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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Від середини 1990-х рр. урбаністична 

тематика і проблематика стає однією з найбільш актуальних в українському 

літературознавстві. Особливо активно ця наукова проблема дискутується в 

академічному середовищі в 1990-2000-х рр., про що свідчать не тільки фахові 

конференції («Література і місто: художній поступ», Луганськ, 2010 р., 2011 р., 

2012 р., 2013 р.), але й поява спеціалізованих видань, присвячених урбаністичним 

дослідженням («Місто: історія, культура, суспільство», засноване в 2016 р.). 

Увагу української науки про літературу привертають питання появи, динаміки, 

розвитку та художніх особливостей змалювання міста у вітчизняній літературі. Ці 

аспекти були висвітлені у працях В. Агеєвої, Н. Анісімової, І. Вихор, Л. Демської-

Будзуляк, О. Філатової, М. Штогрин та ін. Неперервність традиції, її 

успадкування й переосмислення знайшли своє відображення в окремому напрямі 

вивчення міста – міського тексту: київського (В. Левицький), львівського 

(С. Андрусів), волинського (Л. Оляндер), одеського (М. Гнатюк), харківського 

(О. Богданова) тощо. Не втрачає актуальності тема міста як результат 

переосмислення надбань міської культури (Т. Гундорова, О. Бровко та ін.). Однак 

у цих наукових дослідженнях не актуалізовано значний обсяг цікавих питань: як 

місто, зокрема середньовічне, репрезентоване у вітчизняній літературі; які 

тенденції розвитку української літератури вплинули на художнє увиразнення 

міського простору в історичній прозі тощо. 

Після тривалого обмеження (упродовж 30–70-х рр. ХХ ст.) можливості 

досліджувати національну традицію становлення й розвитку міста, його культуру, 

зв’язки з тенденціями в європейському просторі потреба об’єктивного окреслення 

значущості цього аспекту для становлення власної державності привертає увагу 

письменників. Вони реагують на офіційні радянські канони, в яких українське 

середньовічне місто перебуває на периферії (П. Загребельний «Смерть у Києві» 

1973, Р. Іваничук «Манускрипт з вулиці Руської», 1979, П. Угляренко «Довгий 

шлях до озер», 1979, тощо). 

Науковий інтерес викликають, зокрема, художні тексти П. Загребельного, 

Р.Іванченко, П. Угляренка, об’єднані особливою увагою до міста, «владності в 

переломні часи історії» (за Р. Іванченко) та особистості в ньому. Попри загальну 

тенденцію зростання наукового інтересу до цієї теми, системні дослідження, 

присвячені вивченню художньої рецепції середньовічного міста в історичних 

романах названих прозаїків, в українському літературознавстві відсутні. 

Підкреслюючи значущість для вітчизняної гуманітаристики осмислення 

своєрідності художньо-естетичної репрезентації міста, специфіки її засвоєння 

суспільством та витворення на цьому ґрунті власних духовних цінностей, до 

проблеми аналізу такого явища ретроспективно вдавалися І. Матковська, 

А. Степанова, О. Красненко, Л. Нежива та ін. 

Натомість у дослідженні творчості П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка увага науковців концентрується переважно на загальному огляді 

доробку авторів (В. Дончик, В. Фащенко, С. Шаховський), комплексному аналізі 

окремих аспектів художнього тексту (дисертації В. Сікорської, Т. Сушкевич, 
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В. Ніколаєнко, І. Шинкаря та ін.), з-поміж яких темі міста не відводилося чільного 

місця. Утім осмислення особливостей змалювання середньовічного міста дає 

змогу представити своєрідність образу українського урбаністичного простору в 

історичній перспективі; проаналізувати, якими художніми засобами це втілюється 

у літературі. 

Актуальність дисертації зумовлена потребою комплексного вивчення 

художньої рецепції середньовічного міста в історичних романах 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка, адже вони привернули увагу 

читачів другої половини ХХ століття до витвореної києворуськими книжниками 

ідеї державності, національної ідентичності, переосмислили їх в контексті 

тодішньої радянської ідеології. Не менш важливою у цьому аспекті видається 

потреба перепрочитання художніх текстів прозаїків задля з’ясування їх місця в 

літературному процесі ХХ століття. 

Зв’язок з науковими програмами й темами. Дисертація виконана на 

кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у 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 (протокол № 8 від 29.02.2016 р.) й уточнена (протокол №6 

від 27.12.2018 р.) на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета роботи – дослідження художньої рецепції середньовічного міста в 

історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко та П. Угляренка. Поставлена 

мета актуалізована у таких завданнях: 

- увиразнити сутність понять «топос», згідно з яким проводиться аналіз 

історичних романів; 

- осмислити своєрідність рецепції та інтерпретації категорії «місто» у 

загальнонауковому вимірі та літературознавчому аспекті; 

- схарактеризувати ключові вектори осягнення середньовічного міста в 

літературознавстві; 

- простежити своєрідність репрезентації соціальної стратифікації 

середньовічного соціуму в проекції на міський простір у прозі другої половини 

ХХ століття; 

- дослідити авторське бачення образу блазня в контексті середньовічного 

міста (на прикладі романів «Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного та «Плач 

біля чужої стіни», «Після довгої ночі» П. Угляренка); 

- окреслити особливості відображення в художніх текстах другої половини 

ХХ століття структурно-семантичної організації міста та дихотомії «місто – 

степ»; 

- проаналізувати принципи художнього увиразнення міського простору в 

умовах вивчення амбівалентності його центральної частини і зв’язків з околицями 

(на прикладі художніх текстів другої половини ХХ століття); 
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- визначити спосіб відображення природно-ландшафтних особливостей 

середньовічного міста в контексті їхнього функціонального призначення у прозі 

П. Загребельного, Р. Іваненко, П. Угляренка. 

Об’єкт дослідження – історичні романи другої половини ХХ століття 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка, хронологічні межі подій у яких 

охоплюють період від початку становлення державності до кінця ХV століття 

(«Смерть у Києві», «Первоміст», «Диво», «Євпраксія» П. Загребельного, «Зрада, 

або Як стати володарем», «Отрута для княгині», «Гнів Перуна», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко, «Князь Лаборець», «Після довгої ночі», «Довгий шлях до 

озер», «Плач біля чужої стіни», «Взимку, в рік миші» П. Угляренка). 

