистецтво й релігія. 

Відтак поняття знака, образу-символу актуалізоване в контексті 

семіотичних парадигм. У XVII ст. Дж. Локк послуговувався терміном 

«семіотика» у значенні вчення про знаки. За Ю. Лотманом, під 

семіотикою слід розуміти науку про комунікативні системи й знаки, що 

використовуються в процесі спілкування [166, с. 114]. Тобто, це вчення 

має «розглянути природу знаків, якими розум користується для 

розуміння речей або для передачі свого знання іншим» [161, с. 277].  

Художня література як особлива семіосфера поряд із іншими 

видами мистецтва, комунікує з реципієнтом знаками, що в 

закодованому вигляді несуть інформацію, від сприйняття і розуміння 

якої залежить ступінь осягнення змістових площин тексту. Знаки, або 

образи-символи, формують підтекстову основу твору, забезпечуючи 

множинність його інтерпретацій.  

Важливе значення образів-символів у структуруванні текстового 

матеріалу та репрезентації його змістового наповнення було 
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усвідомлене вітчизняними мицтями від найдавніших часів, у період 

появи оригінальної художньої словесності (образи-символи в літописах, 

у житійній літературі, в «Слові про Закон і Благодать» Іларіона, у 

«Слові о полку Ігоревім» тощо). Чи не найяскравіше роль образної 

символіки в українській літературі репрезентована у доробку 

письменників епохи Бароко, особливо у художніх і філософських 

творах Г. Сковороди.  

Наукове ж осмислення статусу символу як умови існування 

художнього твору, його тривання у часі та як способу реалізації 

авторських стратегій у вітчизняній гуманітаристиці задекларовано 

працями М. Костомарова, О. Потебні, М. Максимовича, 

І. Срезневського, О. Бодянського, П. Лукашевича, О. Котляревського, 

П. Чубинського, І. Нечуя-Левицького, М. Сумцова, К. Сосенка, 

Ф. Колесси, Д. Багалія, Д. Чижевського. Зокрема, розвитком ідей 

Г. Сковороди в осмисленні символу стали монографії Д.  Багалія 

«Український мандрований філософ Григорій Сковорода» (1926), 

О. Мишанича «Григорій Сковорода і усна народна творчість» (1976), 

праці В. Шаяна «Грирогій Сковорода: Лицар святої борні» (1984), «Віра 

предків наших. – Т.1» (1987).  

Останнім часом в українському літературознавстві актуальними є 

дослідницькі пошуки, що зримо доповнюють відповідні 

західноєвропейські концепції щодо інтерпретації символічної 

парадигми. Аналізуючи історико-філософську працю «Філософія 

символічних форм» («Philosophie der symbolischen Formen», 1923–1929) 

німецького мислителя, культуролога, представника Марбурзької школи 

неокантіанства Е. Кассірера, Р. Мних слушно зауважив, що природа 
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художнього символу передбачає співвіднесеність принаймні двох 

смислових центрів; при цьому один із них даний, а інший «заданий» 

текстом твору. Отже, у художньому тексті «даність символу 

ґрунтується на образній природі художнього слова, відкритого для 

згаданої співвіднесеності не просто другому смислу, а множинності 

смислів» [178, с. 21]. Таким чином, інтерпретація конкретної 

символічної парадигми передбачає вивчення та тлумачення як смислів, 

так і шляхів їхнього співвіднесення. У монографії «Категорія символу і 

біблійна символіка в поезії XX століття» Р. Мних наголосив також на 

тому, що мистецтво і література – це важливі символічні форми 

культури, а їхня інтерпретація є предметом символології. У сучасному 

літературознавстві символологія висуває на перший план проблеми, що 

стосуються, з одного боку, місця символу у системі категорій 

історичної поетики, а з іншого – реального життя символу у художній 

парадигмі твору. 

З. Мітосек зазначає, що інтеракція сучасного тлумачення 

парадигми текстового полотна у сфері аналізу та методики дослідження 

художнього тексту актуалізує проблему «трактування твору як 

висловлювання, значимого на тлі інших різновидів суспільного 

дискурсу, прилученого до діалогу з ними, увиразненого в процесі 

інтеракції» [177, с. 272]. 

Символу притаманна архаїчність, яка повсякчас наявна у ньому. 

Символічний образ, за твердженням Ю. Лотмана [167], має здатність 

зберігати у згорнутому вигляді розлогі текстові структури. Як 

самодостатній завершений текст з закодованою інформацією, образ-

символ може і не включатися у певний синтагматичний ряд. Але навіть 
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у цьому випадку він завжди зберігає власну смислову і структурну 

відстороненість. Він легко вичленовується зі семіотичного ряду і так 

само легко входить у новий текстовий простір. Звідси – суттєва риса 

символу, який «ніколи не належить одному синхронному зрізові 

культури – він завжди пронизує цей зріз за вертикаллю, проходячи з 

минулого в майбутнє» [167, с. 213]. 

На символ як марковану атрибутивну властивість звернув увагу 

визначний славіст ХХ ст. Д. Чижевський. Він аргументовано 

сформулював думку про те, що «символіку слід вважати однією з 

найхарактерніших рис романтичної поетики» [300, с. 411]. Цю позицію 

розвивають і такі сучасні українські вчені, як Д. Наливайко та Кіра 

Шахова. Вони акцентують, що «до найістотніших складників поетики 

романтизму, притаманних різним його течіям, належить […] тяжіння до  

символу й символіки як іманентних засобів художнього вислову» [184, 

с. 15]. Водночас, звернення до символіки притаманне різним періодам 

розвитку літератури, постаючи ознакою прагнення митців до 

актуалізації філософського та міфологічного контексту зображуваного. 

Українська барокова, романтична, модерна література репрезентує 

розгалужену систему образів-символів, що визначили множинність 

інтерпретацій та розгалуженість ідейно-естетичної системи творів, 

забезпечивши їхній вихід за межі поетики реалізму й натуралізму.   

Художній символ має свою специфіку. За визначенням 

С. Аверинцева, «символ є образ (і будь-який образ, бодай якоюсь 

мірою, символ); але якщо категорія образу передбачає предметну 

тотожність самому собі, то категорія символу робить акцент на іншій 

стороні тієї ж суті – на виході образу за власні межі, на присутність у 
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ньому певного смислу, інтимно поєднаного з образом, але йому не 

тотожного» [1]. Образ, наділений ознаками символу, набуває відтак 

ознак багатопланової сутності, осягнути яку покликаний реципієнт. 

Сукупність образів, символів та прасимволів формує самодостатню 

об’єктивність, що генерує семіологію як маркер темпорального виміру 

буття поза первинним та вторинним, вічним і плинним з конкретно 

маркованою  семантикою якості, самодостатньою структурою та 

повноцінним змістовим началом на перехресті часів та епох. 

Відповідно, «кожний образ належить зрозуміти й оцінити на рівні 

великого часу» [14, с. 391], адже художня модель відрізняється тим, що 

розширює простір можливого. 

Отже, символ – це будівельний матеріал культури як символічної 

форми. Культура відтак інтерпретується як система символів, що здатні 

генеруватися шляхом традиції, логосу певного ейдосу. Образно-

символічна система у літературі постає і як інформативний знак, 

«магічний ключ», і як конкретно-чуттєва форма, що художньо 

інтерпретує дійсність та інтегрує її у текстові площини. Важлива роль 

символу в гуманітаристиці, засвідчена множинністю його тлумачень, 

визначається його здатністю формувати підтекстові парадигми, 

акцентувати філософські, міфологічні, архетипні площини тексту, 

розширювати рамки художніх систем. Така роль образів-символів 

знайшла яскравий вияв в українській «химерній прозі», що увійшла в 

історію літератури як оригінальне художнє явище, творчість у межах 

якого дозволила митцям вийти за вузькі рамки реалізму і соцреалізму й 

засобами символічної, фантастичної, фольклорної поетики 

актуалізувати й реалізувати свободу творчості, оприявлену через 
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багатозначність образів-символів, жанрово-стильову поліфонію, 

сміхову культуру та фольклорну стихію.  

 

3.2. Зооморфні образи-символи в українській химерній прозі 

 

Генетично-архаїчний трафарет образного коду ментального 

ейдосу є конденсатором пам’яті та культурних підвалин площини 

художньої реальності. Образний код ментальності народу реінтерпретує 

хронологію культури, що в семантичному та функціональному полі 

віддзеркалює образи та символи, зокрема, зооморфні символи, на рівні 

інтеграції їх у текстову матерію твору. Образи та символи тваринного 

світу є ідентифікаторами та сигнантами національної специфіки народу 

на різних семантичних рівнях. Дуальність та поліфонія художнього 

символу виходить далеко за межі діалектичних принципів і 

темпоральних формантів та є кодовим ідентифікатором поза межами 

хронологічних формацій. 

Фольклорні символи – своєрідні константи зі смисловими 

відтінками, в яких зафіксовано світогляд народу, закріплено його 

багатовіковий досвід: «Символіка – поняття загальнолюдське, 

національно-специфічне та етногенетичне. Дослідження саме 

останнього аспекту символіки надзвичайно актуальне, особливо 

всебічне вивчення первісної символічної системи та її еволюції у 

генетично-архаїчних тисячолітніх етносів. Саме такою і є українська 

система символічного відображення світу. Вона належить до 

найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті» 

[72, с. 101]. Символіка складає глибинну архісистему, більше того, вона 
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продукує «образ світу». Символи є особливо важливими тому, що часто 

виконують роль образних кодів ментальності народу, показників його 

ціннісних позицій, орієнтирів. Символ розглядається як категорія 

світоглядна, оскільки він фіксує різні етапи народнопоетичного 

світорозуміння [82, с. 110‒111]. Символ, як особлива структурна 

константа, здатна акумулювати значну інформацію, яка зафіксована у 

пам’яті людей. Для символу є типовим нагромаджувати та 

організовувати навколо себе новий досвід, перетворюючись у 

своєрідний конденсатор пам’яті. «Символи поглиблюють змалювання 

емоційного стану людини, її безпосереднього зв’язку з навколишнім 

середовищем. Вони підкреслюють, що людина є частиною природи, і в 

її житті відбуваються такі зміни, як і в природі. Пісенні образи-символи 

виявляють виняткову стійкість і сталість, навіть можуть підмінити 

реальний образ, зберігаючи його характерну наповненість» [208, 

с. 127‒128].  

Особливе місце в системі образів-символів займає зооморфна 

символіка, що є важливим репрезентантом архетипно-міфологічного 

простору художньої словесності. В українській «химерній прозі»   

анімалістична символічна образність постає складовою магічно-

фольклорного простору, тому з’ясування її особливостей дозволить 

осмислити специфіку однієї з оригінальних площин «химерної прози», 

увиразнити ідейно-естетичні особливості аналізованих творів.   

«Тварини – найуніверсальніші учасники образної системи 

фольклору, навіть такі характеристики, як колір і форма в них мають 

динамічний характер (зміна масті, форми на різних стадіях розвитку)» 

[209, с. 115]. Відповідно, естетичне наповнення символічної поліфонії 
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твору є маркером етнокультури, адже «етносимволіка слова, тісно 

переплітаючись з етносимволікою позначуваної ним реалії, стає 

основною підвалиною становлення особливих концептуальних 

продуктів – етнокультурних концептів або знаків етнокультур» [85, 

с. 93]. 

Тварини становлять окрему групу персонажів у творах. Поряд із 

зооморфними постатями, що наділені людськими якостями, але діють за 

властивими тваринам правилами, є зоообрази з чітко вираженими 

функціями чудесних помічників. Образи тварин у фольклорі почали 

цікавити вчених з початку ХІХ ст., отримавши комплексний аналіз 

лише в другій половині ХХ ст. (праці Л. Колмачевського [123], І. Крука 

[147], А. Гури [57]). В контексті вивчення української художньої 

словесності до осмислення зооморфних образів зверталися М.  Сумцов 

[259], В. Гнатюк [271]), Л. Дунаєвська [80], С. Карпенко [111], 

О. Левчук [153], Н. Велецька [40], В. Давидюк [61], М. Дмитренко [73], 

Л. Тульцева [266]. Першу в українському літературознавстві спробу 

дослідити давньоукраїнський бестіарій, його значення та роль у 

мистецтві різних культурно-історичних епох здійснила О. Сліпушко 

[244]. Однак акцент зроблено на міфологічне наповнення образів, їхній 

зв’язок з давніми ритуальними практиками і віруваннями. 

Уперше до питання реконструкції первісного значення тваринних 

образів та їх символіки звернулись у 30-40-их рр. ХІХ ст. українські 

фольклористи І. Вагилевич та М. Костомаров. Відома праця про образи 

тварин в індоєвропейській міфології Анджело де Губернатіса 

«Zoological Mythology», якою найчастіше починають огляд бібліографії 

з цього питання (навіть у сучасних фольклористичних публікаціях [57, 
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с. 15]), побачила світ лише в 1872 р. Наукові пошуки М. Костомарова 

розвивалися в руслі філософської детермінації, на принципах 

тотожності духу і світу, в якому дух знаходить свою реалізацію, пункт 

призначення. В праці «Об историческом значении русской народной 

поэзии» він вказує на пріоритет духовного начала над матеріальним: 

«Предмет тілесний, який входить у твір народної поезії, отримує в ній 

духовне значення, яке виявляється у формі застосування до побуту 

моральної суті: це називається в широкому сенсі символом» [125, с. 59]. 

М. Костомаров вважає, що «символіка природи – це продовження 

натуральної релігії: творець відкривається у творінні; серце людини 

любить у проявах світу фізичного всюдисущий дух» [125, с. 60]. 

М. Сумцов висловлює слушну думку про те, що тваринний образ 

варто досліджувати комплексно, використовуючи увесь наявний 

матеріал культури певного народу – мовний, фольклорний, 

етнографічний [260, с. 77]. Н. Пастух акцентує, що всі характеристики 

зообразу можуть мати семантичний та функціональний патерни; кожну 

рису зооморфного персонажа по можливості слід розглядати в 

часопросторовому контексті, оскільки локус і час «вирівнюють» образ 

за своїми вимогами, а також з урахуванням мотиваційних даних [209, 

с. 120]. 

Традиційні образи звірів репрезентують як типові уявлення 

українців про представників фауни, так і є виразниками узагальнених 

моральних рис, наявних у народній та літературній площинах. До 

найпопулярніших належать представники місцевої фауни: вовк, 

ведмідь, лисиця, кінь, віл, кіт, цап, собака.  
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Тваринні образи мають універсальне значення у символічній 

системі українського художнього дискурсу. Для наших предків природа 

була рідною домівкою. Первісна свідомість вбачала рівність і 

партнерський зв’язок людини зі світом рослин і тварин. Більше того, 

людина вважала тварин не тільки рівними собі, але навіть вищими і 

розумнішими. У зооморфних орнаментах декоративного мистецтва 

часто зображували таких тварин: кінь, заєць, риба, жаба; серед птахів – 

півень, сова, голуб, зозуля; з-поміж комах – муха, метелик, павук, 

летючі жуки.  

