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АНОТАЦІЯ 

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

другої половини ХХ століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, 

Петро Угляренко). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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, 

2019. 

У дисертації досліджено художню рецепцію топосу середньовічного 

міста в історичних романах другої половини ХХ століття. Основними 

векторами роботи є аналіз авторського бачення тогочасного соціуму у проекції 

на міський простір та структурно-семантичної організації середньовічного 

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

Осмислено й узагальнено ключові ідеї та концепції праць М. Бахтіна, 

І. Вихор, Т. Гундорової, Е.Р. Курціуса, Ю. Лотмана, В. Топорова, 

А. Степанової, присвячених вивченню топосу, і визначено основні підходи до 

його тлумачення. Увиразнено поняття «топос», що трактується як модус 

відтворення дійсності – відображення топографічних об’єктів й рецепції 

соціокультурного контексту їх появи, становлення і розвитку. Зауважено, що 

таке зображення може мати історичне підґрунтя або ж бути творчим 

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

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

індивідуальній свідомості автора і його творчому методі. 

Здійснено аналіз філософських і культурологічних (Й. Гейзінга, 

В. Глазичев, Б. Марков, Т. Возняк, М. Карповець та ін.), соціологічних 

(Г. Зіммель, М. Вебер та ін.), історичних (Н. Анциферов, М. Блок, Я. Верменич) 

праць, об’єднаних потребою окреслення суспільно-історичного й культурного 

контексту становлення і функціонування міста, та доведено значущість 

залучення їх ключових положень для вирішення поставлених у роботі завдань. 

Окреслено провідні тенденції розвитку міської тематики у вітчизняному 
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літературознавстві з урахуванням положень праць В. Агеєвої, С. Андрусів, 

С. Павличко, О. Філатової. Аналіз своєрідності осмислення міста доби 

Середньовіччя став можливим завдяки ідеям, концепціям П. Білоуса, У. Еко, 

І. Ісіченка, Ю. Пелешенка, О. Сліпушко, В. Яременка та ін. Підсумовано, що 

зазначені підходи до осмислення міста підкреслюють його складність, 

багаторівневість організації та реалізації в художніх текстах другої половини 

ХХ століття. 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. 

Зауважено, що художня рецепція міського суспільства (князь; служителі 

церкви і ченці; бояри, воєводи, дружина; простолюд) та окремих елементів 

(блазнів), які перебувають поза його межами, в історичних романах другої 

половини ХХ століття співвідноситься із класифікацією Ж. Дюмізеля, 

уточненою Н. Яковенко. Визначено, що ключовими принципами реалізації 

князівського існування в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка є державницький (наприклад, «Після довгої ночі» П. Угляренка) 

та особистісний (наприклад, «Диво» П. Загребельного), які вирізняються 

взаємозумовленістю та взаємозалежністю. Авторське бачення князя у художніх 

текстах пов’язано із формуванням системи давньоруських міст, збереженням і 

творчим переосмисленням ідей книжників: візуалізацією середньовічного міста 

як осередку влади, могутності, величі правителя і водночас – уособленням 

влади над князем, своєрідним обмеженням, тягарем, випробуванням 

самотністю. 

Художня рецепція образів служителів церкви та ченців в історичних 

романах прозаїків стає передумовою змалювання середньовічного міста як 

осередку співіснування язичництва й християнства; місця поступового 

входження нової віри на всі соціальні рівні, формування власних релігійних 

канонів, сакральної топографії, а також традиції літописання, книжності, освіти 

(наприклад, «Отрута для княгині» Р. Іванченко). Простежено, що іронічність у 
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змалюванні ченців і священиків підкреслює поверховість дотримання 

мешканцями середньовічного міста християнських догм, примітивність 

показної релігійності окремих героїв роману, їхню корисливість, авантюрність 

(наприклад, «Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Проаналізовано специфіку змалювання образів бояр, воєвод і дружини в 

контексті середньовічного міста: як осередок значущої сили для політичної 

системи середньовічного міста й держави (наприклад, «Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка); місце зосередження осіб, для яких власні інтереси домінують 

над потребами інших (наприклад, «Диво» П. Загребельного). У контексті 

образів бояр – колишнього простолюду (наприклад, «Отрута для княгині» 

Р. Іванченко) – середньовічне місто, зокрема «Гора», осмислюється як вершина, 

підкорення якої передбачає втрату власного щастя. З’ясовано, що в контексті 

змалювання соціальної категорії простолюду середньовічне місто постає 

місцем зосередження жебрацтва (Київ у романі «Смерть у Києві» 

П. Загребельного), господарсько-економічним осередком держави, 

представленим такими соціальними типами, як коваль, золотар, зодчий, гончар, 

купець, кожум’яка, бондар та ін. (наприклад, «Гнів ПерунаР. Іванченко). 