Предмет дослідження – топос середньовічного міста та своєрідність його 

художньої інтерпретації в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праці, присвячені 

з’ясуванню природи, змісту й домінантних рис топосу (М. Бахтін, І. Вихор, 

Т. Гундорова, Е.Р. Курціус, Ю. Лотман, В. Топоров, А. Степанова та ін.). 

Вивчення літературознавчих аспектів міської тематики здійснювалося на основі 

ключових положень праць В. Агеєвої, С. Андрусів, С. Павличко, О. Філатової. 

Аналіз своєрідності осмислення міста доби Середньовіччя став можливим завдяки 

ідеям, концепціям П. Білоуса, А. Гуревича, У. Еко, І. Ісіченка, Ю. Пелешенка, 

О. Сліпушко, В. Шевчука, В. Яременка та ін. Класифікація західноєвропейського 

суспільства Ж. Дюмізеля, уточнена й відкоригована Н. Яковенко, стала основою 

для розв’язання проблеми художньої рецепції середньовічного соціуму в проекції 

на міський простір. 

Теоретико-методологічна основа дослідження передбачає інтеграцію 

філософських і культурологічних (Й. Гейзінга, В. Глазичев, М. Карповець, 

Б. Марков та ін.), соціологічних (М. Вебер, Л. Вірт, Г. Зіммель), історичних 

(Я. Верменич, Я. Калакура, О. Компан, Н. Яковенко та ін.) підходів для 

врахування суспільно-історичного й культурного контексту осмислення 

специфіки міста, своєрідності його становлення і функціонування з домінуванням 

літературознавчих методів аналізу. Наукові праці вчених, присвячені вивченню 

степу (О. Астаф’єв, М. Грушевський, Є. Маланюк, І. Матковська, П. Толочко), 

амбівалентності центральної частини міста та його зв’язків із околицями 

(М. Карповець, П. Толочко та ін.), предметно-просторових складових пейзажного 

топосу міста (І. Вихор, Ю. Волощук та ін.) були враховані при осмисленні 

художньої рецепції структурно-семантичної організації топосу середньовічного 

міста в історичних романах другої половини ХХ століття. 

Методи дослідження. Комплексний характер дослідження передбачає 

залучення загальнонаукових (індукції, дедукції, синтезу, аналізу тощо) та 

спеціальних методів. Філологічний метод застосовано для вивчення художніх 

текстів, опису і коментування явищ, узагальнення й концептуалізації матеріалу. 

Культурно-історичний метод залучено для окреслення визначеності прози другої 

половини ХХ століття конкретним історичним контекстом. Психологічний метод 

актуалізовано для відображення внутрішнього світу й характерів героїв художніх 
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текстів П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка. Використання структурно-

семантичного методу уможливлює дослідження художнього втілення топографії 

середньовічного міста, окремих його локусів у літературі другої половини 

ХХ століття. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному аналізі 

топосу середньовічного міста в історичній прозі П Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка та заснована на таких положеннях. 

Уперше описано й охарактеризовано специфіку художньої рецепції 

названими митцями соціальної стратифікації середньовічного соціуму в проекції 

на міський простір, авторської інтерпретації дійсності, що межує з вимислом і 

домислом, символічністю й абстрагованістю трансформованої реальності. 

Визначено своєрідність змалювання у художніх текстах П. Загребельного, 

Р. Іванченко, П. Угляренка структурно-семантичної організації середньовічного 

міста в умовах встановлення дихотомії «місто – степ», що увиразнюється завдяки 

використанню звукообразу дзвону, синтезу звуків чи їх повній відсутності 

(шум/тиша), синестезії (поєднання зорових, дотикових, запахових образів), 

уведенню в художню канву твору додаткових локусів, семантичних величин (сад, 

ворота, капище, печера, келія), збереженні символічності значення міста та його 

модифікації (місто як втілення захищеності; місто як уособлення виклику, 

ув’язнення). Осмислено особливості художнього втілення в історичних романах 

прозаїків амбівалентності центру (локуси ринку, храму й замку) та околиць 

середньовічного міста, збереження функціонального зв’язку між ними. 

Проаналізовано трансформовані авторами художніх текстів другої половини 

ХХ століття знання і досвід про топографію, окремі локуси, природу міста. 

Окреслено художню рецепцію П. Загребельним, Р. Іванченко, П. Угляренком 

природно-ландшафтних особливостей середньовічного міста: як додатковий 

елемент топографії; як спосіб відтворення внутрішнього світу героя; як 

уособлення суспільного настрою, якості життя міського соціуму; як спосіб 

відтворення світогляду мешканців середньовічного міста. 

Увиразнено поняття «топос», що трактується як модус відтворення 

дійсності – відображення топографічних об’єктів і рецепції соціокультурного 

контексту їх появи, становлення й розвитку, що може мати історичне підґрунтя 

або ж бути творчим переосмисленням конкретного географічного об’єкта в часі та 

просторі, – внаслідок аналізу й узагальнення ключових підходів до його 

осмислення в контексті українських і зарубіжних студій. 

Подальшого розгляду набуло вивчення рецепції й інтерпретації поняття 

«місто» завдяки врахуванню ідей, концепцій філософських, культурологічних, 

соціологічних, історичних праць як передумови формування засад для аналізу 

художньої рецепції середньовічного міста в історичних романах 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка. 

Теоретичне значення дисертації полягає у комплексному осмисленні 

топосу середньовічного міста в романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка в контексті його соціокультурної своєрідності та структурно-

семантичної організації. Теоретичні положення й дефініції, сформульовані у 
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дисертації, можуть стати підґрунтям для розширення урбаністичної проблематики 

в українському літературознавстві – наприклад, особливості змалювання міста у 

фантастиці, соціально-психологічних, історичних та інших романах початку 

ХХ століття. Це сприятиме розширенню кола досліджень, присвячених вивченню 

теми міста й міського простору в літературі ХХ століття. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що окремі положення 

наукової роботи можна використати у подальших наукових студіях, присвячених 

вивченню міської тематики, та в контексті аналізу творчості П. Загребельного, 

Р. Іванченко, П. Угляренка. Результати роботи можуть бути використані під час 

викладання нормативних курсів, для розробки відповідних спецкурсів і 

спецсемінарів із вивчення урбаністичного дискурсу вітчизняної літератури, історії 

української літератури, написання підручників і навчальних посібників із проблем 

вивчення української літератури ХХ століття. 