Зооморфні елементи орнаментів вказують на їх давнє тотемічне 

коріння. Наприклад, коза і вовк є тотемними тваринами племен, із яких 

сформувався український народ. Прикметно, що коза як тотем 

притаманна для переважної частини України від Київщини й 

Чернігівщини до Гуцульщини, а ознаки вовка як тотема поширені на 

волинському та частково чернігівському Поліссі. У тих регіонах 

України, де вовк був тотемом, під час новорічних народних вистав 

свята Щедрого вечора щедрувальники вдягалися не лише у шкіру кози, 

але й у шкіру вовка. У княжі часи улюбленою твариною був тур. У 

козацькі часи – кінь. У багатьох думах, піснях оспівували козака і його 

коня. 

Цікаву систему зооморфних образів представлено у творах 

української химерної прози. Розглянемо образи тварин у художньому 

дискурсі роману з народних уст О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу…» та дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» й «Зелені Млини», 

у яких репрезентантами образів-символів є кінь, пес і цап.  
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У фольклорних чарівних казках, а пізніше й у літературних (як 

генетичних наступниках народних прозових творів), коні змодельовані 

не лише як певна матеріальна власність героїв, вони водночас можуть 

виступати повноцінними образами-персонажами. У такому випадку 

вони відіграють роль чудо-помічників (за семискладовою системою 

персонажів чарівних казок В. Проппа [222]), що допомагають героєві 

перемогти супротивника, виконати завдання, здобути чарівні предмети 

або царівну. Образ коня представлений у всіх жанрах і родах 

української усної словесності. У героїчному епосі, ліричній поезії він 

стає, за спостереженнями О. Левчук, виразником національного 

символічного значення [153, c. 390]. Водночас цей персонаж – один із 

найбільш міфологізованих в українській традиції, про що свідчить його 

поява у замовлювально-заклинальних текстах, а також участь в 

ініціальних обрядах українців. В українській народній казці 

натрапляємо на два абсолютно різних втілення коня (у чарівній – 

репрезентант міфологічної традиції, у казці про тварин  – персонаж 

алегоричного характеру), жоден з яких не позбавлений національної 

специфіки. Для сюжетів українських чарівних казок характерний тип  

безіменного коня. Російський казковий епос, навпаки, намагається дати 

цьому персонажеві конкретне ім’я: Сивка-Бурка вещий Каурка тощо 

[123, c. 196]. Безіменність коня в українській народній казці можна 

пояснити спорідненістю цього персонажа з образом коня  в героїчному 

епосі та ліричній поезії українців. Така спорідненість вербалізується 

навіть в його описі, для характеристики якого оповідачі нерідко 

послуговуються сталими епітетами: «Де не взявся кінь вороний та 

високий» [80, c. 153]; «Являється перед ним кінь карий як ворон, аж 
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землю рве під собою» [111, c. 98]. У дилогії В. Земляка кінь постає 

узагальненим, а не конкретизованим образом. Прикметно, що у творах 

письменника, на відміну від роману О. Ільченка, жодного разу не 

згадується ймення коня: «Дивна річ, вавилонські коні могли жити собі 

спокійно, за якимись неписаними конокрадськими законами вони не 

будили в Данькові жодних поганих пристрастей» [99, с. 58]. В. Земляк, 

універсалізуючи образ коня, слідував фольклорній, зокрема казковій, 

традиції, що є ключовою ознакою «химерної прози».  

Поряд із фізичною витривалістю, не менш важливим є і розум 

цього героя. Так, в українській казці про тварин кінь виконує роль 

хитруна, що спритно рятується від неминучого з’їдання вовком, 

ведмедем чи левом завдяки не надзвичайній фізичній силі, а винятково 

власній простакуватій хитрості. Загалом, характер образу пояснюється 

насамперед тим, що в українців кінь, як влучно зауважив М. Глушко, 

виступає не тягловою твариною і часто протиставляється  волові [48, 

c. 16]. Кінь слугував засобом пересування не тільки людей по землі, але 

й богів у небі. Сонячна колісниця, запряжена білими або золотими 

конями, – типовий атрибут найвищого Божества арійських народів. Кінь 

супроводжує і слов’янських Богів – Дажбога, Хорса, Світовида, Перуна. 

Він – символ руху як земного, так і небесного, профанного та 

сакрального. Мотив божественних коней поширений у культовому 

мистецтві на широких просторах від Європи до Індії. В.  Шаян у своїй 

праці «Найвище Світло. Студія про Сварога і Хорса» довів 

етимологічну тотожність слів Хор (сонце, коло) і Хоре (кінь), а також їх 

близькість до поняття Сварога і Сварги. 
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З моменту першої зустрічі кінь стає найкращим помічником героя 

у будь-якому випробуванні, адже володіє більшою мудрістю, ніж 

людина, надзвичайною магічною та фізичною силою [152], що є 

наслідком архаїчної генези цього образу. У романі О. Ільченка кінь 

Добрян та песик Ложка постають незмінними помічниками козака 

Мамая, вірними супутниками й побратимами у битвах:  «В битві вже 

давно шалів на білогривому Добряні лицар Мамай. Врубувався він у 

ворожу гущину, як у ліс темний і лягали нападники покосами […]. Там і 

там виникаючи, то не сокіл літав, то Мамай на своїм Білогривці 

з’являвся заразом у кільканадцятьох сутичках, – що кінь Добрян топче, 

а що Мамай б’є, а що Песик Ложка зубами шматує […]» [104, 

с. 388‒389]. 

Кінь Добрян виконує функції не лише супутника, помічника, а й 

рятівника свого господаря. Так, здатний до відродження, непідвладний 

смерті, що й властиво сакральним істотам, намальований на стіні 

Мамаєм кінь Добрян рятує свого господаря з в’язниці: «Козак малював 

його, скучивши за ним, прагнучи його, бо ж Добрян свого хазяїна з біди 

виручав не раз і не два, його до себе серцем кличучи, виводив на стіні 

шилом коневі обриси, і вони були такі живі, і жадання бачити коня було 

таке гаряче, що той, потроху на чорній стіні виникаючи, аж ніби 

ворушився, радіючи володареві своєму, цьому Вершникові, якого кінь 

носив уже не один рік по всіх усюдах української землі [...]» [104, 

с. 95‒96]. 

Чарівний кінь фольклорних казок є втіленням уявленням про 

тотемного предка-помічника, хтонічною істотою, що має безпосередній 

зв’язок із царством мертвих. У язичницьких культах ця тварина 
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виконувала важливу роль провідника у загробне царство, тому образ 

незвичайного скакуна став утіленням надприродної сили, пов’язаної з 

чотирма стихіями – вогнем, землею, водою, повітрям [152]. У казках 

чудо-коні переважно є репрезентантами вогню і повітря, оскільки це 

найбільш архаїчні форми образу. Зв’язок з цими стихіями дозволяє 

анімалістичному персонажеві виконувати свою основну функцію – 

виступати посередником між двома царствами (реальним і 

надприроднім, потойбічним), тому саме кінь відносить героя у 

тридев’яте царство [222]. На думку В. Проппа, кінь як тотем замінив 

диких тварин (оленя, птахів, ведмедя тощо). Саме на межі переходу від 

диких до свійських тварин-захисників роду відбулася асиміляція образу 

птаха на образ коня, тому в міфології та фольклорі з’являється крилатий 

кінь (як-от давньогрецький Пегас) [222]. У казках кінь уже не крилатий, 

але може пересуватися у повітрі, таким чином надзвичайно швидко 

переносячи героя у потрібне місце. Аналогічною функцією наділений і 

кінь Добрян у романі О. Ільченка, який відроджується з намальованого 

Мамаєм образу й переносить свого господаря в належне місце, рятуючи 

його таким чином від біди: «І козак Мамай скочив охляп на свого 

шпаркого воронька Добряна-Білогривця. Вдарив кінь некованим 

копитом, аж іскри засліпили очі всім, хто був на ту хвилину в цюпі. 

Молоденький хорунжий устиг схопити Мамая за ногу. Але  гривань уже 

рвонувся, і чобіт лишився в руках у хорунжого» [104, с. 108]. 

В образному генотипі творчості українського народу кінь, за 

твердженням І. Денисюка, – символ швидкості, витривалості, степової 

волі, тобто «релікт наїзницького способу життя» [67, с. 18]; символ 

вірності та відданості. «З цим нерозлучним побратимом долав колишній 
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лицар чи козак безмежні степові простори. У піснях кінь наділений 

лицарською вдачею. Він рятує свого вершника в боях, радіє його 

успіхами й сумує невдачами, навіть карає свого пана у випадку 

неморальності, а коли той загинув, копитами копає могилу й біжить до 

батьків сповістити про смерть сина. Це майже сакральна тварина» [67, 

с. 18]. Про сакральність цієї тварини та позитивне, шанобливе 

ставлення до неї в українській народній традиції свідчить і те, що 

«загиблих у битві бойових коней князі хоронили на спеціальних 

помостах і насипали над ними кургани, наче над воїнами» [43, с. 526]; 

або ж, коли ховали богатирів, то разом з ними ховали і коней, «бо вірно 

жили» [64, с. 537].  

Український мовознавець та етнолінгвіст В. Кононенко 

суб’єктивує образ, зазначаючи, що «кінь уособлює для українця вільне 

життя, нескорений дух, стрімкість дій та вчинків. Кінь невід’ємний від 

козака, отож і від ідей волелюбства, свободи» [85, с. 237]. О. Сліпушко 

теж пов’язує образ коня з притаманною для українців жагою до волі, з 

кордоцентричним прагненням «до особистої незалежності індивіда та 

нації»: «Кінь є символом прагнення до боротьби, а також уособленням 

мужності, сміливості воїна у бою» [244, с. 129].  

В українських історичних піснях носієм архетипної ідеї волі 

виступає саме кінь. Дослідники вважають, що за зовнішньою 

«притаєністю» українця криється могутній внутрішній потяг до волі. За 

першої-ліпшої нагоди той потяг стає нестримним і переконливо 

свідчить про вихідну первинність «козацької» основи української 

психіки [205, с. 474–485]. З найдавніших часів втіленням потягу до волі, 

властивого українському національному характеру, виступає образ 



132 

 

коня. Як вірний супутник і друг козака, який вирушає на захист рідної 

землі від ворогів, кінь в українських історичних піснях найчастіше 

вживаний і набуває символічного значення.  

Уже у Скіфську епоху кінь стає домінантним образом у 

духовному житті людей, виступаючи втіленням боротьби за волю. Це 

засвідчує: саме в цей період відбувається формування такої риси 

менталітету пращурів українців, як потяг до свободи і незалежності. 

Слов’янські уявлення про коня сягають індоєвропейських глибин, коли 

був приручений дикий кінь – мешканець величезних степів. Саме з тих 

часів бере початок віра в коня як вільної тварини. Степ – відкритий, 

безмежний простір, локус, на якому можна вільно гуляти і коню, і 

козаку. Козаки любили коней, називали їх своїми «нерозлучними 

товаришами», «вірними братами» [125, с. 327]. Козак із конем ніколи не 

розлучався, з ним він і на полі бою, і на зустрічі з коханою, любить його 

і доглядає, розмовляє з ним, радиться, ділиться своїми бідами та 

радощами, як із товаришем. Відповідно до прадавніх уявлень про коня, 

В. Земляк у творах «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» акцентує на 

образі коня-супутника, ініціального помічника: «А коник посумував на 

десятині та й знову задріботів на волоть. Не плигав, аби не побачили 

його з дороги» [99, с. 77].  

«Словник символів культури України» подає такі значення: «Кінь 

– символ сонця і водночас потойбічного світу; циклічного розвитку 

світу; нестримних пристрастей та інстинктів; чоловічого начала; 

інтуїтивного пізнання; у слов’ян-язичників – символ смерті й 

воскресіння сонячного божества; багатства, могутності; степу, 

швидкості; волі; символ вірності, відданості» [245, с. 114]. Не всі ці 
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значення знаходимо в історичних піснях. Умови жанру виробили свої 

прийоми характеристики коня, що відрізняються, наприклад, від казки, 

ліричних пісень. Коневі народ приписував якості людини: сильний, 

працьовитий, вірний, розумний: 

 

Під ним кониченько,  

Під ним вороненький  

Сильне-дужий!»  

[106, с. 174; 276, с. 193].  

 

З давніх часів кінь став символом швидкості («сідлай мі, тату, 

коня бистрого», «сідлайте коні щонайбистріші»). На думку О.  Потебні, 

кінь, особливо вороний чи баский, став символом швидкості [221].  

Відданість господареві й готовність виконати свій обов’язок 

входять в «архітектоніку» надзвичайних якостей коня. Він бере участь у 

знищенні ворога, він мудрий, наділений мовою і даром передбачення, 

сповіщає близьких про те, що сталося з козаком. М. Костомаров 

вказував на те, що є цілий ряд пісень, у яких актуалізовано один і той 

же мотив розмови помираючого у степу або вже мертвого козака зі 

своїм конем [125, с. 330‒331]. У В. Земляка образ коня також 

об’єктивує типові риси анімалістичного образу-символу, сповіщає 

господаря про небезпеку: «Кінь одразу ж зреагував на очі, що дивилися 

з шалини. Осікся, зафоркав сторожко, застриг вухами» [99, с. 92]. 

Переважна більшість дослідників українського фольклору 

вважають коня амбівалентним міфологічним образом, символічне 

значення якого виявляється у бінарних опозиціях. Український 
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етнограф О. Поріцька стверджує, що кінь – це не тільки найпоширеніша 

тяглова худоба в лісистій та гористій місцевостях України, а й істота, 

яка має зв’язок із потойбічним світом, маючи здатність передбачити 

лихо чи смерть свого господаря, бути віщим, а також бути провідником 

на «той світ». Отже, кінь – амбівалентний образ посередника між «тим» 

та «цим» світами [220, с. 50]. 

«Аналіз зоообразу розпочинається з виявлення “портретних” 

характеристик, які є результатом фокусування морфології тварини на 

площину художнього світу фольклору. Уявлення про фізіологію тварин 

у свідомості людей може коливатися від природних до фантастичних. 