Аналіз художньої рецепції образу блазня в історичних романах 

П. Загребельного та П. Угляренка свідчить про творче засвоєння та 

переосмислення прозаїками традицій сміхової культури; репрезентує 

середньовічне місто як місце справедливості дій, гідності та боротьби князя з 

власними недоліками; місце нищення минулого, умовності смішного й 

дурнуватого, безперечності влади князя («Диво» П. Загребельного); 

середовища, в якому блазень може перебувати поза традиційною структурою 

суспільства («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного) чи порушувати її 

уклад («Плач біля чужої стіни», «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Дослідження змалювання дихотомії «степ – місто» в історичних романах 

прозаїків репрезентує ключові для їхньої творчості риси середньовічного міста, 

що визначає міру збереження й модифікацію середньовічних ідей та традицій: 

звукообраз дзвону (наприклад, «Взимку, в рік миші» П. Угляренка); синтез 
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звуків (середньовічний шум) чи їх повна відсутність (наприклад, «Після довгої 

ночі» П. Угляренка); синестезію (поєднання зорових, дотикових, запахових 

образів); зосередження уваги на ключових для функціонування середньовічного 

міста локусах і семантичних величинах – саду, воротях, капищі, печері й келії 

(наприклад, «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

Художня рецепція ключових для центральної частини середньовічного 

міста локусів засвідчує творче переосмислення його політично-

адміністративних, соціокультурних, господарсько-економічних та релігійних 

кодів. Розширення, метафоризація та символізація локусів центральної частини 

середньовічного міста, в тому числі в контексті співіснування з околицями, 

засвідчує збереження та модифікацію традицій києворуських книжників 

(наприклад, замок як уособлення тяглості традиції («Отрута для княгині» 

Р. Іванченко) та втілення практичності, підкресленої розкішності (наприклад, 

«Після довгої ночі» П. Угляренка)). 

Встановлено, що змалювання прозаїками природно-ландшафтних 

особливостей середньовічного міста є передумовою формування цілісності 

його образу в художніх текстах прозаїків, що увиразнюється внаслідок 

встановлення конкретних функціональних зв’язків між середньовічним містом 

та людиною/суспільством: як додатковий елемент топографії (наприклад, 

«Після довгої ночі» П. Угляренка); як спосіб ретрансляції внутрішнього світу 

людини (наприклад, «Отрута для княгині» Р. Іванченко); як уособлення 

суспільного настрою та якості життя мешканців (наприклад, «Смерть у Києві» 

П. Загребельного); як спосіб відтворення світогляду середньовічного 

суспільства (наприклад, «Первоміст» П. Загребельного). 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що окремі положення 

наукової роботи можна використати в 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 
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літератури, історії української літератури, написання підручників і навчальних 

посібників із проблем вивчення української літератури ХХ століття. 

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

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

 

 

ABSTRACT 

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

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

Uhliarenko). – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

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

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

of Ukraine, – Kyiv, 2019. 

In the thesis, the artistic reception of a topos of a medieval city was 

investigated in historical novels of the second half of the twentieth century. The main 

vectors of the work is the analysis of the author's vision of the then society in the 

projection on the urban space and the structural-semantic organization of the 

medieval city in historical novels of P. Zahrebelnyi, R. Ivanchenko, P. Uhliarenko. 

The key ideas and concepts of the works of M. Bakhtin, I. Vykhor, 

T. Gundorova, E.R. Curtius, Y. Lotman, V. Toporov, A. Stepanova, devoted to the 

study of topos, and identified the main approaches to its interpretation. Given the 

expressiveness of the concept of «topos» allows him to be interpreted as a mode of 

reproduction of reality – a reflection of topographic objects and the reception of the 

socio-cultural context of their appearance, formation and development. It is noted that 

such an image can have a historical basis or be a creative rethinking of a topographic 

object in time and space, include the experience of the cultural-historical era, which 

determines the formation/change in the author’s individual consciousness and his 

creative method. 

The analysis of philosophical and cultural studies (I. Huizinga, V. Glazychev, 

B. Markov, T. Wozniak, M. Karpovets, etc.), sociological (G. Simmel, M. Weber, 
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etc.), historical (N. Antsyferov, M. Blok, J. Vermenych), united by the need to 

determine the socio-historical and cultural context of the formation and functioning 

of the city, and brought the importance of attracting their key provisions to solve the 

tasks set in the work. The main trends in the development of urban themes in Russian 

literary studies have been determined, taking into account the provisions of the works 

of V. Ageeva, S. Andrusiv, S. Pavlychko, A. Filatova. Analysis of the originality of 

understanding the city of the Middle Ages became possible thanks to the ideas, 

concepts of P. Bilous, U. Eco, I. Isichenko, Y. Peleshenko, O. Slipushko, 

V. Yaremenko and others. It was summarized that these approaches to understanding 

the city emphasize its complexity, multi-level organization and implementation of 

artistic texts of the second half of the twentieth century. In the context of this, the city 

is treated as a historically established image, reproducing the political-administrative, 

sociocultural, economic, religious and topographical spheres of being, securing 

functions that correspond to the challenges of time and their author's interpretation. 