Апробація. Основні положення дисертації представлено в доповідях на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, читаннях: Міжнародній 

науковій конференції  «Літературний  процес: становлення ідентичності» (Київ, 

1–2 квітня 2016 р.); Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених 

«Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 5 квітня 

2016 р.); Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 5–6 квітня 

2017 р.); Міжнародній науковій конференції з нагоди 25-річчя української 

філології в Інституті слов’янської філології Університету Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін, 11 травня 2017 р.); Scientific and Professional Conference 

«Science without boundaries – development in 21
st 

century» (Будапешт, 27 серпня 

2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Свобода в українській літературі: 

від свободи творчості до свободи сприйняття» (Харків, 12–13 вересня 2017 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Українська література в 

загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 19–21 квітня 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені в 11 одноосібних 

публікаціях, 6 з яких – у вітчизняних фахових виданнях (1 з них – у фаховому 

виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних), 2 – в іноземних 

періодичних виданнях, 3 – додаткові публікації. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і 

висновків до них, загальних висновків та списку використаних джерел 

(334 найменування). Основний зміст дослідження викладено на 176 сторінках; 

загальний обсяг становить 223 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну обраної теми, 

визначено її мету та завдання, з’ясовано предмет, об’єкт і методологічні засади 

дослідження, окреслено теоретичну й практичну цінність. 

Перший розділ «Теоретичні аспекти вивчення топосу середньовічного 

міста» присвячено дослідженню літературознавчих і загальнонаукових підходів 

до топосу міста в контексті українських та зарубіжних студій. 
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У підрозділі 1.1. «Наукове осмислення поняття “топос”» проаналізовано 

й узагальнено ключові положення вивчення топосу міста та визначено основні 

підходи до його тлумачення. Зауважено, що передумовою виникнення дискусій 

щодо поняття «топос» стала праця Е.Р. Курціуса «Європейська література і 

латинське середньовіччя» (1948), в якій підкреслюється психологічна природа 

топосу, анонімність його характеру. Продовження, переосмислення й уточнення 

ознак топосу втілюється у працях німецьких дослідників (В. Вайт, А. Шютц, 

А. Лопрієно та ін.). Визначення домінантних рис топосу пов’язується з 

окресленням змісту поняття «хронотоп» (М. Бахтін), «просторовим континуумом 

тексту» (Ю. Лотман), існуванням власної «мови» міста (В. Топоров), кореляцією з 

локусом як місцем дії. Погляди вчених (І. Вихор, Ф. Штейнбук, Н. Анісімова та 

ін.), які стали продовженням чи інтерпретацією попередніх ідей і концепцій 

науковців, сприяють визначенню специфіки функціонування топосу у контексті 

вивчення середньовічного міста в історичних романах другої половини 

ХХ століття. Топос розглядається як модус відтворення дійсності – відображення 

топографічних об’єктів і рецепції соціокультурного контексту їх появи, 

становлення й розвитку. Таке змалювання може мати історичне підґрунтя чи бути 

творчим переосмисленням топографічного об’єкта у часі й просторі, включати 

досвід культурно-історичної доби, що визначає та зумовлює становлення/зміни в 

індивідуальній свідомості автора і його творчому методі. 

У підрозділі 1.2. «Проблема рецепції та інтерпретації категорії “місто” 

в науковому вимірі» здійснено аналіз ключових положень і концепцій 

філософських, культурологічних, соціологічних, історичних, літературознавчих 

праць, на основі яких запропоновано визначення поняття «місто», окреслено його 

домінантні риси. 

У пункті 1.2.1. «Загальнонаукові підходи до тлумачення міста: 

проблематика й історія» доведено значущість використання досвіду наукових 

студій культурно-історичного, топографічного, знакового спрямування, 

об’єднаних потребою окреслення специфіки категорії «місто», для дослідження 

художньої рецепції середньовічного міського простору в історичних романах 

другої половини ХХ століття. 

Аналіз праць філософів і культурологів (Й. Гейзінга, В. Глазичев, 

Б. Марков, Т. Возняк, М. Карповець та ін.) засвідчує зосередження уваги на 

визначенні просторової організації міського простору, потребі цілісного 

осмислення людини в його межах. Дослідження соціологів (Г. Зіммеля, М. Вебера 

та ін.) спрямовані на вивчення соціальних відносин у межах міста, їх мозаїчності 

чи сегментарності, що корелюють з диференціацією просторових характеристик 

міського простору. Осмислення міста в контексті історичних досліджень 

(Н. Анциферов, М. Блок, Я. Верменич) представляє його простір як джерело 

визначення свідомості соціуму, буденної культури, традицій, специфіки 

функціонування в адміністративно-правовому, релігійному тощо контекстах. 

Підсумовано, що окреслені підходи є передумовою формування засад для 

аналізу художньої рецепції середньовічного міста в історичних романах другої 

половини ХХ століття. Вивчення авторського бачення людини здійснюється з 
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урахуванням контексту доби, основних функцій міста, його просторових 

параметрів, природно-ландшафтних особливостей. 

У пункті 1.2.2. «Літературознавчі аспекти вивчення міста: світовий 

контекст і вітчизняна практика» увагу зосереджено на ключових принципах 

функціонування міського простору в художніх текстах української літератури; 

окреслено провідні тенденції розвитку міської тематики у науковому вимірі.  

Зауважено, що інтерес до теми міста у вітчизняному літературознавстві 

упродовж перших трьох десятиліть ХХ століття характеризується літературно-

методологічними та ідейно-концептуальними параметрами. Упродовж 30–70-х рр. 

ХХ століття несистематичність появи наукових праць, які стосувалися 

урбаністичної проблематики, спричинена неможливістю відстоювати власну 

міську культуру, встановлювати зв’язки її становлення й розвитку з європейським 

контекстом. Протягом цього ж часу зростає науковий інтерес до теми міста в 

російській гуманітаристиці (Д. Лихачов, В. Топоров). В українському 

літературознавстві посилення уваги науковців до теми міста простежується з 

другої половини 90-х рр. ХХ століття і знаменується розширенням кола питань, 

над вивченням яких вчені продовжують працювати: дослідження міста як образу, 

міфу, тексту, символу, топосу, культурної метафори тощо (А. Степанова, 

О. Філатова, В. Доній та ін.). 

Підсумовано, що зазначені підходи до осмислення міста підкреслюють його 

складність, багаторівневість організації та реалізації в художніх текстах. У 

контексті цього місто трактується як історично сформований образ, що 

відтворює політично-адміністративну, соціокультурну, економічну, релігійну й 

топографічну сфери буття, закріплюючи за собою функції, які відповідають 

викликам доби та їх авторській інтерпретації. 