Як правило, чим більше функцій виконує образ у фольклорі, тим більше 

фантастичних рис для нього характерно. Часто природних рис просто не 

вистачає, щоб “обслуговувати” усі сфери значень і функцій. Особливо 

значущим серед морфологічних рис виявляється колір, оцінка якого 

залежить від особливостей світобачення» [208, с. 57]. Серед 

«портретних» характеристик образу коня дослідники найчастіше 

виділять його кольористичні ознаки: він вороний, буланий, сивий, 

сірий, білий («уособлення божественного світу предків» [209, с. 525]). 

Л. Дунаєвська так трактує сюжети, пов’язані з образом коня як 

історичного релікту свідомості: «Історично відбулось переосмислення 

мотиву тотемного ,,братства” у тотемного помічника. З відживанням і 

цього поняття зародилося тваринництво» [80, с. 190]. Це безпосередньо 

пов’язано з моделюванням образу коня у дилогії В. Земляка «Лебедина 

зграя» та «Зелені Млини», де кінь постає не лише як художній образ-

символ, а й як помічник у побуті, господарстві (з поетичним пафосом 

авторської конотації): «Кінь стояв біля ґанку, сумний, тихий, віконце 
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нагорі висвітило залізне коліща…» [99, с. 103]. Образи коней-

помічників у казках, на думку Л. Дунаєвської, пов’язані «з уявленнями 

людини про продовження життя в загробному світі й склали сучасне 

розуміння народами боротьби добра і зла навіть ,,на тому світі”» [90, 

с. 199]. Так, Климу Синиці кінь заспокоює душу: «Попестив коня, який, 

напевне, знидів по чоловічій руці, перев’язав його надовше, ніби кінь 

міг прилягти, коли господарка тут забариться, пальцями розчесав йому 

холодну гриву, на яку впала роса» [99, с. 103].  

Зооморфним репрезентантом у романі з народних уст О.  Ільченка 

«Козацькому роду нема переводу…» постає песик Ложка. Як відомо, 

одним із найпоширеніших прадавніх культів було вшанування дикого 

звіра-хижака – вовка, ведмедя. З ним споріднений і культ собаки. У 

романі О. Ільченка зв’язок образу песика Ложки з сакральним 

контекстом підкреслено написанням слова «песик» з великої літери.  

Вовк, собака мали надзвичайно велике інформаційно-міфологічне 

навантаження. Вагомим аспектом таких уявлень було ототожнення 

диких звірів з воїнами. Звір втілював образ воїна, був покровителем 

військової справи. У давній українській міфології собака 

позиціонувався як охоронець, надійний супровідник людини. 

Міфологічні уявлення про вовка і собаку є спорідненими, тому в 

міфології ці тварини часто змішуються: вовки, наприклад, можуть 

зватися собаками і навпаки. «Хорт» – українська назва мисливських 

собак – один із варіантів назви вовка за часів Київської Русі. Таке 

змішання двох споріднених тварин у міфології пояснюється їх 

генетичною близькістю [124]. Низка тотемічних рис вовка стійко 

закріпилася за міфічним образом собаки [230]. 
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В українських казках відтворилося і неоднозначне ставлення до 

окремих тварин. Це можливе завдяки тому, що сама специфіка 

іменування тварини, за спостереженнями О. Крижко, може 

репрезентувати кілька ознак і реалізовувати полярні оцінки [129, 

c. 118]. Так, образ собаки отримує позитивну оцінку, маркуючи 

ситуацію вірності, відданості господареві (фразеологічний вислів 

«собача вірність»). Така семантична наповненість образу зберігається у 

більшості народних казок про тварин та в частині сюжетів чарівних 

казок. Водночас, в інших ситуаціях цей персонаж отримує негативну 

конотацію, семантизуючи поняття «злості». Показовим є текст 

соціально-побутової казки із Наддніпрянщини, в якому дівчина, 

утворена з собаки, відзначається в’їдливістю і злістю у ставленні до 

оточуючих: «А которі їдяться меж собою, як собакі, то пішов рід од теї 

дівкі-сукі» [319, s. 121].  

У романі з народних уст О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу…» фіксування смислової конотації образу песика Ложки 

номінується доброзичливим ставленням: «А Песик Ложка з порога 

озирнувся на свого Козака Мамая, поглянувши величезними очима, 

повними сліз. – Прощавай, Ложко! – сказав Мамай. І стиха повторив: – 

Ложечко!» [104, с. 434]. Позитивна конотація образу увиразнюється 

гумористично-іронічним контекстом його розкриття («[…] Ложка був 

старим, а тому переконаним парубком і ставився зневажливо до будь-

якого залицяння» [104, с. 324]).  

Як постійний супровідник козака Мамая, незмінний учасник подій 

його життя, песик Ложка прикметний зовнішньою подібністю до свого 

господаря, що суголосно з тотемічними культами й міфологічними 
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уявленнями про спорідненість людини й тварини («[…] уважно стежить 

за кожним рухом Мамая препильний Песик Ложка, коротконогий, як і 

сам козак» [104, с. 330]). Як і його господар, козак Мамай, песик Ложка 

не має визначеного віку, що відповідає закріпленим у сакрально-

міфологічній свідомості уявленням про тотемічних істот, а також із 

традиційними ставленням до козака Мамая та його супровідників як до 

характерників, що непідвладні часу й смерті («Песик Ложка […] 

подумав при тому про свій похилий вік: все, про віщо згадував старий 

запорожець, було таки досить давненько» [104, с. 472]). 

Песик Ложка, відповідно до міфологічних уявлень про собаку, 

наділений такими рисами, як вірність та відданість своєму господареві – 

козаку Мамаю. Перебуваючи з козаком у в’язниці, Ложка шукає 

способів врятувати Мамая: « – Чи не думаєш ти, Ложечко, що я пролізу 

у цю діру? – Ні, не думаю, – відповів поглядом Песик. – То ти хочеш 

пролізти сам, щоб порятувати мене від смерті? – Хочу порятувати» 

[104, с. 94]. Цей своєрідний діалог увиразнює не лише відданість песика 

своєму господареві, а й показує його розум та кмітливість.  

Відповідно до уявлень про тотемічних істот песик Ложка 

наділений функцією порадника, котрий вміє відрізняти правду від 

неправди, добро від зла (« – Коли хтось робить із губи халяву, тобто 

розминається з правдою, собачка мій завше гавкає...» [104, с. 39]), а 

тому з ним радиться й до нього прислухається козак Мамай: «[…] 

схилився до свого коротконогого й клишавого песика, котрого поштиво 

звали по всій Україні з великої літери – песик Ложка, – бо той саме 

чогось загавкав. – Чого тобі? – спитав козак. І нахилився до свого 
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собачки, немовби слухаючи, що той каже йому пошепки. – Я це вже 

знаю, Ложко, – вислухавши Песика, мовив козак» [104, с. 39].  

Як вірний порадник, супровідник і помічник разом з конем 

Добряном песик Ложка супроводжує й допомагає, а часто й рятує 

козака Мамая та його побратимів у походах і битвах: « – Оцей-от 

Ложка... не раз у баталіях з нами бував. У походи з низовим 

товариством плавав за Чорне море, аж до Скутар. З біди нас рятував! Ти 

ж тямиш, Ложечко, як ми з тобою... “Еге ж, мовляв”, сумовито брехнув 

Ложка. – Як ми з тобою та з паном Мамаєм побували у Варшаві!» [104, 

с. 471]. В палаці князя Вишневецького песик Ложка запобіг сварці, що 

назрівала між козаком Мамаєм та князем Вишневецьким:  « – Ложка 

порятував... Коли від Козакового ущипливого слова Вишневецький теж 

почав хапатись за шаблю, Песик візьми та й учепись йому за литку. […] 

переполох знявся такий, що й про сварку забули» [104, с. 472]. 

Із функціями порадника й захисника пов’язана й функція сторожа 

(«Козак Мамай, поставивши свого Ложку на сторожування, постукав у 

важкі двері [...]» [104, с. 405]). Песик Ложка є не лише вірним 

охоронцем та сторожем козака Мамая, а й відчуває власну 

відповідальність за нього: «Песик Ложка […] вважав нагляд за 

моральною чистотою душі Козака за свій обов’язок […]» [104, с. 324].  

Порадником і помічником песик Ложка стає в складній ситуації й 

для Прудивуса: « – Що ж нам робити? – спитав  лицедій у Песика, який 

стурбовано метушився круг нього. – Нести мале до Києва? Ложка 

заперечливо гавкнув. […] – Ходімо, звідси, Ложко, – пробурчав 

Прудивус і, йдучи по вулиці слідом за Ложкою, балакав з ним 

потихеньку, радився [...]» [104, с. 465]).  
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Умовний хронотоп тексту, зорієнтованість на міфологічну основу 

образів дозволили письменнику надати песику людських рис, зокрема 

таких, як здатність думати, розуміти свого господаря, розмовляти з ним 

([104, с. 39, с. 472]), виявляти емоції, виражати подив («Песик Ложка й 

не змикитив зразу, що ж таке вишкрябує на чорній стіні його володар, 

але, вздрівши коняче око, потім вуха, потім і цілу голову, Песик від 

подиву аж заскавулів [...]» [104, с. 95]), гнів («Песик Ложка на рубак 

навіжених уже й сердився» [104, с. 253]), докір, зневагу («Гавкнув 

гемонський Песик так сердито й докірливо, як на це був здатен лише 

він. Аж виразні очі його засвітились таким зневажливим “ай-яй-яй” 

[...]» [104, с. 324]), насмішку, зворушення [104, с. 326, с. 327]), 

пильність [104, с. 330]), турботу ([104, 464]), співчуття ([104, с. 465]), 

сум ([104, с. 471]), лють ([104, с. 472]), здатність бачити сни («І снився 

Ложці перепоганий сон: погризлись вони буцімто з паном Купою [...]» 

[104, с. 257]).  

Коза – ритуально-магічний, аграрно-репродуктивний символ, а 

також символ воскресіння предка роду, звідси її перехідно-

посвячувальна символіка [245]. У дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» 

та «Зелені Млини» у властивому для «химерної прози» іронічно-

гумористичному наративі акцентовано на магічно-сакральному значенні 

кіз: «У Вавилоні не чинилося ніяких утисків крилатому цапиному 

племені з боку властей, зважаючи на своєрідний рельєф місцевості. 

Кози здавна мали репутацію верхолазів. Зверніть увагу: на пасовиськах 

ніщо не спинається вище за них – вони як птахи» [99, с. 60]. Зважаючи 

на свою привілейованість, кози в рецепції письменника постають 

самовпевненими істотами, що схильні «перебільшувати свої заслуги 
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перед людством» [99, с. 60]. Показовою в цьому контексті є цілковита 

свобода й майже вседозволеність цапа Фабіяна: «[…] цап пив із діжечки 

нахильці, як і сам голова, тоді коли всім іншим вавилонянам 

дозволялося пити смачну сільрадівську воду лише з мідної кварти, 

прикутої до діжечки ланцюжком. Цим привілеєм цап дуже гордився і 

деякий час навіть вважав себе другою особою після Панька […]» [99, с. 

67]. Рівність цапа із мешканцями Вавилону визначає його особливий 

статус, своєрідну недоторканність, зумовлюючи сприйняття його як 

органічної частини селянської спільноти, учасника всіх подій: цап 

«приходив на всі засідання та сходки […]. Цапа не лише не проганяли, а 

й охоче допускали до найбільших вавилонських таємниць, а Кочубей 

так звик до його присутності, що не починав без нього жодного  

важливого засідання» [99, с. 68].  

Магічно-сакральний підтекст образу цапа Фабіяна репрезентований 

і його розумом, мудрістю, що підкреслено такими деталями, як «розумні 

малиново-вишневі очі», поважна борода, якій «ніхто не міг одмовити [...] 

в природженій мудрості, що не на жарт водилась за Фабіяном-цапом» 

[99, с. 60]. Смерть цапа (яка виявилася символічною) теж тлумачиться як 

прояв мудрості: Фабіян «розбився на гойдалці. Словом, покінчив життя 

самогубством, а до цього могла вдатися лише розумна істота» [99, 

с. 461]. 

Від прадавнього сприйняття кози/цапа як сакральної істоти до 

зооморфного образу дилогії В. Земляка інтегровані такі риси, як 

хоробрість і сила, що знайшли прояв у зовнішніх деталях: «Якщо борода 

надавала цапові певного елементу мудрості, то роги-паничі були 

ознакою його незміряної сили й хоробрості» [99, с. 63].  
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Цап Фабіян не лише є типовим образом-атрибутом для свого 

господаря Фабіяна (Левка Хороброго), а й верифікує площину тексту за 

допомогою диструкційних образів-моделей: він остаточно руйнує будь-

які ієрархії, навіть негативну ієрархію Фабіяна-людини, будь-який 

пафос, навіть пафос мандрівного філософа (без допомоги Фабіяна-цапа 

Фабіян-людина часто не здатна добрести додому: «Цап вважався 

власністю філософа, хоча й траплялися моменти, коли філософ був 

недалекий від того, щоб себе вважати власністю цапа» [99, с. 59]). Цап 

компрометує свого господаря так, як той компрометує решту 

вавилонського світу. Сам же цап не може бути джерелом жодної ієрархії, 

бо він просто цап, тварина.  

Цап Фабіян є органічною частиною реально-ірреального 

(химерного) світу Вавилону і як носій містичної функції є маркером 

безсмертного начала («Тепер я все тут міг порівнювати з нашим 

Вавилоном. Будяки, дерева, колір волошок у житі, червоні маки у 

пшеницях, жінок, чоловіків, філософів тутешніх із безсмертним 

Фабіяном, богів, учителів, сільрадівських виконавців, одне слово, все 

одухотворене й неодухотворене, все, що поставало перед моїми очима 

вочевидь, і те, що доводилось відкривати самому і що в себе дома 

внутрішню суть Вавилона» [99, с. 303]).  

Відповідно до міфологічних уявлень про єдність світу людини й 

світу  тварини, письменник акцентує на рівноправному зв’язку, дружбі 

філософа й цапа, що акцентовано в імені героїв («Оскільки ж цапа 

кликали Фабіяном, то це рідкісне ім’я, не без допомоги вавилонських 

дотепників, дуже швидко вчепилося і до самого філософа» [99, с. 62]), в 

порозумінні між ними («Ану ж воно не цап, а сам Фабіян перекинувся в 
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цапа [...]» [99, с. 39]), врешті, в неможливості існувати окремо («Філософ 

без цапка втратить в очах вавилонян, та й сам філософ відчує, що його 

свобода віднині скінчилась» [99, с. 465]). Єдність героїв призводить до 

зміни ролей: цап часто перебирає на себе роль провідника, що суголосно 

анімалістичним уявленням про тотемічних звірів: «Схоже було на те, що 

цап вів чоловіка, хоч мало було б бути все навпаки. Допитливі 

вавилоняни не так були зворушені цим зміщенням ролей, і навіть не 

самою появою цапа, як його ім’ям, дуже близьким до людського» [99, 

с. 59].  