It is noted that the artistic reception of the urban society (the prince; ministers 

of the church and the monks; the boyars, the voivods, the squad; the common people) 

and certain elements (jesters) that are outside its borders correlate with the 

classification of J. Diumizel in historical novels of the second half of the twentieth 

century; updated N. Yakovenko. It is determined that the key principles for the 

realization of princely existence in the historical novels of P. Zahrebelnyi, 

R. Ivanchenko, P. Uhliarenko are state (for example, «After a long night» 

P. Uhliarenko) and personal (for example, «The Miracle» by P. Zahrebelnyi), which 

are interdependent and correlation. The author's vision of the prince in artistic texts is 

associated with the formation of the system of ancient Russian cities, preservation 

and creative rethinking of the ideas of the scribes: visualization of the medieval city 

as the center of power, authority, greatness of the ruler and at the same time – the 

personification of power over the prince, a kind of restriction, burden, testing by 

loneliness. 

The artistic reception of images of ministers of the church and monks in 

historical novels of prose writers becomes a prerequisite for depicting the medieval 
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city as the center of coexistence of paganism and Christianity; the places of gradual 

entry of а new faith into all social levels, the formation of their own religious canons, 

sacral topography, as well as the tradition of chronicle writing, education (for 

example, «Poison for Princess» R. Ivanchenko). It is traced that the irony in the 

depiction of monks and priests emphasizes the superficiality of observance by 

residents of the medieval city of Christian dogmas, the primitiveness of the 

ostentatious religiosity of individual heroes of the novel, their greed, adventurousness 

(for example, «Death in Kiev» P. Zahrebelnyi). 

The specificity of images of the boyars, the governor and the squads in the 

context of the medieval city as the center of significant power for the political system 

of the medieval city and state (for example, «The long road to the lakes» 

P. Uhliarenko) is analyzed the place where people for whom their own interests 

dominate the needs of others is concentrated (for example, the «Miracle» by 

P. Zahrebelnyi). In the context of the images of the boyars – the former common 

people (for example,«Poison for the Princess» R. Ivanchenko) – the medieval city, in 

particular «The Mountain», is interpreted as a peak, the conquest of which involves 

the loss of one's own happiness. It has been established that in the context of 

depicting the social category of the common people, the medieval city is a place 

where begging is concentrated (Kiev in the novel «Death in Kiev» P. Zahrebelnyi), 

the economic center of the state represented by such social types as blacksmith, 

jeweler, architect, potter, merchant, kozhemyak, cooper, etc. (for example, «The 

wrath of Perun» R. Ivanchenko). 

Analysis of the artistic reception of the image of a jester in the historical novels 

of P. Zahrebelnyi and P. Uhliarenko testifies to the creative assimilation and 

rethinking by the prose writers of the traditions of laughter culture; represents the 

medieval city as a place of justice actions, dignity and struggle of the prince with his 

own shortcomings; the place of the destruction of the past, the conventions of the 

ridiculous and stupid, the indisputable power of the prince («The Miracle» of 

P. Zahrebelnyi) the environment in which the jester can be outside the traditional 
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structure of society («The Miracle», «Death in Kiev» P. Zahrebelnyi) or disrupt her 

lifestyle («Crying at someone’s wall», «After a long night» P. Uhliarenko). 

The study of the image of the «steppe – city» dichotomy in the historical 

novels of prose writers represents the key features of the medieval city for their work, 

determines the degree of preservation and modification of medieval ideas and 

traditions: the sound of a bell (for example, «In the Winter, in the Year of the Mouse» 

by P. Uhliarenko); sound synthesis (medieval noise) or their complete absence (for 

example, «After a Long Night» P. Uhliarenko); synesthesia (a combination of visual, 

tactile, odor images); focusing on loci and semantic values that are key to the 

functioning of the medieval city – the garden, the gate, the temple, the cave and the 

cells (for example, «Golden Stirrups» R. Ivanchenko). 

The artistic reception of the key loci for the central part of the medieval city 

testifies to the creative rethinking of its political, administrative, socio-cultural, 

economic, and religious codes. The expansion, metaphorization and symbolism of the 

loci of the central part of the medieval city, including in the context of coexistence 

with the surroundings, testifies to the preservation and modification of the traditions 

of Kiev scribes (for example, the castle as the personification of the continuity of the 

tradition («Poison for Princess» R. Ivanchenko) and the embodiment of practicality, 

underlined luxury (for example, «After a Long Night» P. Uhliarenko)). 