У підрозділі 1.3. «Своєрідність осмислення феномена середньовічного 

міста у літературознавстві» зосереджено увагу на текстах середньовічних 

книжників, ідеях і концепціях вітчизняних літературознавців, представників 

соціогуманітарних дисциплін, і зарубіжних вчених для формування цілісного 

уявлення про середньовічне місто, специфіку його функціонування. 

Зосередження уваги книжників на державотворчих рішеннях князя 

засвідчує функціонування міста як політично-адміністративного осередку, 

згодом – центру відповідного князівства чи держави в цілому («Повѣсть 

врѣмяньных лѣт» тощо), додатковими елементами управління в якому є бояри, 

віче (за Н. Яковенко, Я. Верменич), про що свідчать «Повѣсть врѣмяньных лѣт» 

та ін. Міський простір характеризується господарсько-економічним («Повѣсть 

врѣмяньных лѣт»), релігійним (слово «О законѣ и о благодати» Іларіона тощо) 

аспектами функціонування. Це є передумовою витворення в межах міста, зокрема 

Києва, власної сакральної топографії, традиції книжності й освіти («Патерикъ 

Печерскый» тощо). Підкреслено символічність явищ природи для мешканців 

середньовічного міста, поєднання в його межах християнських і язичницьких 

образів (анонімний текст «Слово о пълку Игоревѣ» тощо). 
У другому розділі «Художня рецепція середньовічного міського 

суспільства в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко та 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


8 

П. Угляренка» розглянуто авторське бачення стратифікації середньовічного 

соціуму в проекції на міський простір. Основою для виокремлення парадигми 

міського суспільства (князь; служителі церкви і ченці; бояри, воєводи, дружина; 

простолюд) та окремих елементів (блазнів), які перебувають поза її межами, в 

історичних романах другої половини ХХ століття слугує класифікація 

Ж. Дюмізеля, уточнена Н. Яковенко відповідно до української середньовічної 

традиції. 

У підрозділі 2.1. «Авторське бачення князівської свідомості в контексті 

середньовічного міста» визначено своєрідність художньої рецепції 

середньовічного міста в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка крізь призму свідомості правителя; встановлено ключові принципи 

реалізації князівського існування – державницький та особистісний, які в романах 

прозаїків є взаємозумовленими та взаємозалежними. 

Визначено, що перший принцип, як і в текстах книжників, репрезентує 

середньовічне місто як осередок влади, сили, могутності, величі князя («Отрута 

для княгині» та ін. Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» та ін. П. Угляренка), його 

збагачення, безстрашності, відчаю («Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Довгий 

шлях до озер» та ін. П. Угляренка), утвердження справедливості («Отрута для 

княгині» та ін. Р. Іванченко, «Взимку, в рік миші» та ін. П. Угляренка) внаслідок 

переосмислення історичних фактів, відтворення швидкого перебігу подій у 

романі, апелювання до психології князя та його особистісних рис.  

Місто є уособленням влади над князем внаслідок переосмислення ідей 

книжників щодо здобуття його підступністю, зрадою («Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко), порушення політичної ієрархії, нехтування потребами 

міського соціуму («Диво» П. Загребельного, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка, 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко). Особистісний принцип реалізації князівського 

існування засвідчує модифікацію середньовічної традиції: місто постає 

своєрідним обмеженням, яке позбавляє повноти життя («Отрута для княгині» 

Р. Іванченко); тягарем, що змушує контролювати власні дії, бажання, почуття 

(«Диво» П. Загребельного); випробуванням самотністю, сумнівами, втратою 

жіночого щастя («Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко). 

У підрозділі 2.2. «Образи ченців і церковнослужителів в історичних 

романах другої половини ХХ століття» простежено специфіку змалювання 

середньовічного міста як осередку співіснування язичництва й християнства, 

місця поступового входження нової віри на всі соціальні рівні. 

Простежено, що місто, зокрема Київ, постає осередком, центром власної 

богослужбової традиції; осередком літописання, книжності й освіти внаслідок 

слідування за традиціями книжників: змалювання ченців, служителів церкви, які 

шукають утвердження у християнстві, прагнуть укріпити віру інших, 

дотримуються релігійних переконань («Смерть у Києві» та ін. П. Загребельного, 

«Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» та ін. 

П. Угляренка). Відтворення власної християнської традиції в межах міста («Диво» 

П. Загребельного) засвідчує переосмислення середньовічних канонів: 

зосередження уваги на людських рисах служителів церкви, їхній зовнішності, 
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комунікативних здібностях. Змалювання моральних якостей, внутрішнього світу 

чорноризців втілює у художніх творах складність становлення християнства в 

середньовічному місті («Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка). На відміну від текстів книжників («Поученіе къ братіи» Луки 

Жидяти,«Патерикъ Печерскый» та ін.), іронічність змалювання образу ченців, 

священиків репрезентує поверховість дотримання мешканцями середньовічного 

міста християнських догм («Після довгої ночі» П. Угляренка), примітивність 

показної релігійності окремих героїв роману, їхню корисливість, авантюрність 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко). 

У підрозділі 2.3. «Концепція образу бояр, воєвод і дружини в художніх 

текстах П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка» проаналізовано вказані 

образи як елементи середньовічного міського соціуму; простежено специфіку їх 

авторської рецепції: значущість для середньовічного міста, держави та 

превалювання їхніх власних інтересів над потребами інших містян. 

Зазначено, що збереження ідеї книжників щодо значущості бояр і воєвод 

визначає середньовічне місто як осередок, центр держави внаслідок апелювання 

до внутрішнього світу героїв, їхнього протиставлення соціальній системі 

(«Довгий шлях до озер» та ін. П. Угляренка); середовище вседозволеності бояр і 

воєвод, їхнього пристосуванства («Князь Лаборець» П. Угляренка); місце 

розширення сфери впливу бояр, втіленні в їхніх образах зла, першопричини бід 

мешканців міста, що увиразнюється внаслідок переосмислення літописної 

традиції, відтворення психології героїв («Смерть у Києві» та ін. П. Загребельного, 

«Князь Лаборець» та ін. П. Угляренка). Образи бояр (колишнього простолюду) у 

художніх творах Р. Іванченко засвідчують втрату ними чеснот через вплив принад 

міста. Середньовічне місто, зокрема Гора, постає вершиною, яку вони 

намагаються підкорити, жертвуючи своїм щастям. Нездатність протистояти 

спокусам Гори формує тип «зайвої» людини («Отрута для княгині» Р. Іванченко). 