У контексті поетики «химерної прози», для якої притаманне 

поєднання реального й фантастичного, конкретно-історичного та 

міфічного, а також іронічно-гумористичний струмінь, актуалізується 

світоглядна єдність героїв, зокрема їхня любов до свободи (потрапивши 

до Левка Хороброго, цап «передчував, що потрапив до рук добрих і 

чулих і нарешті матиме свободу, до якої прагнув від самого народження. 

Одне слово, вже в дорозі вони дійшли того вищого душевного 

порозуміння, яке свідчило, що недарма придбали один одного» [99, 

с. 62]), а також схильність до філософського мислення. У межах 

умовного художнього простору такі риси цапа сприймаються як його 

оригінальні властивості: «[…] таким ім’ям цапа годилося б назвати 

посмертно коли вже не дещо істотне на землі, де, на жаль, уже все 

названо, то бодай один із районів на невидимому боці Місяця, з яким цап 

підтримував постійний душевний контакт через свою слабкість до 

небесних тіл взагалі […]» [99, с. 59].   

Філософ Фабіян та селяни відчули «історичну вагу» [99, с. 466] 

цапа під час німецької окупації: «,,Гебіст заборонив мені ходити з 
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цапком, а я ходжу”, – скаржився Фабіян і від того ставав іще 

легендарнішим, аніж був, перед ним гостинно відчинялися двері навіть 

тих осель, в яких досі дивилися на цю пару, як на химерну витівку життя. 

Тепер вона ніби додавала Вавилонові дещо до незламності духу [...]» [99, 

с. 466].   

Водночас у контексті іронічної рецепції актуалізується й негативна 

конотація цапа, над яким «полюбляють поглузувати», «гадаючи, що він є  

уособленням самого вавилонського диявола» [99, с. 44]. Відтак цап у 

рецепції В. Земляка репрезентує дуалістичну природу: добро та зло, 

мудрість й розумову обмеженість, покірність і гордість та інші 

протилежні ознаки, що й властиво міфологічним героям («[...] він-бо ж 

істота покірна і водночас безмежно горда» [99, с. 44]). Моделювання 

образу цапа у вимірах «химерної прози» забезпечує й дуалізм комічного і 

трагічного («Він гордо крокував горішніми вуличками далі, певен, що 

все ще когось веде, насправді ж ішов один, без війська. В такі хвилини 

він здавався трагічно-смішним, як людина, що звершила подвиг в ім’я 

нічого» [99, с. 64]). 

У романі В. Земляка маємо 12 смертей: помирає чоловік Мальви 

Андріян, мати братів Соколюків, убито поета Володю, секретаря 

сільради Боніфація, повішено мірошника Тихона, замерзає у віхолу багач 

Бубела, під час бунту застрелено тракториста Петра Джуру, старого 

Скоромного, «котовця» із сусіднього села, помирає також дід Чорногор 

із Зелених Млинів; ще дві смерті, щоправда, «сфальсифіковані»: 

Явтушок лише пускає чутку про свою смерть, утім, коли повертається в 

рідне село, односельці його не бачать, зайняті роботою на полі (за 

В. Проппом, живі не бажають бачити мертвого і навпаки [222]). Що ж до 
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містичної смерті цапа Фабіяна, заподіяної йому вавилонською 

гойдалкою, то вона обертається нічим, оскільки цап Фабіян видужує, 

актуалізуючи тим самим свою незнищенність як поганського символа та 

іронічного актанта. Доречним в даній текстовій детермінанті буде 

твердження про класичний опис поховальної ритуалістики В. Шухевича. 

Серед масок, зафіксованих етнографом у поховальних іграх українців, 

фігурують «Коза», «Заєць», «Кінь», «Сорока» [308, с. 253]. З-поміж 

зооморфних образів на особливу увагу заслуговує найбільш архаїчна 

форма маскування – ходіння з «козою», яка була одним із головних 

персонажів протослов’янських, а згодом і слов’янських містерій. 

Імовірно, завдяки вмінню високо стрибати, войовничо битися рогами, а 

також плодити чисельне потомство, цап ще у давнину став символом 

вогняної, запліднюючої світ чоловічої сили. І як символ родючості 

слугував гарантією продовження роду. У цьому контексті невипадковим 

є те, що цап у дилогії В. Земляка є не лише безсмертним, як і властиво 

сакральним істотам, а й має нащадків, зокрема сина, «цієї вавилонської 

покручі білої масті з буланою, ознак розуму по батькові та вже суто 

вавилонської війкуватості по матері [...]» [99, с. 303]. 

Ініціальний танець переодягнутого в маску виконавця набував 

магічного переосмислення. В очах усіх учасників містерії танцівник ніби 

перевтілювався в іншу істоту, виразними імітаційними рухами і жестами 

створював бажаний образ, намагаючись якомога повніше відповідати 

зовнішнім характеристикам зображуваного персонажа. Пластикою тіла, 

стрімкими підскоками та стрибками розігрувалося сакральне дійство, яке 

мало сприяти примноженню рослин і тварин, а смерть і воскресіння кози 

символізували щорічне вмирання та оживання природи. Загалом, на 
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думку вчених, подібне маскування парубочої молоді мало характер 

ініціально-посвячувальних церемоній, проведення яких в усіх народів 

приурочувалося до початку року [9, с. 35]. Відтак, образ цапа Фабіяна є 

втіленням незнищенності, вічного колообігу й циклічності, єдності 

земного і сакрального. 

Отже, полівалентність зооморфних символів репрезентує 

синкретичне первісне світобачення – поліструктурне потрактування ідей 

та їх рецепцію шляхом кодування в змістовно-оформленій системі 

образів-символів. Парадигма зоообразів у романі з народних уст 

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

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

тваринний ареал, відображає риси національного характеру, що 

завуальовані в авторській конотації. Поряд із помічником-конем в 

українській казці як частині жанрово-генеруючої моделі у романі з 

народних уст О. Ільченка присутній образ песика. Дуальний образ 

Фабіяна-філософа та Фабіяна-цапа в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» 

і «Зелені Млини» є виявом новітнього бурлеску, що був своєрідною 

опозицією до обов’язкового на той час дотримання вимог 

соціалістичного реалізму. Як і притаманно «химерній прозі», в 

зооморфних образах-символах зміст репрезентовано у специфічній 

формі, в якій поєднуються реальне й умовне, конкретно-історичне і 

фантастичне, буквальне й гротескне, ліричне та гумористичне. 
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3.3. Символ дороги в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя», 

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

переводу…» 

 

Прикметною ознакою української химерної прози є зображення 

простору. Вивченню цієї категорії неодноразово присвячували свої 

дослідження вчені світового масштабу. Так, Ю. Лотман наголошував на 

тому, що простір є фактично текстовою структурою: «художній простір є 

моделлю світу автора, що виражається мовою його просторових 

уявлень» [168, с. 251]. Крім того, згадаймо про термін М. Бахтіна 

«хронотоп», який учений вводить до наукового обігу. За М. Бахтіним, 

під хронотопом розуміється «суттєвий взаємозв’язок часових та 

просторових відносин, художньо опанованих в літературі» [15, с. 341]. 

Проблема хронотопу також актуалізується та розробляється у працях 

Ю. Лотмана, Н. Тамарченко, В. Топорова. Відповідно, текст – це 

культурний універсум, узагальнена модель всесвіту, комплекс уявлень 

письменника про світ.  

Якщо розглядати хронотоп химерної української прози, то слід 

зауважити, що показовим для анлізованих текстів є функціонування 

символу дороги. У такий спосіб виражається навколишня дійсність. 

Зауважимо, що акцентуація на символі «дорога» не є новим явищем в 

українській літературі. Згадаймо хоча б перший в дискурсі вітчизняної 

літератури історичний роман П. Куліша «Чорна рада», у якому історичні 

реалії відтворено через наскрізне функціонування символу «дорога». 

При цьому варто зазначити, що особливості функціонування цього 

символу вже були об’єктом окремої наукової праці. Зокрема, Н. Кобилко 
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присвятила дисертаційне дослідження функціонування символу «дорога» 

у творчості В. Земляка [115]. У нашому дисертаційному дослідженні є 

прийнятним підхід дослідниці до аналізованого явища. Утім, 

наголосимо, що операційний терміноряд у репрезентованій нами праці 

дещо ширший: вважаємо за потрібне вживати термін «символ», а не 

«міфологема» [116]. На нашу думку, поняття міфологема є дещо 

обмеженим, порівняно із символом, який відповідно до представлених 

нами попередніх розділів дисертації, передбачає ширший історико-

культурний контекст. 

Про зануреність творчості В. Земляка у фольклорні джерела 

неодноразово зазначали Г. Сивокінь, Т. Чайковська, Л. Боярська, 

Р. Семків, М. Шевчук, О. Даніліна, Н. Кобилко та ін.  

У нашому дослідженні схарактеризовано основні значення символу 

дороги в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» та 

романі-епопеї О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…».  

Як наголошувалося в попередніх розділах, вся історія Вавилону 

зосереджена навколо Фабіана – філософа.  

Як зазначає Н. Кобилко, для В. Земляка Вавилон – це шлях до Бога 

[115], яким потрібно «пронести крізь них усе краще, що мали тоді за 

душею» [99, с. 6]. На особливу увгу заслуговує сама назва роману 

В. Земляка, адже символ «лебедина зграя» вказує на шлях, переліт, 

дорогу. Тобто автор зображує людські долі – різні дороги, різні шляхи і 

ширше – на національному ґрунті історію українського народу: «І хоч 

людям прекрасне буде здаватися незвичним, та, як твердить тутешній 

філософ, у годину випробувань вони й самі чимось схожі на лебедину 

зграю в дорозі. Чи, бува, не отим своїм підсвідомим прагненням до 
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якогось, справді незбагненно високого, тим-то й не завше осмисленого 

до кінця? [...]  Коли лебедина зграя курличе наді мною, я думаю про тих, 

кого немає серед нас» [99, с. 6, с. 621]. 

М. Бахтін називає хронотоп дороги одним стрижневим у сюжеті 

художнього твору: «Тут [на дорозі. – Д. К.] своєрідно поєднуються 

просторові та часові ряди людських доль та життів, ускладнені 

соціальними дистанціями, які тут долаються. Це точка зав’язування та 

місце здійснення подій. Час ніби вливається у простір і тече ним 

(утворюючи дороги), звідси і настільки багата метафоризація шляху-

дороги: «ступити на нову дорогу», «життєвий шлях», «історичний шлях» 

та ін.; метафоризація дороги різноманітна та багатопланова» [15, с. 490].  

Окрім того, в інтерпретації символу «дорога» важить ще й момент 

віри. Наприклад, ініціація – перехід, тобто подолання якогось шляху, а 

тому цілком виправданим є згадка і про обряд похорону, який 

представлено в тексті роману: «Напівмістичні вавилонські бабусі знали 

своє діло, спорядили не одну смерть, долівку скидали оріховим листям 

супроти мухи, запалили свічки для всіх великомучениць, починаючи з 

Варвари, заспівали пісень над Соколючкою...» [99, с. 42]. Або ж інші 

приклади: «Коли вмирає поет, то з ним умирає і те, чого інші негодні 

побачити» [99, с. 128]; «Ховали Андріяна спокійно, тихо, як ховають 

великих людей, за якими не прийнято вголос упадати. Домовину несли 

на руках, а за нею два хлопчики вели коня з чорною стрічкою у гриві... 

Рузя всміхалася всю дорогу, коли захмеліли люди, то співали пісень... 

Лише кінь плакав у стайні, не брав поминального сіна, яке поклали йому 

на драбину» [99, с. 19–20]. І знову ж таки постає образ коня – один із 
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центральних образів у химерній прозі, про що йшлося у попередньому 

підрозділі.  

Також дорога символізує шлях до щастя, до любові: «Підійшов до 

Прісі, поцілував легенько з дороги у теплі коси. Любив її в дорозі, як 

ніколи. Дивна особливість дороги...» [99, с. 249].  

У дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини», як 

резюмує Н. Кобилко [115], хронотоп дороги концептуально пов’язаний із 

розвитком мотиву пошуку «землі обітованої».  

Суміжним із символом дороги є символ землі: «Земле! ... Ми 

нікуди не можемо подітися від тебе, як од власної долі...» [99, с. 288]. 

Так, дорогою їдуть підводи з цукровими буряками: «Вдень і вночі 

тяглися підводи на Журбів, вантажені цукровими буряками, тяглися 

відчайдушно і сумно, за тими ж возами, в яких коні кволенькі, місили 

тванюку чоловіки; чимось те скидалося на велетенський похорон 

осені...» [99, с. 134]. Або ж інше зображення: «Всю дорогу один із 

вавилонських возів крався за комунівською валкою, він то відставав у 

якомусь ваганні й щезав у пітьмі, то знову виринав із ночі  й торохтів 

зовсім поруч, тоді теплим плечем Мальва горнулася до Клима Синиці, 

ніби шукаючи захисту й порятунку. Той віз немовби котився через її 

душу, аж доки на роздоріжжі доріг не повернув на Вавилон...» [99, 

с. 128]. На думку, Н. Кобилко, така здавалося б звичайнісінька картина 

свідчить про єдність природи з людиною [115] – ще одна характеристика 

української химерної прози.  

Окрім того, дорога – це ще й символ очищення, зокрема, це 

стосується братів Соколюків, які повертаються додому:  «...Данько та 

Лук’ян упивалися свободою на голому полудрабку, вони сиділи поруч, 
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позвішували ноги... Ще сьогодні вони позмивають у ночвах свої гріхи 

перед людством, одягнуть чисті сорочки і десь по обіді вийдуть на 

гойдалку... Від коліс піднімався приємний дух дороги...» [99, с. 76].  

Отже, символ «дорога» в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і 

«Зелені Млини» є уособленням життя, путі. Невипадковим є звернення 

В. Земляка до суміжного символу – роздоріжжя, що символізує вибір 

людської душі, поєднання двох світів – земного й неземного. Окрім того, 

функціонування означеного символу в химерній прозі, зокрема у 

творчості В. Земляка свідчить і про фольклорну заглибленість 

аналізованих текстів, адже дорога є константою й народної культури 

українського етносу [85].  