It has been established that the images by prose writers of the natural landscape 

features of a medieval city are a prerequisite to the formation of the integrity of its 

image in prose writers' artistic texts, which becomes more expressive due to the 

establishment of specific functional links between the medieval city and man / 

society: as an additional element of topography (for example, «After a long 

night»P. Uhliarenko); as a way of relaying the inner world of a person (for example, 

«Poison for the Princess» R. Ivanchenko); as the personification of public mood and 

quality of life of residents (for example, «Death in Kiev» P. Zahrebelnyi); as a way of 

reproducing the worldview of a medieval society (for example, «Pervomost» by 

P. Zahrebelnyi). 
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The practical significance of the thesis lies in the fact that certain provisions of 

the scientific work can be used in further scientific studies devoted to the study of 

urban themes, and in the context of the analysis of the creative work of 

P. Zahrebelnyi, R. Ivanchenko, P. Uhliarenko. The results of the work can be used in 

teaching regulatory courses, to develop relevant special courses and special seminars 

on the study of urban discourse of Russian literature, the history of Ukrainian 

literature, writing textbooks and teaching aids on the problems of studying Ukrainian 

literature of the twentieth century. 

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

and outskirts, artistic nature of nature, reception. 
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ВСТУП 

Від середини 1990-х рр. урбаністична тематика і проблематика стає 

однією із 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 («Місто–як–текст: 

літературні проекції», Бердянськ, 2009 р.; «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 році). 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, 

Я. Поліщук, 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, І. Булкіна), волинського 

(Л. Оляндер), харківського (О. Богданова), одеського (М. Гнатюк). 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 
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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 [84], [309], комплексному аналізі окремих аспектів художнього 

тексту, з-поміж яких темі міста не відводилося чільного місця [193], [228], 

[250], [313]. Утім осмислення особливостей змалювання середньовічного міста 

дає змогу представити своєрідність образу українського урбаністичного 

простору в історичній перспективі; проаналізувати, якими художніми засобами 

це втілюється у художніх творах. 

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 її 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. 
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Зв’язок з науковими програмами й темами. Дослідження виконане на 

кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної 

творчості Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в межах науково-дослідницької теми «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 року) й 

уточнена (протокол №6 від 26.12.2018 року) 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 в таких завданнях:  

- увиразнити сутність поняття «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»; 
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- проаналізувати принципи художнього увиразнення міського простору в 

умовах вивчення амбівалентності його центральної частини та зв’язків з 

околицями (на прикладі художніх текстів другої половини ХХ століття); 

- визначити спосіб відображення природно-ландшафтних особливостей 

середньовічного міста в контексті їхнього функціонального призначення в 

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

Об’єкт дослідження – історичні романи другої половини ХХ століття 

П. Загребельного, Р. Іванченко та 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 

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

П. Угляренка. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праці, присвячені 

з’ясуванню природи, змісту й домінантних рис топосу (Я. Абрамовська [1], 

М. Бахтін [22], О. Богданова [35], І. Вихор [52], Т. Гундорова [74], Е.Р. Курціус 

[149], А. Лопрієно [327], Ю. Лотман [172], В. Топоров [267], Т. Субботіна [250], 

А. Степанова [246]). Вивчення літературознавчих аспектів міської тематики 

здійснювалося на основі ключових положень праць В. Агеєвої [5], С. Андрусів 

[7], С. Павличко [204], О. Філатової [282].  

Аналіз своєрідності осмислення міста доби Середньовіччя став можливим 

завдяки ідеям, концепціям П. Білоуса [29], [30], [31], І. Ісіченка [120], 

М. Брайчевського [42], І. Данилової [79], У. Еко [318], Г. Кенігсбергера [128], 

Ю. Пелешенка [213], В. Рички [221], О. Сліпушко [236], П. Толочка [263], 

В. Шевчука [311], В. Яременка [322] та інших. Класифікація 

західноєвропейського суспільства Ж. Дюмізеля, уточнена й відкоригована 
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Н. Яковенко [320], стала основою для розв’язання проблеми художньої рецепції 

середньовічного соціуму в проекції на міський простір.  

Теоретико-методологічна основа дослідження передбачає також 

інтеграцію філософських і культурологічних (Т. Возняк [55], Й. Гейзінга [293], 

В. Глазичев [61], М. Карповець [128], Б. Марков [178] та ін.), соціологічних 

(М. Вебер [49], Л. Вірт [51], Г. Зіммель [106]), історичних (Я. Верменич [50], 

Я. Калакура [125], О. Компан [135], Н. Яковенко [320] та ін.) підходів для 

врахування суспільно-історичного й культурного контексту осмислення 

специфіки міста, своєрідності його становлення і функціонування із 

домінуванням літературознавчих методів аналізу. 