Осмислення «іншої» людини в романі «Диво» П. Загребельного підкреслює 

символічність конотації конкретних міст (Новгород – втрачена влада, Київ – 

порятунок).  

Досліджено, що художня рецепція образу дружини вирізняється 

збереженням значущості її образу для середньовічного міста як осередку й центру 

держави («Зрада, або Як стати володарем» та ін. Р. Іванченко). Переосмислюючи 

витворений книжниками образ, прозаїки відтворюють психологію воїнів, їхню 

свідомість, мужність. Це стає передумовою змалювання міста як осередку й 

центру держави («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 

У підрозділі 2.4. «Семантика образу середньовічного міського 

простолюду в історичних романах прозаїків» встановлено, що середньовічне 

місто в художній рецепції прозаїків є господарсько-економічним осередком 

держави, представленим персонажами, які, на відміну від середньовічних текстів, 

не завжди претендують на історичність, та конкретними соціальними типами: 

коваль, золотар, зодчий, гончар, купець, кожум’яка, бондар та ін.; місцем 

зосередження жебрацтва («Смерть у Києві» П. Загребельного). 
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Середньовічне місто постає осередком впливу інших категорій міського 

соціуму на простолюд («Гнів Перуна» Р. Іванченко); втіленням місця, де можна 

долучатися до віча, самостійно обирати/позбуватися князя, виявляти спротив і 

непокору князівській владі й боярам («Смерть у Києві» П.Загребельного, «Отрута 

для княгині» та ін. Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» та ін. П. Угляренка); 

середовищем дипломатично скерованих рішень правителя і наближених до нього 

осіб («Смерть у Києві» П. Загребельного).  

Місто, зокрема Київ («Смерть у Києві» П. Загребельного), осмислюється як 

осередок жебрацтва, що спричинене художнім баченням політичної ситуації в 

державі. Відтворення господарсько-економічної своєрідності середньовічного 

міста корелює з соціальними типами: коваль («Диво» П. Загребельного, «Золоті 

стремена» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка), золотар («Диво» 

П. Загребельного), зодчий («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна та ін. 

Р. Іванченко), купець («Диво» П. Загребельного), гончар («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко), кожум’яка, бондар. Спосіб змалювання зазначених образів зберігає 

радянську традицію поділу на конфронтаційні групи (протиставлення їхніх 

моральних якостей ницості привілейованих осіб). 

У підрозділі 2.5. «Образ блазня й середньовічне місто в історичних 

романах П. Загребельного та П. Угляренка» проаналізовано своєрідність 

художньої рецепції традиційного для європейської культури образу блазня; 

визначено специфіку його модифікації у контексті парадигми міського соціуму. 

Образ блазня та його місце у міському соціумі в історичних романах 

створено через опис діалогічних відносин між блазнем і князем, блазнем та 

містянами, блазнем й іншим блазнем. Перший тип засвідчує засвоєння традицій 

європейської культури, вказує на амбівалентність міста («Диво» 

П. Загребельного): місце справедливості дій, гідності, боротьби князя з власними 

недоліками; місце нищення минулого, умовності смішного, беззаперечності влади 

князя. Модифікація образу блазня («Плач біля чужої стіни» П. Угляренка) 

підкреслює порушення середньовічної традиції: перебування блазня поза 

суспільством. Образ блазня у романі «Після довгої ночі» П. Угляренка розкриває 

проблему «іншого» у взаємодії з князем, містом, його мешканцями. Змалювання 

взаємин між блазнями й мешканцями міста («Диво» та ін. П. Загребельного) 

засвідчує збереження європейських середньовічних традицій: сприйняття блазня 

як елемента князівського двору. Зображення взаємин між блазнями («Смерть у 

Києві» П. Загребельного) репрезентує художнє втілення «зайвої» для суспільства 

людини; місто, в якому оголюється потворність внутрішнього світу князя Ізяслава 

внаслідок зосередження уваги на змалюванні внутрішнього світу, психології 

блазнів, відтворенні абсурдності їхньої боротьби (страху перед втратою клітки). 

У третьому розділі «Концепція структурно-семантичної організації 

топосу середньовічного міста в історичних романах прозаїків» досліджено 

художню рецепцію географічно-конкретного міського простору, окремі його 

елементи, локуси та природно-ландшафтну своєрідність; визначено специфіку 

окреслення смислових вузлів: дихотомії «місто–степ», амбівалентності центру і 
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його зв’язків з околицями, художнього освоєння природно-ландшафтних 

особливостей міського простору. 

У підрозділі 3.1. «Художня рецепція дихотомії «степ – місто»: традиції 

та новаторство» закцентовано увагу на актуальності дослідження 

впорядкованого простору в контексті його відносин зі степом як передумови 

кристалізації домінантних рис середньовічного міста, своєрідності художньої 

рецепції ключових його локусів, семантичних величин – саду, воріт, капища, 

печери й келії. 

Зазначено, що локус саду середньовічного міста є втіленням раю, 

зародження любові до істинної віри («Отрута для княгині» Р. Іванченко), 

уособленням втраченого Едему («Смерть у Києві» П. Загребельного). Образ воріт, 

як і в середньовічних текстах (літописи, «На Пасху» Кирила Турівського), 

вирізняється прагматичністю й символічністю змісту: захист, впорядкованість 

території; конотація ініціації, межі між минулим і майбутнім («Диво» та ін. 

П. Загребельного). Капище втілює семантичний центр міста за часів язичництва, 

місце зв’язку із вищими силами («Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко). 

Відтворення локусу печери, келії свідчить про збереження прозаїками 

середньовічної традиції – уособлення християнської скромності, аскетичності 

чорноризців, утвердження християнства («Гнів Перуна» та ін. Р. Іванченко, 

«Довгий шлях до озер» П. Угляренка), та її модифікацію – відсутність прагнення 

до смирення ігумені, колишньої боярині («Довгий шлях до озер» П. Угляренка). 

Місто в історичних романах, як і в середньовічних літописах, є захищеним 

простором («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). Локус дому є 

способом самоідентифікації героя, мірилом його духовного розвитку, місцем 

прихистку («Золоті стремена» та ін. Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного), 

набуваючи конотації незахищеності, виклику, ув’язнення, останнього притулку 

(«Князь Лаборець» П. Угляренка, «Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Диво» 

П. Загребельного тощо). 