Просторові домінанти у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема 

переводу…» вербалізують конкретний топос, репрезентують 

фундаментальні для цього твору генетичні наративи. Слушною є думка 

М. Бахтіна: «Хронотоп визначає художню єдність літературного твору у 

його відношенні до реальної дійсності. Тому хронотоп вміщує у собі 

ціннісний момент, який можна виділити з цілого художнього хронотопа 

лише в абстрактному аналізі [15, с. 489]. Хронотопи – організаційні 

центри основних сюжетних ліній роману. В хронотопі зав’язуються і 

розв’язуються сюжетні вузли. «Хронотоп як переважна матеріалізація 

часу в просторі є центром образотворчої конкретизації, втілення для 

всього роману», – зауважує М. Бахтін [15, с. 486]. Локус як просторова 

абстракція сприяє розкриттю специфіки художнього світу автора.  

У романі-епопеї О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» 

простір генерує смислові константи через топоси-вербалізатори: «І так 

він голосно своїм басилом загорлав у степу, порожньому й німому, аж 
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Господь Бог прокинувся на небесах» [104, с. 87]; «Коли б не Запорозька 

Січ, усе, либонь, стоптали б турки й татари, і спили б від них гіркої не 

тільки Україна…» [104, с. 177].  

М. Бахтін зауважував, що функції хронотопу дороги мають спільну 

рису – дорога проходить рідною країною, а не вигаданою чи екзотичною 

чужою [15, с. 491]. Дороги героїв роману О. Ільченка пролягають рідною 

землею; більшість з них прямує до міста Мирослава (« – Куди ж нам 

їхати? – До Мирослава. Всі разом рушайте туди»; «Починався повільний 

спуск до тої райської чаші, котру й звали Калиновою долиною, де лежав 

город Мирослав, куди так поспішали наші подорожні»; «[...] Козак 

Мамай [...] мчав намальованим конем до міста Мирослава» [104, с. 109]).  

Важливим топосом у цьому контексті постає степовий шлях, яким 

пересуваються герої, зокрема козак Мамай. Прикметно, що пересування 

степом утруднене («Христові колючки шарпали та рвали на Козакові 

жупан, обдирали халяву єдиного чобота [...], та й коня терни шмагали 

[...]» [104, с. 109]). Значення символіки степової дороги/бездоріжжя 

розкривається через асоціативні зв’язки з Україною, її історичною 

долею: «[...] по всьому степу, скільки сягало око, скрізь були оті терни й 

терни, неначе вся країна, дужа й молода, а ще не вельми щаслива, вся 

тоді була, вся в терновім вінці» [104, с. 109‒110].   

Відтак, концепт дороги, зокрема й степового простору, що пролягає 

рідною землею, стає важливим структурно-змістовим чинником 

організації як текстового матеріалу, так й умовного хронотопу роману.  

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

романі О. Ільченка сприяє увиразненню й розкриттю образів героїв. Так, 

особливості характеру, вдачі козака Мамая значною мірою з’ясовуються 
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під час відтворення його мандрівки степом ([104, с. 109‒111]). У своїй 

подорожі Мамай розкривається як співак, що в пісні виливає свої 

найпотаємніші прагнення, як щирий козак, для якого обов’язок понад 

усе, як патріот своєї землі й народу. 

О. Ільченко у романі «Козацькому роду нема переводу…» реалізує 

образ дороги через генетичні параметри, притаманні для образу-

етнотипу українця. Показовими у цьому сенсі є постаті чумаків, для яких 

дорога заповнювала більшу частину життя, що увиразнено і в їхній пісні 

«Мені шляху не питать, прямо степом мандрувать...».  

Онтологічне значення дороги актуалізоване у її відтворенні як 

життєвого простору, у якому для всіх є місце, у якому всі є рівними: 

«[…] байдужісінько проходять повз нього чумаки […], перед ними на 

дорозі не було ні пана, ні ридвана, ні пихи прегидкої […]» [104, с. 25]. 

Художній простір у творі О. Ільченка репрезентується у різних 

варіаціях, залежно від задуму письменника. Дорога має як мінімум дві 

точки у просторі – початок і кінець, між ними, як правило, лежать різні 

перешкоди, які герої долають задля досягнення своєї мети. «Топоси й 

локуси в художньому творі співіснують не відокремлено один від 

одного, важливими є зв’язки між ними, а також зміщення, деформації, 

взаємопроникнення» [170, с. 8]. Відповідно, образ дороги 

співвідноситься з іншими образами й символами у романі, набуває 

онтологічних конотацій: дорога як життя, дорога як доля людини, дорога 

як шлях до себе справжнього (шлях, який долають герої твору, є шляхом 

пошуку самоідентифікації).  
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3.4. Образ козака Мамая в українській химерній прозі  

 

Тематичне звернення до яскравого вияву низового бароко – образу 

козака Мамая як регулятора генетичного коду, втілення національно-

культурної ідентичності, репрезентатора українського характеру, 

спостерігаємо впродовж багатьох століть. Образ Мамая уособлює 

найкращі риси українського народу, виступає етнокультурним символом 

українця. Образ козака – своєрідна знакова система нашої культури. Він 

ретранслює архетипні ознаки української культури і ментальності, 

репрезентує національно-культурну ідентичність. Мамай постає 

метасюжетом української культури, втілює національний ідеал, а також 

особливості народної сміхової культури. 

Яскравою літературною інтерпретацією образу козака Мамая є 

роман О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…». На основі 

синтезу народних уявлень про козака Мамая, аналізу фольклорних та 

художніх творів, у яких відтворено цю постать, письменнику вдалося 

змоделювати багатогранний та оригінальний образ, репрезентувати його 

індивідуально-авторську рецепцію («[…] кожен малював його по-своєму, 

як ось і я малюю свого Мамая тепер» [104, с. 61]).  

Образ Мамая у романі О. Ільченка виявляє його інтертекстуальну 

та інтерсеміотичну основу, а саме: народну уяву («Веселий образ Козака 

Мамая живе в народі вже не сотню літ» [104, с. 60]), втілену в численних 

переказах, легендах, казках та піснях; спогади самого письменника (його 

поїздка в катеринославський музей [104, с. 62]); а також твори народних 

живописців, зокрема картини, настінні розписи тощо («[…] на кленових 

та дубових полотнищах дверей, на кахляних грубах, на кованих скринях, 
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на мальованих олійними фарбами полотнах, навіть на липових колодах 

вуликів частенько можна було бачити розмаїті парсуни Мамая, тисячі 

відмін його поличчя з новими раз по раз подробицями пригод, з новими 

щораз підписами, які вільно трактували діяння і вдачу героя, тисячі 

сюжетів, що підносили в народі славу Козака» [104, с. 61‒62]).  

Прикметно, що шляхом своєрідної заперечної форми письменник 

розширює інтертекстуальний контекст образу, не обмежуючись лише 

національним виміром («[…] не Хитрий Петро болгарський, не 

Ойленшпігель німецький, не Совесдрал польський, не Домишлян 

сербський, не східні дотепники – Мушфікі чи ходжа Насреддін, не 

румунські Пекале і Тендале, а наш-таки козак – Мамай […]» [104, с. 61]).    

Ставши уособленням народної уяви про козака-характерника, 

мандрівника, воїна, філософа й жартуна, Мамай відтак є носієм таких 

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

хитрість, правдолюбство, загадковість, невловимість, здатність до 

чаклунства, непідвладність часу й смерті. Ці риси, що закріпили за 

козаком Мамаєм функцію героя та оберега, увиразнює О. Ільченко в 

своєму творі, акцентуючи на національному характері Мамая, його 

органічному зв’язку з українською землею та народом: «Отак ось він і 

ходив либонь по нашій пребагатій землі, мудрощів та хитрощів од віку 

до віку набираючись, ходить і ходить, бо живий він, мабуть, і тепер, 

веселий і звитяжний образ, викликаний до життя в надрах минулих віків 

силою народної фантазії […], своєрідне втілення українського характеру, 

живущий образ волелюбності, стійкості та невмирущості народу, […] 

мандрівний запорожець, вояка і гультяй, жартун і філософ, бандурист і 

співак, бабій і заразом – монах, простодушний і мудрий чаклун, 
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безстрашний лукавець, що його і в ступі товкачем не влучиш […]» [104, 

с. 61]. Розкриваючи образ Мамая в контексті різних сюжетних перипетій, 

О. Ільченко увиразнює основні риси свого героя, яких він не втрачав за 

будь-яких обставин – сміливість, мудрість, винахідливість, 

життєлюбність, оптимізм. Навіть потрапивши до в’язниці, Мамай не 

впадає у відчай, а як справжній козак-характерник знаходить вихід зі 

складної ситуації: «Козак Мамай […] розплющив очі й згадав, де 

опинився, але ні ріски суму не заблисло в його широко поставлених 

очищах, бо ж, за всіма ознаками, його життя ще тривало, а він за довгі 

роки прийшов до висновку, що найкраще у житті – це життя... а 

вмирати... ну, що ж, нехай і так! – життя є наука про смерть! […] вивів 

обриси калинової квітки, і так хотілось волі Козакові, і так Мамай любив 

життя, аж квітка наче ожила. […] Ось така сила життя водила рукою 

Мамая. Ось яким він був митцем» [104, с. 95]. Волелюбність і творчість 

порятували козака Мамая з неволі: як і квітка, так і кінь Добрян ожив під 

його рукою й виніс із в’язниці.  

У ролі захисника несправедливо скривджених, рятівника нечесно 

засуджених, як справжній козак-характерник, Мамай мав здатність 

з’являтися несподівано у потрібному місці. Саме так, лицарем-

заступником, виникає  у вирішальну хвилину у місті Мирославі: «Невідь 

звідки взявшись, на помості виник перед катом Козак Мамай […]. 

Сильно брязнувши Оникія Бевзя в щелепу, аж той сторчака злетів з 

помосту геть, Мамай, видраною з рук у гайдука шаблюкою, хутко 

перетяв вірьовку і устиг підхопити Стояна в обійми» [104, с. 165].   

Як носій творчого начала, козак Мамай постає у романі О. Ільченка 

«майстром на всі штуки» [104, с. 328], співаком і художником, під рукою 
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якого оживало все ним намальоване. Як і властиво українському 

народові, пісня супроводжувала Мамая і в горі, і в радості: «Він співав 

завжди і всюди, наш Козак Мамай: у горі, в радості, в роботі, в роздумі» 

[104, с. 110]. Пісня, як і властиво цьому виду народної творчості, має 

здатність відтворювати душу людини, народу, адже через пісню 

виливаються сокровенні почуття, прагнення й мрії. Такою є пісня й для 

козака Мамая: він «співав про те, в чім він не признався б нікому: про 

мрію невгасиму – не тинятись по світі, воюючи й бешкетуючи, 

шкилюючи й жартуючи, а мати б свою хатину, дружиноньку вірну, 

дрібних дітей» [104, с. 111].   

 Мамай є уособленням народного художника, який, можливо, й не 

володіє професійною технікою живопису, проте має талант й добрі 

наміри: «А наш Козак Мамай, хоч і не був він художником великим […], 

і творив не без похибок, але мав чисту совість, щиру душу козацьку, тож 

і розумів те все, що митцеві розуміти й знати треба […]» [104, с. 109]. 

Проте не все створене рукою художника приносило йому втіху, а людям 

добро. Так сталося із намальованим Мамаєм Однокрилом: «То ж була 

його біда, Козакова, той Однокрил, ганьба його, прокляття […]. Ось чому 

ніколи вже не малював Козак людей, хоч митцеве серце того й прагнуло. 

[…] після років вагань та гризоти, він, нарешті, зважився свій гидкий і 

необачний витвір, Однокрила того, при першій же нагоді знищити» [104, 

с. 109]. 

Письменник акцентує, що козакові Мамаєві, як і українському 

народові, доводилося воювати, захищаючись від ворогів, боронячи свою 

землю, проте і народ, і його уособлення – Мамай жили бажанням не 

воювати, не руйнувати, а жити мирно, будувати й творити. В такій 
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інтерпретації образу яскраво виявлене авторське розуміння й бачення 

домінування конструктивного, творчого начала, а також філософського 

первня в національному характері: «Козак Мамай […] од нападників 

усяких одбиваючись, плекав одвічну мрію: не воювати, не грабувати, не 

ярмити нікого, а в себе вдома – риштувати, мурувати, будувати» [104, 

с. 61]. Така інтерпретація суголосна зі зображенням Мамая засобами 

живопису: «Народні художники малювали Мамая не в січ з ворогом, не 

верхи на коні, а в спокійній, споглядальній позі: тільки зброя лежить 

напохваті, тільки лиш кінь басує, а сам Козак, схрестивши ноги, 

спокійнісінько сидить під деревом, – бо ж він, передусім, був чоловік 

мирний, якщо, звісно, його не займали, якщо не зазіхав ніхто на волю й 

славу простих людей України [...]» [104, с. 62‒63]. Відтак, функція воїна-

захисника органічно поєднана в образі козака Мамая з функцією 

філософа-мудреця. Мудрість Мамая розкривається через відтворення 

його поглядів,  спілкування з людьми. Зокрема, проводжаючи Омелька з 

важливою місією в далеку дорогу, Мамай дає йому такі настанови: « – 

Вважай день кожний за свій останній день, і ти будеш щасливим, 

проживши його до кінця. Видиму смерть спіткати сподівайся 

щохвилини, але вір та й вір: же виживеш, же дійдеш, же все те сповниш, 

що тобі доручили батько, рідний город, Україна!» [104, с. 293]. 

У творі «Козацькому роду нема переводу…» О. Ільченко 

використовує різні засоби для зображення того чи іншого персонажа. 

Образ козака Мамая в романі є ключовим у різних аспектах (зовнішній та 

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

умовах і ситуаціях, у реалістичному й фантастичному вимірах, у 

діахронній та синхронній площинах. Узагальненість і універсальність 
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образу підкреслюється розгалуженою парадигмою хронотопу: Мамай був 

відомий ще в давні часи, у період Запорізької Січі та Визвольної війни 

під проводом Богдана Хмельницького, у часи Тараса Шевченка, а також і 

в ХХ ст. («[…] в першій імперіалістичній війні року 1914 бився Козак 

Мамай з ворогами отчизни […], чи не він ото бувало і в війні 

Вітчизняній виникав зненацька в найскрутнішій сутузі […], чи не він, 

колишній запорожець, допомагає й нині будувати електростанції на 

Дніпрі, на Волзі чи на Ангарі […], а то, може, книги пише чи 

кінокартини ставить, а то, гляди, садки розводить, сіє хліб чи варить 

сталь […]» [104, с. 61]).   