Наукові праці вчених, присвячені вивченню степу (О. Астаф’єв [15], [16], 

М. Грушевський [70], Є. Маланюк [177], І. Матковська [180], П. Толочко [263]), 

амбівалентності центральної частини міста та його зв’язів з околицями 

(М. Карповець [127], П. Толочко [262] та ін.), предметно-просторових 

складових пейзажного топосу міста (І. Вихор [52], Ю. Волощук [58], 

Р. Дубровський [86]), 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 вивченого 

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 текстів П. Загребельного, Р. Іванченко та 

П. Угляренка. Використання структурно-семантичного методу уможливлює 

дослідження художнього втілення топографії середньовічного міста, окремих 

його локусів у літературі другої половини ХХ століття. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному аналізі 

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

П. Угляренка, що 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 в 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 (середньовічний шум) чи їх повній відсутності (шум/тиша), синестезії 

(поєднання зорових, дотикових і запахових образів), уведенню в художню 

канву твору додаткових семантичних величин (сад, ворота, капище, печера й 

келія), збереженні символічності значення міста та його модифікації (місто як 

втілення захищеності, порятунку; місто як уособлення виклику, ув’язнення 

тощо). Осмислено особливості художнього втілення в історичних романах 

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

міста, збереження функціонального зв’язку між ними. Проаналізовано 

трансформовані авторами художніх текстів другої половини ХХ століття 

знання й 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 суспільного 

настрою, якості життя міського суспільства; як спосіб відтворення світогляду 

середньовічного міського суспільства. 

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 
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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 в 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 

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, міського простору в літературі ХХ століття. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що окремі положення 

наукової роботи можна використати в 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 ст. 

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 року); Всеукраїнських наукових читаннях 

за участю молодих учених «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (Київ, 5 квітня 2016 року); Всеукраїнських наукових читаннях 
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за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, 5–6 квітня 2017 року); Міжнародній науковій конференції з 

нагоди 25-річчя української філології в Інституті слов’янської філології 

Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, 11 травня 2017 року); 

Scientific and Professional Conference «Science without boundaries – development 

in 21st century» (Будапешт, 27 серпня 2017 року); Міжнародній науковій 

конференції «Свобода в українській літературі: від свободи творчості до 

свободи сприйняття» (Харків, 12–13 вересня 2017 року); Міжнародній науковій 

конференції «Українська література в загальноєвропейському контексті» 

(Ужгород, 19–21 квітня 2018 року). 

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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТОПОСУ 

СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА 

1.1. Наукове осмислення поняття «топос» 

Поняттям «топос» послуговуються в теорії літератури, літературознавстві 

та методології інших дисциплін соціогуманітарного й почасти природничого 

циклів. Наслідком різночитань у вітчизняній науці категорії «топос» є 

відмінність у тлумаченні змісту, закладеного в поняття ще за часів Античності 

(«топос» як повторювані однотипні ситуації – «загальні місця» (лат. loсi 

communes), що існували у формі своєрідних «словесних формул», наперед 

підібраних аргументів, які переносились з промови в промову й 

використовувались як відповідь на можливі запитання в «Риториці» 

Аристотеля [13, с. 20]). Це призводить до полісемантичності дефініції та її 

функціональних категорій у літературознавчих студіях [315], [298] та ін. 

Передумовою виникнення дискусій щодо принципів інтерпретації 

поняття «топос» у літературознавстві стала праця німецького дослідника 

Е.Р. Курціуса «Європейська література і латинське середньовіччя» (1948 р.), в 

якій висловлюється міркування щодо анонімності характеру та психологічної 

природи топосу. Це зумовлено його формуванням на глибшому рівні, аніж 

індивідуально-авторська інтенція, архаїчністю праобразів колективного 

підсвідомого («“пам’ятні” теми, які використовувались для розгортання та 

видозміни залежно від уподобань оратора» [149, с. 81]; згодом – штампи, 

«кліше, які можна вкористовувати в будь-якій літературній формі» [149, с. 82]), 

часовою («argumentum a tempore» [149, с. 218]) й просторовою («argumentum a 

loco» [149, с. 218]) всеприсутністю. 

Дослідник схиляється до вирізнення окремих тематичних і 

функціональних груп, в основі яких лежать античні традиції класифікації: 

топоси, що мають безпосередній стосунок до композиційної побудови твору й, 

відповідно, організації оповіді; топоси, призначення яких полягає у відтворенні 

та описі природи, навколишнього світу; топоси, які слугують для відображення 

поетологічних уявлень автора [149, с. 79–83, с. 92–96, с. 107–110]. 
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Ведучи ж мову про витворення нових топосів й переосмислення вже 

існуючих, Е.Р. Курціус підкреслює не частотність явища. Причину цього 

дослідник убачає в обмеженості топосу входити до структури твору, 

функціонувати як елемент композиції (у формі образів, мотивів, символів тощо, 

але при цьому без ототожнення з ними внаслідок його перебування поза 

контекстом); у своєрідності визначальних для історії суспільства фактів, що 

засвідчують зміну ментальності [149, с. 66-91]. 