Відтворення фізичних особливостей міста характеризується поєднанням 

звукових образів з візуальними, дотиковими, запаховими («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного). Парадигма конотації звукообразу дзвону 

(у т.ч. клепала) вирізняється прагматизмом («Диво» П. Загребельного, «Взимку, в 

рік миші» П. Угляренка, «Отрута для княгині» Р. Іванченко та ін.) і виразною 

символічністю («Євпраксія» П. Загребельного, «Князь Лаборець» П. Угляренка, 

«Золоті стремена» Р. Іванченко тощо). Використання лексем на позначення 

відсутності звуку формує дихотомію «шум – тиша», в якій середньовічне місто 

контрастує з неосвоєним світом лісу («Диво» П. Загребельного). 

У підрозділі 3.2. «Амбівалентність центру середньовічного міста та 

його зв’язки з околицями в історичних романах другої половини ХХ століття» 

досліджено художню рецепцію ключових для центральної частини міста локусів 

(«ринок – храм – замок» за Б. Марковим); простежено розширення, 

метафоризацію та символізацію їхнього виміру, в тому числі в контексті 

співіснування з околицями. Змалювання амбівалентності центральної частини 

середньовічного міста засвідчує творче переосмислення його політично-
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адміністративних, соціокультурних, господарсько-економічних та релігійних 

кодів. 

Зауважено, що локус храму зберігає середньовічні традиції («Послание…» 

Клима Смолятича) щодо втілення християнської віри («Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка) та уособлення його як 

окремого світу для вірян («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко). Це є передумовою осягнення християнства як одного з 

чинників амбівалентності середньовічного міста: поширення нової віри на 

державному рівні та її адаптація містянами до вірувань предків («Зрада, або Як 

стати володарем», «Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» 

П. Угляренка). Храм як окремий світ для вірян постає через неоднорідність 

міського простору (за В. Глазичевим), розширення зони сакрального («Диво» 

П. Загребельного), толерантне співіснування двох вір («Зрада, бо Як стати 

володарем» Р. Іванченко), апелювання до фізичних, психологічних відчуттів героя 

(«Диво» П. Загребельного). 

Локус ринку в аналізованих текстах засвідчує збереження прозаїками 

європейської та національної середньовічної традиції. Додатково до осягнення 

його як місця обміну товарами («Правда Рѹсьскаа»), ринкова площа уособлює 

впорядкованість («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко), урочистість, 

місце звершення справедливості («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко), можливість брати участь у вічі («Золоті стремена» та ін. 

Р. Іванченко). Додаткової конотації ринкова площа набуває на позначення місця 

політичного розрахунку, передбачливості князя («Диво», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного). 

Авторське бачення локусу замку корелює з адміністративно-правовими 

елементами державного устрою, підкреслює тяглість традиції («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко). На відміну від середньовічного літописання, в історичних 

романах він є втіленням практичності або розкоші («Диво» П. Загребельного, 

«Після довгої ночі» та ін. П. Угляренка, «Гнів Перуна» Р. Іванченко), збереження 

семіотичних кодів («Князь Лаборець» П. Угляренка). 

Художня рецепція околиць міста (Київське лівобережжя з мостом через 

Дніпро, Красний двір) засвідчує переосмислення середньовічних традицій: 

існування взаємозв’язку з суспільно-історичним контекстом, 

становленням/втратою державності («Первоміст» П. Загребельного, «Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). 

У підрозділі 3.3. «Семантика образу природи середньовічного міста в 

історичних романах прозаїків» розглянуто авторське бачення природних явищ і 

процесів у середньовічному місті в контексті їхнього функціонального 

призначення: пейзаж як додатковий елемент топографії міста; як спосіб 

ретрансляції внутрішнього світу людини; як уособлення суспільного настрою та 

якості життя містян; як форма відтворення символічних значень. Найбільш 

розлого змалювання природи представлене у художніх текстах другої половини 

ХХ століття, які не вирізняються стійким зв’язком з історичними фактами 
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(«Первоміст» П. Загребельного), засвідчуючи авторське бачення своєрідності 

зв’язку між містом і людиною/суспільством. 

Визначено, що природно-ландшафтна своєрідність середньовічного міста як 

додаткового компонента його топографії, на відміну від текстів книжників, 

увиразнює фактографічність подій, поглиблює суспільно-історичний контекст 

внаслідок зосередження уваги на таких семантичних величинах, як пори року 

(«Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко 

тощо), рослинний («Диво» П. Загребельного) і тваринний світ («Євпраксія» 

П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, «Після довгої 

ночі» П. Угляренка тощо), а також на образі річки («Князь Лаборець» 

П. Угляренка, «Гнів Перуна» та ін. Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка 

тощо). Зображення прозаїками природи середньовічного міста як способу 

ретрансляції внутрішнього світу героя засвідчує збереження (ніч – таємничість у 

романі «Первоміст» П. Загребельного) та авторську модифікацію усталених 

образів (літо як минущість буття, завершення зими як час пошуку власної 

гармонії в романі «Отрута для княгині» Р. Іванченко). 

Простежено, що відтворення природи як утілення суспільного настрою у 

межах міста, на відміну від символічності конотації в середньовічних текстах 

(«Слово о плъку Игоревѣ» тощо), корелює з ідейно-тематичним змістом 

історичного роману. Змалювання окремих пір року (зима, початок осені тощо) 

підкреслює знаковість, фатальність їхнього приходу для мешканців міста 

(«Смерть у Києві» та ін. П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко). Образ річки втілює межу між життям і смертю, стихію, що несе 

смерть, злидні («Первоміст» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко). Тваринний світ (образ курей) уособлює зажерливість, пихатість 

бояр та ігумена («Смерть у Києві» П. Загребельного).  

Змалювання природи як способу відтворення світогляду середньовічного 

міського суспільства в історичних романах названих прозаїків засвідчує 

збереження традицій києворуських книжників та має підкреслено емоційний 

характер: як і в текстах літописців, містяни шукають відповіді на власні запитання 

в природних стихіях («Первоміст» П. Загребельного, «Взимку, в рік миші» 

П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко тощо). Підсилення 

символічності явищ природи відбувається завдяки їх кореляції з історичними 

фактами (спалення Константинополя, битва на Калці в романі «Первоміст» 

П. Загребельного) та ідейно-тематичним змістом тексту: знамення після смерті 

Полежая, його дружини («Первоміст» П. Загребельного), «явлення янгола» («Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати проведеного дослідження. 

Уточнено поняття «топос», що трактується як модус відтворення дійсності – 

відображення топографічних об’єктів й рецепції соціокультурного контексту їх 

появи, становлення і розвитку. Таке зображення може мати історичне підґрунтя 

або ж бути творчим переосмисленням топографічного об’єкта у часі й просторі, 
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включати досвід культурно-історичної доби, що визначає і зумовлює 

становлення/зміни в індивідуальній свідомості автора і його творчому методі. 