Як зазначалося вище, символові властиво набувати в тексті нових, 

переносних або умовних значень, що часто втілюється у портретних 

характеристиках героїв. Портрет є засобом типізації та індивідуалізації 

образу персонажа. Як правило, часто через зовнішні риси розкривається 

внутрішній світ і зовнішні етнокультурні особливості героя. Образ 

Козака Мамая в романі створюється різноманітними 

мовностилістичними засобами, до яких належать індивідуальні 

характеристики: опис фізичних рис, загального вигляду обличчя, одягу, 

військового спорядження, особливостей голосу, мови. Описові 

портретних рис письменник приділив особливу увагу, адже в образі 

Мамая він прагнув утілити типові риси українського народу.  

У відтворенні зовнішнього вигляду козака Мамая О. Ільченко 

орієнтувався на його зображення у творах народного живопису, де 

«Козак Мамай – вродливий січовик, де трохи старший, де молодший, 

дядечко невеличкий, кремезний, чорнявий вусань, з козацьким 

оселедцем, у жупані – коли багатшому, а коли й простому, завжди з 
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бандурою в руках, щира вдача – співак і музика» [104, с. 63]. Одним із 

елементів портретної характеристики є опис фізичних рис людини. 

Прикметники невеличкий, кругленький вказують не лише на особливості 

статури козака, а й виражають доброзичливе ставлення автора до героя, 

що підкреслюється суфіксом зменшуваності: «[...] зненацька виник 

невеликий, кругленький... чоловік» [104, с. 36]. Прикметники вродливий, 

гарний характеризують козака за зовнішніми властивостями. Для 

вираження привабливості Мамая письменник використовує синонімічні 

узгоджені означення та іменник врода: «[…] та й гарна врода цього 

козака» [104, с. 37]; «Козак Мамай – вродливий січовик» [104, с. 63]. 

Головною зовнішньою прикметою козаків вважалась козацька 

чуприна. У романі зустічаються такі відповідники: чуб, чуприна, 

оселедець. Ознакою краси козака був «оселедець», яким пишались і про 

якого дбали. Особливої уваги надавали довжині чуба, тому письменник 

використовує епітети, що виражають цю ознаку: «довжелезний 

оселедець, козацька чуприна» [104, с. 36]. Слово чуприна пояснює 

значення слова оселедець для читача. Козацька гідність персонажа 

підкреслюється гіперболічним порівняння із крамарським аршином, з 

дівочою косою: «оселедець із крамарський аршин завдовжки»; «козак 

пресердитий, закрутивши за вухо чуприну, схожу на незаплетену дівочу 

косу» [104, с. 37, 39]. 

Однією з прикмет будь-якого портрета є очі, зображенню яких 

письменник надає великого значення. Описом очей автор передає 

внутрішній стан героя, настрій, зовнішню привабливість, особливості 

характеру. Можна помітити, що і в описі очей козака Мамая О. Ільченко 

підкреслює його узагальненість. Насамперед у зображенні очей потрібно 
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відзначити епітети, що передають ознаки очей за кольором. Колір, як 

правило, ознака статична, але в характеристиці козака Мамая втілюється 

збірний образ, тому в творі колір очей подається як мінливий за різних 

обставин: «мінялися щогодини, щохвилини – від освітлення, від 

настрою, від обставин: то зелені, то сиві, то сині, то аж карі – з голубими 

цяточками, аж ніби чорні» [104, с. 38]. Через кольористичні епітети 

письменник виражає природне протиставлення чорного і голубого, 

зеленого і сивого, синього і карого, демонічного й ангельського: «від 

гніву темнішали вони, синім, чортівським, а чи янгольським світлом 

мінялися» [104, с. 38]. Протиставленням світлого і темного, раю і пекла 

автор намагався відтворити складну натуру козака Мамая, якого (як і 

взагалі козаків) вважали характерником. 

Показовим для портрету козака є неодноразове вживання 

прикметника прискалений на позначення очей: «[…] заярившись, люто 

блимнув прискаленим оком сторонський козак»; «[…] око, від 

тютюнового диму прискалене, трохи розплющилось» [104, с. 39]. Як 

видно з наведених фрагментів, епітет прискалений може виражати різний 

стан козака – від гніву до подразнення димом. Прояв смутку героя 

передає в тексті поширена метафора: «в прискаленому оці заблисла 

сльоза» [104, с. 294], яка характеризує Мамая як чуйну, доброзичливу 

натуру. 

Слово очі в тексті роману при створенні портрету Мамая 

сполучається з означеннями, що вказують на розмір: «Вони були великі в 

нього... Й поставлені на диво широко, оті очища» [104, с. 38]. Розмір 

очей у тексті підкреслюється вживанням суфікса -ищ (очища), в іншому 

випадку  увиразнюється за допомогою просторічного згрубілого слова 
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баньки. Сполучення слова баньки, яке саме по собі вказує на великий 

розмір очей, посилюється епітетом чортячі, що створює яскраве 

зовнішнє враження і передає внутрішню властивість. 

На позначення емоційно-напруженого стану автор вживає зі словом 

очі прикметники-епітети: терпкі, ярі, чортячі. Для вираження рис 

характеру – епітети не байдужі, не врічливі, правдиві: «[…] вони бували 

всякими, ...тільки байдужими вони не бували ніколи, – вони були терпкі 

та ярі, а не врічливі» [104, с. 38]. Мінливість характеру, погляду 

відтворено автором прикметниковими та іменниковими антонімічними 

парами: чортівськими – янгольськими, терпкі – ярі, ввічливі – байдужі, 

радість – презирство. 

Для характеристики портрету козака письменник використовує 

різні мовні засоби вираження градації високого рівня ознаки краси очей, 

що виражається прикметниками із семою «дуже» (прегарні) та підрядним 

реченням, яке містить слово моторошно, що в своєму синонімічному 

ряду визначається високим ступенем якості: «Очі... Прегарні, аж 

моторошно ставало від його погляду» [104, с. 68]. Зовнішні ознаки очей 

Мамая виражені в тексті метафоричним дієсловом мерехтіли, що 

виражає стан: «мерехтіли ще трохи й різно та й не на одному рівні 

стояли, як те й водиться в більшості мужніх чоловіків» [104, с. 38]. 

Нестандартне розташування очей теж підкреслює химерність героя. 

Для мовної характеристики очей письменник використовує ряд 

порівнянь, частково перейнятих із фольклору. Просте зооморфне 

порівняння: вони були великі в нього, наче у вола [104, с. 38], 

характеризує очі Мамая не тільки за розміром, а й передає спокійну та 

врівноважену вдачу героя. 
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Загадковість, глибину почуттів виражає порівняння очей із 

криницею: «в їхню глибинь… як у таємничу криницю зазирають жінки» 

[104, с. 38]. Особливого значення у наведеному порівнянні набуває слово 

криниця з метафоричним епітетом таємнича, адже за народним 

уявленням, криниця служить зв’язком «з водою і підземеллям і є шляхом 

до вирію і каналом зв’язку з потойбічним світом» [104, с. 93]. Тому 

поєднання зазначених ознак криниці відбивається в уявленні народу про 

колодязь як про святе і водночас пов’язане з нечистою силою місце. Така  

суперечлива система ознак властива й козакові Мамаєві, що й 

передається названим порівнянням його очей із криницею. 

Доповнюють портретну характеристику зовнішності Мамая вуса – 

одна з таких же невід’ємних зовнішніх рис козака, як і оселедець. При 

характеристиці вусів письменник вдається до певного перебільшення 

розміру. Гіперболізований епітет довжелезний характеризує вуса героя 

за розміром: «довжелезні вуса, які ворушились у нього, мов у кота» [104, 

с. 38]. Слово вуса вживається із прикметником чорнявий («Козак Мамай 

– вродливий січовик... чорнявий вусань» [104, с. 63]), що є показником 

вродливості справжнього козака-українця. Слово вуса є не простим 

елементом статичного портрета, але може метафорично виражати стан 

задоволення або піднесення («Козака приємно було бачити, як сіпався в 

нього кінчик правого вуса, що видно означало похвалу – людям, богові й 

природі» [104, с. 46]), гніву й незадоволення («[...] аж скинувся Козак 

Мамай, аж наче спалахнув, але засіпався кінчик лівого вуса, що завше 

означало в нього збентеження» [104, с. 69]). Протиставлення правого як 

позитивного, й лівого як негативного є традиційним для українського 

менталітету. 
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Деталі портрета у О. Ільченка рідко виступають окремо, його 

баченню відповідають і ускладнені характеристики цілісного портрета 

(«оселедець розпушився по всій маківці; […] і козак, пресердитий, 

закрутивши за вухо чуприну»; «козацький чуб аж ворухнувся»; «І око, 

від тютюнового диму прискалене трохи розплющилось; заярившись, 

люто блимнув прискаленим оком сторонський козак»; «очі йому палали, 

мерехтіли»; «груди розпирало: промовчав, лиховісно тамуючи кипіння 

гніву, бо вже розпирало воно козакові груди» [104, с. 38, с. 39, с. 309]). 

Відтак, подається динамічний портрет, у якому кожна деталь перебуває у 

русі, що відбиває стан героя на дану мить. 

Портретна характеристика козака Мамая певним чином корелює із 

живописними зображеннями його, однак автор вносить у цей портрет 

мовні деталі, що значно ширше і глибше зображують героя, бо 

позначають його не як статичний образ, а як діяльну особистість, що за 

різних обставин змінює свій внутрішній стан, а це знаходить вираження 

й у його зовнішньому образі.  

Основні риси героя виражають традиційні етнокультурні ознаки 

українця й запорізького козака за одягом і обладунками. Тому важливе 

значення у моделюванні образу козака Мамая відіграє й відтворення 

його вбрання. У прочитанні образно-символічної палітри роману костюм 

козака постає як соціокультурне явище, крізь призму якого 

вербалізуються матеріальні, духовні та художні імперативи. 

Компоненти, ґенезу, особливості матеріалу, крою, художнього 

оздоблення українського костюма та козацьких шат вивчали 

М. Арандаренко, І. Скальковський, П. Чубинський, Ф. Вовк, 

І. Крип’якевич, Д. Багалій, О. Воропай, Д. Яворницький, К. Матейко, 
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Т. Ніколаєва, А. Пономарьов, М. Білан, Г. Стельмащук, Л. Артюх, 

Т. Косміна, Г. Щербій, О. Єфименко та інші вітчизняні етнографи й 

мистецтвознавці. Стрижневим для дослідження феномену козацтва в 

контексті української національної культури є поняття костюма у 

сумісній праці Г. Забродіної, Н. Романової та О. Мариненко. Вони 

зазначають: «Костюм є найбільш близьким людині “шаром” матеріальної 

культури. Це не тільки зовнішня “оболонка”, знак місця людини в 

суспільстві, а й також його “малий дім”, елемент особистого розуміння 

смислів, частина естетичного досвіду» [96, с. 7]. Одяг українців різних 

верств суспільства часів Козаччини досліджував і описав військовий 

інженер, топограф О. Ріґельман, ілюструючи відповідними малюнками. 

Його праця охоплює історію України від найдавніших часів до 1787  р. 

(працю О. Ріґельмана видав відомий український філолог і етнограф 

О. Бодянський в 1847 р. [226]). 

За традиційним сприйняттям українців, у вбранні віддзеркалюється 

культурна стереоскопічність, динаміка антропологічних проектів моди, 

які дозволяють візуалізувати та фіксувати фундаментальні проекції буття 

людини. Образ індивіда конструюється за допомогою мовних і 

візуальних репрезентацій, вербальних та невербальных практик і 

ритуалів, що поєднують сприйняття, емоції та пам’ять. Конструювання 

національної ідентичності за допомогою костюма відбувається через 

візуальні детермінанти. У цьому контексті козацький костюм є 

полісемантичним універсумом, він посідає домінантне місце в системі 

координат образу-етнотипу козака Мамая на тлі темпоральних формацій 

в комплексі матеріальних і духовних цінностей українського козацтва. 

Козацький костюм у добу Гетьманщини набуває нового смислового 
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навантаження. Будемо суголосні з Є. Славутичем, що як складова 

частина матеріальної культури, костюм пов’язаний з тими складовими, з 

яких він виготовлений. Отож, «для різних географічних регіонів і в різні 

історичні періоди характерне побутування особливого, неповторного 

комплексу пошивних матеріалів, безпосередньо залежного від таких 

факторів як: умови побуту, мода, виробничі можливості, внутрішній і 

зовнішній ринок матерій, вектори торгівлі, панівна ідеологія та естетичні 

смаки певних суспільних верств, сталі традиції, конкретний напрямок 

культури народу, клімат, самі форми костюму, його стиль та 

призначення» [243, с. 143]. Комплекс одягу, генетично пов’язаний із 

козацтвом, став основою українського чоловічого костюма Запорозької 

Січі, поширившись на всю Середню Наддніпрянщину, Лівобережжя, 

східні та деякі інші райони [7, с. 12–15]. «Саме козацтво стало тим 

оригінальним соціально-національним явищем та історичним явищем, 

яке перетворилося на певний символ української нації. В історичній 

пам’яті людей воно матеріалізувалося, зокрема, через його атрибути, в 

тому числі й убрання» [219, с. 1187]. 

Багатий, барвистий одяг запорожців справляв незабутнє враження: 

«Бувало, – розповідав Іван Розсолода, щороку приїжджають запорожці у 

Смілу на ярмарок чоловік по дванадцять…Вдягнуті так, що Боже, твоя 

воля! Золото і срібло! Шапка на запорожцеві бархатна, червона, з 

кутами, а околиш пальців на три завширшки, сірий чи чорний; з-під 

нього жупан із найдорожчого червоного сукна, горить, як вогонь, просто 

очі засліплює, а зверху черкески з вильотами, чи синя, чи блакитна; 

штани суконні сині, широкі – так і нависли майже на передки чобіт; 

чоботи червоні; на лядунці золото чи срібло; навіть перев’язі в золоті, а 
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шабля при боці в золоті – так і горить. Іде й землі не торкається…» [312, 

с. 207]. Костюм є полікультурним субстратом. На думку Н. Камінської та 

С. Нікуленко, він належить до матеріальної культури, тому що 

«створений з природних матеріалів фізичним трудом людини. Але він і 

духовна культура, потребує багато знань, які набуваються в 

спеціальному навчанні. Він і художня культура, створює образ із 

художньо-асоціативними якостями. Форма костюму виникає 

асоціативно, під впливом різних явищ природи, суспільного життя, 

мистецтва. Вона і сама стає джерелом натхнення художніх образів» [109, 

с. 8].  

У костюмі козака Мамая вербалізується образ лицаря-шевальє з 

притаманними йому стильовими атрибутами. Одяг – невід’ємний 

репрезентант у змалюванні образу козака-лицаря. Вбрання генерує 

смислові домінанти у системі матеріальних та духовних вербалізацій 

образу-символу через смислові форманти та складові генетичної пам’яті. 