Різночитання значень, закладених Е.Р. Курціусом у поняття «топос» 

(увага до його часових й просторових параметрів, рецепції як повторюваного 

образу, мотиву тощо, що безпосередньо стосується архетипу свідомості), 

спричинило неабиякий інтерес до цього питання. Про це свідчать праці 

зарубіжних і вітчизняних дослідників, у яких топос ставав предметом 

дослідження [327], [331], [172], [52], [170], [80] та інші. 

Опираючись на погляди Е.Р. Курціуса, німецькі дослідники вивчають 

поняття в одному із запропонованих аспектів – значення, що наближене до 

людської свідомості. При цьому вони визначають топос як «анонімну 

літературно-ефективну фігуру, яка експлікує “форму мислення буття як 

реальності” [333, с.183] у відповідному суспільстві […], тобто літературне 

перенесення у культурний Кон-Текст закріпленого свідчення про реальність 

[327, с. 10], схему посилання» [331, с. 36–37]. Їхні погляди сходяться також у 

визначенні способу формування топосу: не лише як результат дії автора, 

тексту, але й як наслідок існування культурного контексту в цілому. З метою 

кращого осягнення топосу вчені пропонують залучати напрацювання істориків 

та літературознавців. Утім такий підхід науковців не передбачає вивчення 

часових й просторових параметрів топосу, їх втілення в художньому тексті. 

Так, А. Лопрієно переконує у здатності топосу підлягати «риторичній 

концепції літератури» (за Г. Плеттом [328]), мірі художності при використанні 

автором відповідних лінгвістичних засобів [327, с. 20]. Отож німецькі вчені 

інтерпретують топос як узагальнений тип фігури, повторюваний образ (топос 

лісу [334] тощо), основою виникнення якого є культурне несвідоме, здатне 
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випливати на спосіб і міру відтворення функціонування певного суспільства, 

його інтерпретації в художніх текстах. 

Критика тлумачення дефініції топосу Е.Р. Курціусом у польському, 

українському й російському літературознавстві спрямована в основному на 

дихотомію поняття. Зокрема, Я. Абрамовська підкреслює невиправданість 

«шизофренічної роздвоєності» поняття, труднощів при розмежуванні часу його 

виникнення і «смерті», несправедливості ствердження про вічне існування 

(«...можемо простежувати як його народження, так і смерть, що приходить тоді, 

коли ота відправна ідея втрачає обов’язковість» [1, с. 369] на противагу 

архетипам, які є основою міфів й підлягають процесам «топізації»). На 

двоїстість значення топосу вказує й Ю. Ковалів, що «у письменстві 

сприймається як стале поєднання мотивів: мати-вітчизна, світ як театр, рай, 

пекло тощо […], може набувати ознак архетипу» [169, с.489]. 

Більшість українських й російських теоретичних праць є продовженням, 

доповненням чи інтерпретацією поглядів Е.Р. Курціуса, М. Бахтіна, 

представників московсько-тартуської семіотичної школи (Ю. Лотмана й 

В. Топорова), їхніх послідовників, які відштовхувалися від концепції існування 

окремих просторових відношень. Для нашої роботи важливим є вивчення 

ключових підходів до осмислення топосу, оскільки це дасть змогу правильно 

інтерпретувати своєрідність художньої рецепції топосу середньовічного міста 

прозаїками другої половини ХХ століття. 

Зокрема, вчення М. Бахтіна про хронотоп, яке лягло в основу окремих 

досліджень, є дотичним до вивчення проблеми інтерпретації топосу, певною 

мірою наділеного часопросторовими характеристиками. Хронотоп дослідник 

тлумачить як взаємозв’язок часових і просторових відношень, по-художньому 

засвоєних у літературі (дослівно – «часопростір»). До його ключових ознак 

М. Бахтін відносить нерозривність простору й часу, домінування значення 

останнього для літератури. Це зумовлено тим, що «час тут згущується, 

ущільнюється, стає художньо зримим; простір інтенсифікується, втягується в 



26 

 

рух часу, сюжету, історії. Ознаки часу розкриваються в просторі, а простір 

переосмислюється й вимірюється часом» [22, с. 234–235]. 

Учений наголошує, що вихідною точкою для уяви автора є певна й 

абсолютна конкретна місцевість (ґенеза «географічного простору»), що 

«повинна бути розтлумачена, починаючи від її назви, особливостей рельєфу, 

ґрунту, рослинності тощо, із людських подій, що мали тут місце і визначили її 

назву та її вигляд» [22, с. 339]. Це має бути не окремий пейзаж як результат 

споглядання, а частина людської історії, «згущений» у просторі історичний час. 

Місцевість (топос) тлумачиться дослідником як частина географічно й 

історично визначеного світу, а не абстрактної природи – невизначений і 

символічно наповнений світ. Водночас «локальність» визначається 

М. Бахтніним як «місце перетину просторових і часових рядів роману […]. Тут 

відбуваються зустрічі […], створюються зав’язки інтриг, відбуваються часто і 

розв’язки […], діалоги…» [22, с. 395]. «Локусами подій» дослідник називає 

вітальні, салони (замкнений простір – будинок, кімната тощо; відкритий 

простір – місто, населений пункт). 