Визначено, що домінантні риси середньовічного міста корелюють із 

парадигмою тогочасного суспільства відповідно до основних його функцій і 

просторових параметрів: упорядкованості, внутрішньої структури, додаткових 

смислів, що забезпечують комплексність функціонування. Це є підставою для 

типологізації рис середньовічного міського простору, специфіки його художнього 

втілення в історичних романах вказаного періоду. У контексті розгляду 

літературознавчих та загальнонаукових праць місто трактується як історично 

сформований образ, що відтворює політично-адміністративну, соціокультурну, 

економічну, релігійну й топографічну сфери буття, закріплюючи за собою 

функції, які відповідають викликам доби та їх авторській інтерпретації. Під 

середньовічним містом в українській історичній прозі розуміється образне 

втілення основних аспектів функціонування поселення такого типу, що 

відображає парадигму середньовічного суспільства, географічно-конкретний 

простір (окремі його елементи), який закріплює за собою відповідні функції, 

вирізняється полісемантичністю, метафоричністю, символічністю змісту 

внаслідок осмислення певних фактів чи їх інтерпретації. 

Досліджено, що ідею державності середньовічного міста в історичних 

романах другої половини ХХ століття репрезентовано в контексті князівської 

свідомості: відображенні державницького та особистісного принципів реалізації 

існування правителя. Державницький принцип – передумова втілення 

середньовічного міста як місця зосередження в ньому влади, честі, сили і 

могутності князя; його збагачення, безстрашності, відчаю, певної жорстокості 

(«Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» та ін. 

П. Угляренка). Уособлення влади міста над правителем втілюється в концепції 

«свій – чужий» і формах її модифікації («Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко). 

Крізь призму особистісного принципу середньовічне місто постає своєрідним 

обмеженням, тягарем для князя, що випробовує самотністю, сумнівами («Отрута 

для княгині» та ін. Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного). Простежено, що 

відтворення церковнослужителів і ченців засвідчує художню рецепцію та 

інтерпретацію середньовічних ідей щодо поступовості проникнення християнства 

на всі соціальні рівні, становлення в межах міського простору власної релігійної 

традиції («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, 

«Після довгої ночі» та ін. П. Угляренка) та осередків літописання, книжності й 

освіти («Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині» та ін. 

Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка). 

Образи бояр і воєвод в історичних романах свідчать про переосмислення 

середньовічних традицій: підкреслену вседозволеність цієї соціальної категорії 

(«Диво» та ін. П. Загребельного, «Князь Лаборець» та ін. П. Угляренка, «Золоті 

стремена» та ін. Р. Іванченко), у межах якої формуються типи «іншої» («Диво» 

П. Загребельного) та «зайвої»(«Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко) людини. 

Образи містян відтворені на засадах ідей та культурно-історичного контексту 

ХХ століття: місто як господарсько-економічний осередок держави, в якому 
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мешкають різні соціальні та професійні верстви (коваль, ювелір, купець, зодчий, 

кожум’яка, бондар та ін.). Простежено, що образ блазня репрезентує засвоєння й 

художнє осмислення сміхової культури щодо його місця в середньовічному місті 

(«Диво» П. Загребельного). Модифікація образу втілена в здатності блазня мати 

сім’ю, дім, впливати на державотворчі рішення («Плач біля чужої стіни» 

П. Угляренка); бути «іншою» людиною («Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Образи Льопа і Шльопа є втіленням «зайвої» для середньовічного міста людини 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного), крізь призму якої відтворюється ницість 

перших осіб держави. 

Констатовано, що дихотомія «місто – степ» в історичних романах вказаного 

періоду репрезентує ключові риси міського простору, своєрідність збереження 

зв’язку з традиціями книжників, що представлена у змалюванні саду («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко, «Смерть у Києві» П. Загребельного), воріт («Диво» та ін. 

П. Загребельного), капища («Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко), печери й 

келії («Гнів Перуна» та ін. Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка). 

Модифікація традиції книжників втілюється в уособленні середньовічного міста 

як осередку втрати захисту, ув’язнення («Диво» П. Загребельного «Князь 

Лаборець» П. Угляренка, «Отрута для княгині» Р. Іванченко тощо). 

Зазначено, що художня рецепція амбівалентності центру та його зв’язків з 

околицями корелює зі структурною організацією середньовічного міста. 

Центральна частина середньовічного міста в історичних романах прозаїків 

формується з локусів храму («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка), ринку («Диво» 

П. Загребельного, «Гнів Перуна» та ін. Р. Іванченко), замку («Диво» та ін. 

П. Загребельного, «Князь Лаборець» та ін. П. Угляренка, «Гнів Перуна» та ін. 

Р. Іванченко). Художня рецепція околиць середньовічного міста в історичних 

романах названих прозаїків корелює зі становленням та втратою державності 

Київської Русі, засвідчуючи збереження і творче переосмислення традицій 

книжників. 

Досліджено, що змалювання природно-ландшафтних особливостей 

середньовічного міста репрезентує різну міру зв’язку з традиціями книжників. 

Пейзаж як додатковий елемент організації міського простору є передумовою 

часопросторової організації тексту («Диво» та ін. П. Загребельного, «Отрута для 

княгині» Р. Іванченко). Втілення природно-ландшафтних особливостей міста як 

спосіб відтворення внутрішнього світу людини передбачає нашарування власне 

авторських смислів, що співіснують з традиційно визначеними суспільством 

(«Первоміст» та ін. П. Загребельного, «Отрута для княгині» та ін. Р. Іванченко). 

Концентрація уваги на змалюванні природи для відтворення суспільного настрою 

і якості життя містян визначається тематикою та проблематикою художнього 

тексту («Смерть у Києві» та ін. П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко). Символічність значення природи середньовічного міста 

співвідноситься з ідейним змістом історичних романів, зберігаючи специфіку 

світогляду містян («Первоміст» П. Загребельного, «Взимку, в ріки миші» 

П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 
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Отже, художня рецепція середньовічного міста в історичних романах 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка засвідчує збереження традицій 

книжників щодо історичних фактів, подій, значущості тих чи інших осіб для 

становлення й функціонування міста, держави. Водночас спостерігається творче 

переосмислення прозаїками процесу входження християнства на всі соціальні 

рівні, що передбачає осмислення міста в художніх текстах як осередку двовір’я. 