Костюм фіксує певні соціокультурні парадигми, візуалізація яких 

забезпечує акт ідентифікації його носіїв, отже йому властива 

ритуальність. «Костюм також підкреслює зв’язок одягу з певним образом 

людини, її пластикою, жестами, подіями її життя. Він створює певний 

проект людини як засіб її самопрезентації» [302, с. 14]. Відтак, костюму 

як носію культурної стереоскопічністі притаманна візуальна 

репрезентація, яка увиразнює основи буття образа-персонажа. Тому 

вбрання козака Мамая має особливо важливе значення, як з огляду на 

специфіку образу, так і в контексті його авторської інтерпретації.  

Образ козака-запорожця відтворений у численних парсунах козака 

Мамая, які генерують архаїчний фонд народного живопису, а також у 
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художній літературі, зокрема, в романі О. Ільченка «Козацькому роду 

нема переводу, або Мамай і Чужа Молодиця» [104]. Рецепція цього 

образу тотожна сприйняттю Запорозької Січі як символу українськості, 

головного виразника справедливого ладу, співзвучного українському 

народному духові; сприйняттю, яке, «видозмінюючись залежно від віянь 

часу, дожило до наших днів» [313, с. 444]. Козака Мамая на численних 

картинах зображено в дорогому ошатному вбранні. Саме таким 

закарбувався образ запорожця в народній свідомості. У Козака Мамая 

жупан «небагатий», «чепурний» («одягнений у небагатий, а чепурний 

жупан»; «у голубому, без окрас, запорозькому жупані» [104, с. 36]. 

Т. Марченко-Пошивайло виокремлює смисловий концепт «шапка» та 

його роль у образній семіосфері козака Мамая: «Символ шапки тісно 

пов’язаний із особистістю її власника. Особливого символічного 

значення набуває форма шапки. Для козаків шапка була найпершим і 

найголовнішим убором. Одягнув шапку – то вже й козак. Тому шапки у 

козаків були гарні, здебільшого яскраво-червоні або рожеві. [...] Шапки з 

випуклим або ж дещо приплюснутим верхом і “квіткою” вгорі є на 

переважній більшості картин “Козак Мамай”» [171, с. 36‒37]. 

На всіх картинах козаки одягнені в сорочки, які здебільшого видно 

частково через те, що вони прикриті верхнім одягом. На деяким 

полотнах хоча і є сорочка, але вона має великий розріз і від того 

непомітна. Про це якоюсь мірою говориться і в написах під 

зображеннями: «Козак – душа правдивая, сорочки не має...» [171]. 

О. Ільченко в романі з народних уст «Козацькому роду нема переводу…» 

так описує деталь-атрибут «сорочку»: у сорочці – «свіжій, білісінькій, 

мережаній» [104, с. 37]. Національний колорит одягові надають і 
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особливості оздоблення: «цяцькованими хрещатими ляхівками на дев’ять 

дірочок» [104, с. 37]. Стрижневим елементом козацького костюма були 

шаровари. Для козацьких шароварів характерною була ширина, що було 

знаком достойності їх власника. У козака Мамая така деталь гардеробу 

як шаровари набуває нового семантичного потрактування: «[...] а штани 

в нього були на який десяток ліктів ширші навіть, ніж у пана Купи» [104, 

с. 37]. При цьому ширина штанів підкреслюється традиційними для 

української культури порівняннями зі степом і морем: «[...] штани в 

нього були [...] глибокі й хвилясті, як море, й широкі, як степ» [104, 

с. 37].  

В інтерпретації О. Ільченка врода козака Мамая корелює з його 

вбранням, що суголосно з народною рецепцією цього образу. Для 

вираження привабливості козака письменник вимальовує його наче з 

парсуни, а тому він вродливий, гарний: «[…] та й гарна врода цього 

козака» [104, с. 37]; «Козак Мамай – вродливий січовик» [104, с. 63]. 

О. Ільченко для передачі історичного колориту епохи у творі 

вдається до змалювання військової амуніції за допомогою архаїзмів. 

Найбільшу кількість становлять назви військового спорядження: 

таволжане ратище, шаблюка (шабля), пістоль, гаман, шапка-шлик, 

турячий ріг, спис, пістоль: «[…] з довгим таволжаним ратищем у руці, з 

пістолем за поясом, із шаблею при боці, був там і встромлений в землю 

спис» [104, с. 37]; «І гаман. І шапка-шлик. І пороху в турячім розі» [104, 

с. 37]. Зброя – чи не найдорожчий атрибут в козацькому образі. Зброю 

прикрашали зі значно більшим натхненням, аніж одяг, і ставилися до неї 

з великою пристрастю. Т. Марченко-Пошивайло акцентує на 

номінативній ролі військового обладунку Мамая: «Обов’язковим 
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елементом військового спорядження козака на картинах є зброя, яка 

вживалась не лише для боротьби та самоохорони, але і як ознака 

шляхетності та багатства» [171]. Незважаючи на те, що головною в 

козаків була вогнепальна зброя (мушкет, рушниця), однак саме шабля 

перейняла на себе культову сакральність меча – священної зброї воїнів-

характерників. Так, шабля була «з ножами шагреневої шкури, в срібляній 

позолоченій оправі з бірюзою й іншим самоцвітним камінням» [8, 

с. 165]. Шабля, як і меч, – це істинно лицарська зброя, ознака 

приналежності до козацько-шляхетської лицарської верстви [251]. У 

творі О. Ільченка шабля постійно з козаком Мамаєм, виступаючи зброєю 

проти «каїнів усяких», проти неправди й зла: «[…] шаблюку свою Козак 

Мамай гострив щодня. Гострив щодня, бо й тупив щодня, від каїнів 

усяких одбиваючись. Хоч він, треба сказати, і не любив того діла: ні 

гострити, ні тупити!» [104, с. 8]. 

Отже, візуальна репрезентація образу козака Мамая, оприявлена в 

художньому тексті через відтворення зовнішнього вигляду, виказує код 

зв’язку минулого з сьогоденням, минущого з вічним. Показово, що 

О. Ільченко акцентував козацьку суть Мамая не лише через його портрет, 

вбрання, а й через відтворення його щирої козацької натури, характеру, 

поведінки, що була суголосною з козацькими правилами. Так, як і 

властиво козакам, він тримався січових традицій, дотримувався 

козацьких обітниць, часто переживаючи суперечності між почуттям та 

обов’язком: «Його завжди кликав обов’язок. І стримувала його дана 

січовому товариству свята обітниця, котру складали всі запорожці: не 

знатися з бабами […]. Давала козацька сірома і обітницю довічного 

убозтва […]» [104, с. 111]. 
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В образі козака Мамая О. Ільченко відтворив уявлення про козаків-

характерників. Як козаки, що володіли незвичайними здібностями, 

характерники викликали суперечливі почуття, були таємничими 

постатями, що навіювали страх і, водночас, захоплення. 

Протиставленням світлого і темного, раю і пекла автор намагався 

відтворити складну натуру свого героя, якого вважали характерником. 

Образи характерників тісно пов’язані з культом воїна-звіра. У прадавні 

часи саме з таких воїнів складалися таємні військові чоловічі об’єднання, 

які сформували власний ритуальний комплекс та своєрідні вірування. 

Особливе місце в цих віруваннях відводилося звіру-хижаку. 

Характерників, або козаків-чарівників, не брали ні вогонь, ні вода, ні 

шабля, ні звичайна куля (крім срібної). Непідвладний смерті та часу і 

герой роману О. Ільченка: «[…] не брали його ні шабля, ні куля, ні неміч, 

– не брали-таки, аж сама Смерть либонь відступилась від нього так 

давно, що він уже й не тямив – скільки ж год він парубкує на світі: 

двісті? триста? – хоч йому й було весь час сорок та й сорок, – ні більше, 

ні менше. […] сам час таки боявся Мамая, не чіпав його, шанував його і 

не старив» [104, с. 8–9, с. 96]. 

Характерникам приписувалася здатність відмикати замки без 

ключів, переправлятися через ріки, брати голими руками розпечені ядра, 

бачити на кілька верств навколо себе, зникати посеред поля разом з 

конем, жити на дні ріки, перетворювати людей на кущі, вершників на 

птахів, «перекидатися» на вовків тощо [171]. Здібностями козаків-

характерників наділений і герой роману О. Ільченка, зокрема, здатністю 

несподівано з’являтися, приходити на допомогу, застерігати («[...] поява 
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Козака Мамая йшла завжди опліч із лихом, або перестерігала про 

близьку біду» [104, с. 42, с. 249]). 

Як і властиво козаку-характернику, Мамай своєю появою викликає 

цікавість і суперечливі почуття: « – Козак Мамай! Козак Мамай! – ніби 

тихий вітер прошелестів у квітучій траві, і всі аж розступились, і в тому 

шелестінні голосів були і радість, і любов, і подив, острах навіть, і 

тривога, – але всю цю гаму почуттів уже перевершувала притаманна 

більшості українців природна дитяча цікавість. Та як же було й не 

скам’яніти перед таким химерним, небезпечним і аж моторошно 

прецікавим чоловіком [...]» [104, с. 41]. Проте переважно поява козака 

Мамая викликала радість, відчуття порятунку, захисту: «[...] химерний 

козак Мамай з’являвся в лиху годину то там, то там, як рятівник, 

порадник, вірний друг сіроми, тож і чекали в городі добра від його появи 

[...]» [104, с. 249]. 

Т. Марченко-Пошивайло слушно зазначає: «Мамай – ціла містерія, 

феномен, де земне тісно переплітається із космічним, набуваючи 

вселенської вагомості. Мамай, як і всесвіт, – біполярний, самодостатній, 

згармонізований: у ньому втілено два світових начала (чоловіче – 

святий-батько, козак-лицар та жіноче – земля-мати, душа-пісня). Мамай 

постає своєрідним каналом зв’язку між двома планами буття, слугує 

живим камертоном, який налаштовує на гармонійний лад, виступає 

матрицею – кодом етнічного ідеалу. Для того, щоб набути такого статусу 

посвячення, Мамаю слід було втілити і поєднати в собі два начала і в 

такий спосіб злитися з космосом, стати його невід’ємною часткою» 

[171]. Незважаючи на темпоральні імперативи, образ козака Мамая 

знаходиться поза простором та часом.  Чарівником і мудрим волхвом, що 
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поєднує два начала й пов’язаний з Космосом, поставав козак Мамай в 

українській традиційній культурі. Народна уява наділяла його здатністю 

надсилати повідомлення вищим силам про рідну землю. Втіленням 

народної уяви про мудрого чарівника, доброго захисника, загадкового 

сміливця зображений козак Мамай у романі «Козацькому роду нема 

переводу...». Синтезуючи магічно-сакральні, фольклорні, казково-

фантастичні, легендарні, барокові й реалістичні концепти, письменник 

репрезентує синкретичний оригінальний образ: «[...] не боявся він ні 

шляхти, ні татар, ні турків, ні своїх панів, бо ж був собі чаклун і 

характерник, чаклун над чаклунами запорозькими, сміливий чортолуп, 

способний, як кажуть, кішці вузлом хвоста зав’язати чи впіймати вовка 

за вуха, чи навіть шкуру спустити з чорта живого, бо подейкували ж, 

буцім жупан у нього зісподу хвацько підбитий самими чортовими 

спинками, сіренькими, тонісінькими, власноручно здертими [...]» [104, 

с. 41].  

Образ Мамая став своєрідною реалізацією вікового прагнення 

українського народу до справедливості, добра, подолання зла, образним 

втіленням мрії про мудрого й сміливого захисника-оберега: «[…] воював 

Козак Мамай супроти горя людського, і в найскрутніші для простого 

люду українського хвилини завше з’являвся саме там, де були потрібні 

його любов чи ненависть, його дотепність або мудрість, його відвага чи 

його доброта, де були потрібні його рада чи помога […]» [104, с. 41]. В 

авторській інтерпретації О. Ільченка козак Мамай постає щирим та 

добрим, проте, водночас, непримиренним ворогом усякого зла й 

неправди, захисником добра і справедливості.  
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Прикметною рисою козака Мамая у романі є його патріотичне 

налаштування, адже концепти рідної землі, рідного народу були 

ключовими у ціннісній парадигмі як автора, так і його героя: «[…] він 

чортом дихав проти усякого панства, проти кривди, проти горя 

людського, проти всіх зухвальців, хто тільки важився на Україну 

зазіхати, та й мусив Козак воювати з ними – тож і був собі лагідної вдачі 

мирний чоловік воїном звитяжним, хитрим та спритним, – щира козацька 

душа!» [104, с. 8].  

Такі риси козака Мамая, як сміливість, справедливість, щирість, 

доброта до простих людей і всіх скривджених забезпечили йому народну 

любов і повагу, «бо ж обставав Козак за бідних і простих людей, що їм 

так тяжко та гірко жилося; бо ж не терпів Мамай солодкого панського 

духу; бо ж не боявся він ні шляхти, ні татар, ні турків, ні своїх панів» 

[104, с. 41].   

Образ козака Мамая – своєрідна знакова, репрезентативна система 

нашої культури. Він відображає архетипові ознаки української культури і 

ментальності, візуалізує національно-культурну ідентичність. Мамай 

постає метасюжетом української культури, втілює національний код, 

вияв народної сміхової культури. Розкриваючись у контексті «химерної 

прози», поєднуючи сакральне й профанне, козак Мамай постає 

невіддільним від сміхової стихії, що увиразнено зокрема в епізоді 

застілля Мамая й Мелхиседека («Козак Мамай також умів, нівроку йому, 

добре таки вмів клюкати й вихиляти (будь здоров, пивши!). Умів він 

дудлити й жлоктати. Кубрячити, смикати й лигати. Кружати, смалити, 

смоктати, цмулити, цюкати, хлебесати» [104, с. 248]).  
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О. Ільченко констатує, що «Веселий образ Козака Мамая живе в 

народі вже не сотню літ. І не дві. І не три» [104, с. 66]. Мамай є частиною 

українського народу, живе серед нього і в його уяві, втілюючи й 

синтезуючи його риси: «[…] носитимуть його між нами й завжди, 

невмираку-невмирайла, поки живі є ми, поки існує на світі славний 

український народ, його волелюбність, працьовитість, дотепність, гостре 

його слово, його пісні, прислів’я та казки […]» [104, с. 59]. Лише в уяві 

українського народу міг виникнути образ козака Мамая, що увібрав 

кращі його риси й прагнення. У цьому сенсі слушною є теза 

М. Рудницького про те, що в образі Мамая «О. Є. Ільченко хотів би 

схопити типові риси свого народу і поєднати пустотливу усмішку 

сатирика з поважним чолом побутовця» [228, с. 187]. Відтак, у 

багатовіковому історичному поступові образ козака Мамая виявився 

духовним символом українців, уособленням звитяжницьких ідеалів 

народу, його світоглядних орієнтирів та національного характеру, про 

що у властивому для «химерної прози» іронічно-гумористичному тоні 

зазначає сам письменник: «[…] вірю я, що стежка до образу Мамая не 

заросте й тоді, і не тому не заросте, що я його так добре випишу, а лише 

тому, що в нім либонь явлені будуть ті риси національної вдачі, ті 

велезначні дива й пригоди, які прийшли в цю книгу від щедрот народу 

нашого, від його казок, пісень та дум, бувальщин та сміховин, – щирі 

дива, витвори духу народного, які житимуть разом з ним...» [104, с. 60]. 