Ю. Лотман у праці «Структура художнього тексту» зауважує, що «весь 

просторовий континуум тексту, в якому відображається світ об’єкта, утворює 

топос» [172, с. 221]. Виходячи з цього, дослідник вирізняє два типи 

просторового осягнення світу (топос як категорія, що визначається існуванням 

часових і просторових параметрів за Е.Р. Курціусом): «закритий», нерухомий 

(локус) та «відкритий» (топос), відносячи їх на різні рівні структурно-

семантичної системи. Закритість (замкненість) певного простору передбачає 

існування певних меж (у тексті це реалізується в образах міста, країни тощо) і 

може бути позначена такими ознаками, як «рідний», «теплий», «безпечний». 

Водночас відкритий простір є необмеженим і осмислюється як «чужий», 

«ворожий», «холодний» [172, с. 220]. 

Апелюючи до міста як до закритого простору, який протистоїть простору, 

позбавленому чітко окреслених меж (природа, степ тощо), вчений зауважує, що 

«…місто – окультурена частина універсуму. Але у своїй внутрішній структурі 
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воно копіює весь універсум, маючи […] “свій” і […] “чужий” простір» [173, 

с. 142]. Водночас запозичений у С. Неклюдова термін «локус» («приуроченість 

до певного місця певних ситуацій і подій» [192, с.42–48]) Ю. Лотман 

використовує на позначення сталої прив’язаності героя твору до 

функціонального поля його дії. Структура топосу як принцип організації і 

розміщення персонажів у творі є мовою для вираження інших, опосередкованих 

(непросторових) відношень тексту, й характеризується розгалуженою системою 

[172, с. 222]. Тобто визначення структури ядрової зони топосу зумовлюється 

встановленням семантичних зв’язків між його компонентами (локусами), які 

мисляться як просторові образи, що реалізуються у формі конкретних опозицій. 

Отож твердження Ю. Лотмана про «закритий» і «відкритий» простір є 

важливим для нашої роботи, оскільки передбачає потребу дослідження 

художньої рецепції структурно-семаничної організації середньовічного міста в 

історичній прозі другої половини ХХ століття (зокрема, освоєний простір у 

межах неосвоєного). 

Якщо ж порівнювати концепції Ю. Лотмана і В. Топорова (наприклад, 

«Простір і текст») щодо обґрунтування підходів до проблеми вивчення, то 

варто звернути увагу на інтерпретацію В. Топоровим категорії простору міста – 

«міського тексту». Продовження цієї теми втілилося в працях вітчизняних 

дослідників (С. Андрусів [7], Т. Возняк [55], Т. Гундорової [74], В. Фоменко 

[284]), дослідженнях міського тексту, безпосередньо пов’язаного із темою 

окремого міста (київський – В. Левицький [151]; одеський – М. Гнатюк [64], 

львівський – С. Андрусів [7], М. Гнатюк [63], Н. Анісімова [8], І. Булкіна [46]; 

волинський – Л. Оляндер [200], Н. Плетенчук [215]; чернівецький – О. Харлан 

[292], харківський – О. Богданова [35]), слобожанський – О. Бровко [44]) та 

локусу як місця дії. Зокрема, осмислення топосу в контексті міського тексту 

втілюється в працях А. Степанової [246], [247]. Дослідниця наголошує на 

існуванні міських топосів як місця побутування людини, топосів простору, 

пов’язаних із «формуванням образу міста як певного макрокосму, що визначає 

характер людського буття. На рівні структури міського тексту топоси 
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формуються з константних образів міста, міської теми, мотиву, елементів 

міського пейзажу тощо» [246, с. 158–159]. 

На відміну від Ю. Лотмана й М. Бахтіна, які підкреслюють наділення 

топосу предметністю, В. Топоров акцентує увагу на тому, що для міста 

характерним є існування міфів і власної «мови» (місто «говорить своїми 

вулицями, площами […] пам’ятками, людьми, історією…» [266, с. 274]). Його 

існування як тексту можливе, на переконання дослідника, завдяки збереженню 

зв’язків із самим містом, здатності утворювати «особливий» текст (par 

excellence) і мати власний виразно індивідуальний (неповторний) характер, що 

виявляється у внутрішній структурі. Реальність, як підкреслює вчений, що 

перебуває поза межами «міського тексту», не може бути представлена цілком 

достовірно так само, як і відносність свободи такого тексту від матеріалу, 

використаного у творі [266, с. 280–281]. Тому В. Топоров обстоює погляд на 

можливість відтворення «міського тексту» завдяки включенню до структури 

твору окремих субстратних елементів, що належать до природної (кліматично-

метеорологічні, ландшафтні), матеріально-культурної (будинки, вулиці), 

духовно-культурної (пам’ятки мистецтва, релігійні ідеї тощо) й історичної 

сфер, а також елементів, притаманних окремому регіону [266, с. 281–289]. 