Виразно авторська позиція простежується також у змалюванні внутрішнього 

світу, психології героїв, уявлення про середньовічне місто, спосіб його буття, що 

відповідає вимогам жанру історичного роману та суспільно-історичного 

контексту другої половини ХХ століття, сучасниками якого були П.Загребельний, 

Р. Іванченко, П. Угляренко. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в розширенні діапазону 

художніх текстів, які можна аналізувати в контексті теми цієї дисертації, до 

початку ХХІ століття задля вивчення принципів творчої модифікації 

середньовічного міського простору, домінування символізації і метафоризації 

його семантичних величин над документалізмом, тяжінням до художньої правди. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Літвинчук Т.В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої 

половини ХХ століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, 

Петро Угляренко). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

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

2019. 

Дисертація присвячена вивченню художньої рецепції топосу 

середньовічного міста в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка. Досліджено авторське бачення середньовічного міського 

суспільства крізь призму свідомості правителя (державницький та особистісний 

принципи реалізації князівського існування); поступовості проникнення 

християнства на всі соціальні рівні і становлення власної релігійної традиції; 

формування політично-адміністративної та господарсько-економічної системи 

міста; сміхової культури і образу блазня. Проаналізовано специфіку відображення 

структурно-семантичної організації середньовічного міського простору внаслідок 

окреслення способів реалізації дихотомії «степ – місто»; самобутності художньої 

рецепції амбівалентності центральної частини міста та її зв’язків з околицями; 
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вивчення своєрідності змалювання природних явищ і процесів у контексті їхнього 

функціонального призначення.  

Ключові слова: топос, середньовічне місто, історичний роман, соціальна 

стратифікація, центр і околиці, художність образу природи, рецепція. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Литвинчук Т.В. Топос средневекового города в украинской прозе 

второй половины ХХ века (Павло Загребельный, Раиса Иванченко, Петро 

Угляренко). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена изучению художественной рецепции топоса 

средневекового города в исторических романах П. Загребельного, Р. Иванченко, 

П. Угляренко. Исследовано авторское видение средневекового городского 

общества сквозь призму сознания правителя (государственный и личностный 

принципы реализации княжеского существования); постепенности проникновения 

христианства на все социальные уровни и становления собственной религиозной 

традиции; формирования политико-административной и хозяйственно-

экономической системы города; смеховой культуры и образа шута. 

Проанализирована специфика отражения структурно-семантической организации 

средневекового городского пространства вследствии определения способов 

реализации дихотомии «степь – город»; самобытности художественной рецепции 

амбивалентности центральной части города и ее связей с окрестностями; 

изучения своеобразия изображения природных явлений и процессов в контексте 

их функционального назначения. 

Ключевые слова: топос, средневековый город, исторический роман, 

социальная стратификация, центр и окрестности, художественность образа 

природы, рецепция. 

 

ABSTRACT 

 

Litvynchuk T. Topos of the medieval city in Ukrainian prose of the second 

half of the twentieth century (Pavlo Zahrebelnyi, Raisa Ivanchenko, Petro 

Uhliarenko). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology by speciality 10.01.01 – Ukrainian 

literature. – Taras Shevchenko National University of Kiev of Ministry of Education and 

Science of Ukraine, – Kyiv, 2019. 

The thesis is the first attempt of a comprehensive study of the artistic reception of 

the topos of the medieval city as represented in the historical novels by P. Zahrebelnyi, 

R. Ivanchenko, P. Uhliarenko. The main approaches to solving the problemare the 
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investigation of the author’s vision of the medieval urban society and the conception of 

the structural and semantic organization of a city. 

The thesis emphasizes the notions of «topos», «city» and «medieval city», 

according to which the artistic realization of the topos of the medieval city in the 

creative work of the named authors is analyzed. It investigates the specific character of 

the artistic reception of the paradigm of the medieval society in its projection onto the 

urban space, looking at the following aspects: the context of formation of the idea of 

statehood (sovereign and personal principles of realization of the princely conscience); 

the gradual penetration of Christianity into all social levels, its co-existence with 

paganism, the formation of its own religious tradition (the absorption and creative 

reinvention of the medieval idea of monkhood, the institute of church ministry), the 

formation of its own political, administrative and financial-economic system (the 

formation of social types, depriving the character of the need to claim historicity) of the 

city and state. The thesis also traces the absorption and creative reinvention of the 

culture of laughter through establishing the role of a fool in a medieval city. 

The additional factors of investigating the structural and semantic organization of 

the urban pace have been established: identifying the specific character of realization of 

the dichotomy «steppe – city», defining the ambivalence of its central part and its 

relations with the outskirts, studying the artistic value of the natural and landscape 

features of urban space. It is stated in the thesis that defining the dichotomy «steppe – 

city» represents the key features of the city that distinguish it from the settlements of 

other type and determine the extent of preservation and modification and medieval ideas 

and traditions. It is noted that the artistic reception of the ambivalence of the center 

correlates with the structural organization of a medieval city; it demonstrates the 

preservation of connection with the formation and loss of statehood; indicates the 

observance or artistic modification of the ideas of Kyiv Rus scribes. It is ascertained 

that the holistic view of a medieval city in the writers’ historical novels is achieved 

through the study of its natural and landscape peculiarities in the context of establishing 

specific functional relationships between the city and a person/society: as an additional 

element of the topography; as a way of retransmission of the inner world of a person; as 

a projection of the public opinion and the quality of life of the inhabitants; as a way of 

reproducing the worldview of a medieval society (the symbolism of meaning). It is 

summarized that in the context of the latter it is possible to fully observe the 

preservation of the connection with the tradition created by medieval authors. 

So, the artistic reception of the medieval city in the historical novels by 

PavloZahrebelnyi, Raisa Ivanchenko, Petro Uhliarenkoproves the preservation of the 

traditions of scribes about historical facts, events, the significance of one or another 

person for the formation and functioning of a city or a state. At the same time, the thesis 

has traced the creative reinvention of the process of penetration of Christianity into all 

social levels by the writers, which implies understanding the city in literary texts as the 

center of co-existence of two beliefs. It has investigated the specific character of the 

authorial position regarding the depiction of the inner world, the psychology of the 

characters of medieval society as the need to meet the requirements of the genre of the 
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historical novel and the socio-historical context of the second half of the twentieth 

centurywhile forming the holistic view of a medieval city and the way of its existence. 

Key words: topos, medieval city, historical novel, social stratification, center and 

outskirts, the artistry of the image of nature, reception. 
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