Можна стверджувати, що змодельованим на основі народних переказів, 

живописних творів, індивідуально-авторського бачення, образом козака 

Мамая О. Ільченко увиразнив образ українського народу, його характер, 

ментальність, а також історію й сьогодення. Образ козака Мамая відтак є 
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утвердженням невмирущості нашого народу, його козацької вдачі, щирої 

душі, героїчної історії: « – […] не вмираю я, – заговорив Козак Мамай 

[…]. Та й житиму в себе дома вічно, поки живе мій народ, український 

народ. Поки світ сонця! Жи-ти-му! Бо ж козацькому роду нема 

переводу» [104, с. 490].  

Синтезуючи вербальні (зразки усної народної творчості) та 

візуальні (картини) джерела, О. Ільченко змоделював цілісний, 

багатогранний та оригінальний образ. Значну роль у відтворенні образу 

козака Мамая, зокрема його зовнішнього вигляду, відіграли картини з 

його зображенням. Зокрема, ніби «зійшов» з картини Мамай у такому 

епізоді роману О. Ільченка: «Сидів він у звичайній своїй споглядальній 

поставі, ноги по-турецькому склавши, як Ходжа Насреддін. З 

незворушним спокоєм в очах. З якоюсь іншою бандурою в руках. А біля 

нього – ратище козацьке, загнане до половини в землю. До ратища – коня 

прип’ято [...]» [104, с. 306‒307]. Набувши значного поширення в Україні 

в XVI-XIX ст., народна картина «Козак Мамай» освячувала мало не 

кожну українську хату, утворювала своєрідний сакральний ореол із 

традиційними іконописними образами. Жодному іншому творові 

архаїчного світотипу не судилося прожити життя в копіях, 

секуляризованих зразках. Візуальний культурний код творять образи, 

емблеми, певні національно-культурні маркери, серед яких умовно 

можна виокремити історичні (козак, бандура, кобза), екофілійні (калина, 

виноград, квіти), етнообрядові типи («дерево життя»; писанка, етнічний 

орнамент). Барокова емблематичність у візуальній культурі відтак 

особливо багато і плідно представлена образом козака Мамая, що 

здобувся на варіативність зображень.  
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У творчості сучасних митців образ Мамая є універсальною 

першоосновою міфопоетичної художньої реальності, вербалізованої 

свідомості, що вводить у контекст онтологічної проблематики 

першообразу. Підсумовуючи, варто відзначити, що ідентичність як 

національно-культурна цілісність і самтотожність у сучасних реаліях 

знаходить вияв у необароковості. Відштовхуючись від виділених 

С. Кримським трьох провідних ідей (театральності, палімсестності та 

культу візуалізації), можна простежити транскультурну універсальність 

образу Мамая в актуальних сьогодні ідеях перформативності  й 

карнавальності, а також у візуальному коді культури. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Текст є парадигмальною цілісністю, що об’єднує образи, символи 

та прасимволи, формує самодостатню об’єктивність, яка генерує смисли 

як маркери темпорального виміру буття поза первинним та вторинним, 

вічним та плинним з конкретно маркованою семантикою якості, 

самодостатньою структурою та повноцінним змістовим началом на 

перехресті епох. 

«Химерний роман», основними рисами якого стали синкретизм 

реального й фантастичного, фольклорний інтертекст, відсутність чіткої 

композиційної структури, залучення гумору, іронії, використання 

структурних елементів міфопоетики, актуалізував авторську 

інтерпретацію національно маркованих міфологічних сюжетів, тем і 

мотивів, що пояснюється відмежуванням митців від реальності для 

цілісного відтворення навколишнього світу. «Химерна проза» в 

українській літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. – це новітній бурлеск, вияв 

опозиції до обов’язкового на той час дотримання вимог соціалістичного 

реалізму.  

Особливе значення у поетиці «химерного роману» належить 

образам-символам, що репрезентують зміст у специфічній формі, де 

поєднано реальне й умовне. Як засвідчили спостереження, твори 

В. Земляка та О. Ільченка демонструють оригінальну систему образної 

символіки: лебедина зграя, гойдалка, Вавилон, дорога, цап Фабіян, козак 

Мамай, песик, кінь та ін.  

Парадигма зоообразів у дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і 

«Зелені Млини» та в романі з народних уст «Козацькому роду нема 

переводу…» О. Ільченка репрезентує слов’янський тваринний ареал й 
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прикметна рисами національного характеру з авторською конотацією. 

Образ Фабіяна-цапа у дилогії В. Земляка розкривається у вимірах 

міфологічного світогляду, крізь призму поетики «химерної прози». 

Поряд із помічником-конем в українській казці, як частині жанрово-

генеруючої моделі роману О. Ільченка, присутній образ песика, за яким 

закріплені функції помічника, супровідника, порадника, рятівника, що є 

суголосним з тотемічними уявленнями. 

Характерне для «химерного роману» використання біблійних і 

фольклорних мотивів реалізоване в образі дороги. Фольклорні символи є 

формантами якісно нових художніх світів. Дорога органічно входить у 

межі національного часопростору духовних цінностей українців. Тому 

цей образ у просторі текстів В. Земляка та О. Ільченка є 

найпоширенішим й набуває статусу символу. Дорога акумулює 

семантику шляху людської душі до Бога, прагнення її до високого, 

небуденного, вічного. Письменники широко використовують образ 

роздоріжжя як локус, де відбувається зіткнення двох світів – людського й 

демонічного, а звідси й потрактування дороги як межі переходу людини 

в сакральну площину. Прикметними функціями дороги в досліджуваних 

текстах є характеротворча й онтологічна.  

Оригінальну інтерпретацію образу козака Мамая репрезентує 

роман з народних уст О. Ільченка  «Козацькому роду нема переводу…». 

Поєднуючи традиційне й індивідуально-авторське, образ Мамая 

увиразнює ідейно-тематичне спрямування твору, акцентує його 

національний характер. Цілісне розкриття образу козака Мамая 

ґрунтоване на відтворенні зовнішніх (портрет, одяг, дії, вчинки) та 

внутрішніх (думки, почуття, характер) ознак. Поліфонізм образу Мамая 

забезпечується інтертекстуальною (усна народна творчість) та 
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інтерсеміотичною (картини) основою. Письменнику вдалося  створити 

багатоаспектний, універсальний образ завдяки зображенню героя у 

різноманітних обставинах і ситуаціях, у реалістичному й фантастичному, 

вербальному й візуальному вимірах, у контексті уявлень про козаків-

характерників та крізь призму сміхової культури. Образ Мамая уособлює 

риси українського народу (патріотизм, любов до свободи й життя, 

сміливість, мудрість, доброта, оптимізм, гумор, творче начало, 

винахідливість), виступає етнокультурним символом українця, втіленням 

його характеру, прагнень, ствердженням його вічності. Продовжуючи 

традицію зображення козака Мамая, сучасні митці акцентують на 

універсальній міфопоетичній основі образу, долучаючи, водночас, 

новітні засоби візуалізації.  

Символічна синергетика «химерної прози» доводить зв’язок 

аналізованих творів із бароковими традиціями, що увиразнює ключі 

інтерпретації, а саме: хронотопна система, метаморфози, 

гіперболізованість, зоообразність, жанровий синкретизм, умовність, 

інтерсеміотичність.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. У результаті здійсненого дослідження встановлено, що поява 

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

спричинена зацікавленням письменників різними умовними формами як 

одним із засобів інтелектуально-філософського об’ємного пізнання 

людського буття та «захисною реакцією» літератури, де переосмислення 

фольклорного «минулого» стає спасінням від стереотипізації, 

нівелювання, агресивної «масової культури». Химерна проза 

репрезентована насамперед жанром роману («український химерний 

роман із народних вуст» О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, 

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

«Зелені Млини»), у якому реальне поєднується з фантастичним, 

умовним.  

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

сполучає «фантасмагоричність», «дивність», «примхливість», 

«кумедність». Стильовий синкретизм явища химерної прози закономірно 

породжує розходження в інтерпретації жанрово-стильових особливостей 

химерного роману і у визначенні його головних рис. Українська химерна 

проза прикметна такими ознаками: залучення різних форм умовності, 

казкових ситуацій, химерне сплетіння фантастичного, ірреального; 

алегоричне наповнення образів-символів, ускладнене авторською 

вигадкою; вільне поводження з просторовими і часовими координатами-

формаціями; стилістична поліфонія; композиційні зсуви; особлива 

оповідна манера, джерелом якої є фольклор та лейтмотив-натяк на 

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

реактуалізовано ряд образів-мотивів, смислових домінант, що мають 

яскравий бароковий характер, виконуючи роль літературних 

ремінісценцій. Буттєвий код художньої культури визначає смислові 

відтінки, які сенсуально продукують парадигму софістичності химерного 

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

вповні відображає основні риси української сміхової культури, що 

узгоджується з її генологічними параметрами. 

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

химерні «реалії», визначено специфічну оповідну манеру, відповідно до 

якої у творі завжди присутній всюдисущий, іронічний, всезнаючий 

оповідач. Усе це зумовлює складні стилістичні ефекти – хронологічну 

непослідовність у викладі матеріалу, зміну тональностей – від комізму до 

глибокої лірики, подекуди драматизму, а то й трагізму, загальну 

романтичну піднесеність, композиційну розкутість, часові маніпуляції.  

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

найпоказовішими з яких виявилися фентезі, казка та пісня. У «химерній 

прозі» фантастичне закорінене у звичайне, буденне, завдяки чому 

досягається ефект повноцінності художнього світу; а найчастіше 

елементи умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві 

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

асоціюються з філософічністю авторського задуму. Фантастичне начало 

як одна з визначальних характеристик української химерної прози 

уможливлює зіставлення реального й ірреального світів у творах 

О. Ільченка та В. Земляка. Реальний хронотоп є основою вибудови 

сюжетно-побутової канви твору, а ірреальний – переформування 

простору відповідно до авторської концепції твору.  
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6. Казка в українській химерній прозі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. є 

метажанром, що інтегрує в текстові площини надсвідоме, 

«трансцендентне бачення», із використанням образів та символів, міфів 

та легенд, які автор тексту презентує читачеві для інтерпретації 

домінантних смислів твору. Приводячи своїх персонажів на межу між 

повсякденністю і дивом, примушуючи переживати дивні пригоди, казка 

розкриває найбільші і найважливіші істини про світ і людину.  

7. Пісня в химерній прозі є засобом образотворення, пізнання 

дійсності, виконує фунції катарсису, розваги та дидактичної настанови. 

У химерній прозі чи не вперше закцентовано увагу на важливому 

компоненті національної етноестетики жартівливої пісні, що увиразнено 

прямим цитуванням фольклорних зразків, у яких яскраво репрезентовано 

справжній народний характер і жагу до життя.  

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

образи, символи та прасимволи, формує самодостатню об’єктивність, 

генерує смисли як маркер темпорального виміру буття поза первинним 

та вторинним, вічним та плинним з конкретно маркованою семантикою 

якості, самодостатньою структурою та повноцінним змістовим началом 

на перехресті епох. Химерний роман актуалізував авторську 

інтерпретацію національно маркованих міфологічних сюжетів, тем і 

мотивів, що пояснюється втечею митців від реальності для цілісного 

відтворення навколишнього світу. 

9. У дисертації химерна проза в українській літературі кін. 50–70-

х рр. ХХ ст. кваліфікується як новітній бурлеск, вияв опозиції до 

обов’язкового на той час дотримання вимог соціалістичного реалізму. 

Зміст поданий у специфічній формі, де поєднуються реальне життя, 

художня умовність, символізм образів (лебедина зграя, гойдалка, 
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Вавилон, цап Фабіан), гротеск та іронія. Парадигма зоообразів у романі з 

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

В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини», хоча й репрезентує 

слов’янський тваринний ареал, має риси національного характеру з 

авторською конотацією. Поряд із помічником-конем в українській казці 

як частині жанрово-генеруючої моделі у романі з народних уст 

О. Ільченка присутній образ песика. Образ Фабіяна-філософа та Фабіяна-

цапа є компроментуючим у системі образів дилогії.  

10. Символічна синергетика химерної прози в українській 

літературі кін. 50–70-х рр. ХХ ст. доводить зв’язок аналізованих творів із 

бароковими традиціями, що увиразнює параметри інтерпретації 

химерного роману: хронотопна система; метаморфози; 

гіперболізованість; жанровий синкретизм; умовність. Для «химерного 

роману» характерним є використання складної символіки, біблійних і 

фольклорних мотивів. Фольклорні символи стають формантами якісно 

нових художніх світів. Одним із найпоширеніших символів є дорога, яка 

в аналізованих творах є уособленням шляху людської душі до Бога, 

прагнення її до високого, небуденного, вічного. Також доволі частотним 

для химерної прози є образ роздоріжжя як локус, де відбувається 

зіткнення двох світів – людського й демонічного, а звідси й 

потрактування дороги як межі переходу людини в сакральну площину.  

11. Вставновлено, що ключовим у химерній прозі є образ козака 

Мамая (портрет, психологічний портрет, дії і вчинки). Герой 

характеризується в різних умовах і ситуаціях, у різних вимірах – 

реалістичному й фантастичному. Козак Мамай є символом добра й 

винахідливості, його основні риси виражають традиційні етнокультурні 

ознаки портрету українця в й запорізького козака за одягом і 
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обладунками. При змалюванні козака Мамая О. Ільченко використовує 

такі засоби творення комічного: гумор, гротеск, іронія, гіпербола для 

зображення героя в комічному ключі. 

Здійснене дослідження доводить перспективність подальшого 

аналізу «химерної прози» в українській літературі, актуалізує 

необхідність дослідження трансформаційних генологічних утворень, 

репрезентованих сучасним літературним процесом. 
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