Твердження вченого про залучення достовірних і художньо переосмислених 

даних про місто, його субстратних елементів є для нас важливим, оскільки 

визначає доцільність вивчення природно-ландшафтних особливостей, 

семантичних величин міського простору, художньо представлених в 

історичних романах другої половини ХХ століття. 

Порівнюючи погляди М. Бахтіна, Ю. Лотмана й В. Топорова щодо 

функціонування локусу, маємо підкреслити тотожність тлумачення поняття як 

місця дії, що є значущим елементом сюжетної й композиційної структури 

твору, зосереджує в собі образність та символіку міського тексту. У тлумаченні 

топосу дослідники сходяться на його розумінні як своєрідного просторового 

континууму, що реалізується як безпосереднє відтворення топографічної 

дійсності та її авторська модифікація. Це дозволяє встановити зв’язки між 
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героями твору й подіями, сучасниками яких вони є, а також визначати 

відношення локусу і топосу як обмежене у складі безмежного. Отож підходи 

вчених до осмислення системно-структурних відношень між топосом і локусом 

важливі для нашої роботи, оскільки вказують на необхідність вивчення 

окремих локусів центральної частини середньовічного міста, художньо 

представленого в історичних романах другої половини ХХ століття. 

Подібна рецепція поняття «топос» не була однозначно сприйнята 

науковою спільнотою. Йдеться, зокрема, про розвиток, узагальнення та 

перепрочитання положень, запропонованих Е.Р. Курціусом, Ю. Лотманом, 

В. Топоровим і їхніми послідовниками. Свій підхід до запропонованого поняття 

подає В. Прокоф’єва, визначаючи топос як «значиме для художнього тексту 

[…] “місце розгортання смислів”, яке може корелювати з будь-яким 

фрагментом (чи фрагментами) реального простору, як правило, відкритим; […] 

і як “спільне місце”, набір стійких мовних формул, а також загальних проблем і 

сюжетів, характерних для національної літератури», що знаходить реальне чи 

метафоричне відображення у художньому творі (сад як локус та сад як праобраз 

раю, що може мислитись одночасно як категорія топосу тощо) [220, с. 89]. При 

цьому дослідниця вдається до ототожнення топосу й локусу, що призводить до 

порушення між ними системно-структурних відношень. 

Польська дослідниця Я. Абрамовська вказує на невиправданість 

інтерпретації топосу як цілісної теми («топос молодості», «топос революції» 

тощо), інтерпретуючи його як «складник тексту й одиницю репертуару, 

результат скам’яніння традиційного мотиву, який постійно перебуває у зв’язку 

з певним значенням, застосуванням та упізнаваною, “напівготовою” мовною 

формулою» [1, с. 359–360]. Таке його розуміння дає змогу не виходити за межі 

поняття, визначені Е.Р. Курціусом, однак обмежує його дефініцію: зникають з 

поля зору просторові параметри топосу («часова і просторова всеприсутність» 

за Е.Р. Курціусом та просторові відношення топосу в концепції представників 

структурно-семіотичного методу). 
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Відштовхуючись від позиції Я. Абрамовської щодо заперечення топосу як 

тотожного предмету, образу чи міфу («топос саду», «топос міста» мають право 

на життя як «топіка саду», «топіка міста» – група топосів, джерелом творення 

яких є той самий образ, але з різними значеннями й контекстами [1, с.359–360]), 

доречно внести уточнення щодо можливості його функціонування: формування 

із образів, які проходять складний шлях символізації й алегоризації, або 

окремих локусів («місця дії»). 

У контексті окресленого питання тривалий час ведуться дискусії щодо 

можливості ототожнення/заперечення топосу як простору тексту/просторових 

відношень у тексті, доцільності/алогічності реального/метафоризованого 

відображення образів, домінантності колективного несвідомого/авторської 

інтенції в процесі формування топосу тощо. Підтримуючи ідею диференціації 

топосу і простору тексту, маємо підкреслити виправданість тези дослідників 

щодо значення авторської рецепції та інтерпретації об’єктів. 

Йдеться про доцільність розширення меж відображеного внаслідок 

концентрації уваги на об’єктах географічного простору (місце дії) з метою 

реального відтворення дійсності [170, с. 5–10] та його творчого переосмислення 

[190, с. 165]. При цьому топос має відповідати викликам часу («постійна 

відтворюваність і приналежність до колективу» за Г. Хазагеровим) [290]. Отож 

врахування цих концепцій є для нас важливим, оскільки дозволяє досліджувати 

специфіку змалювання П. Загребельним, Р. Іванченко та П. Угляренком 

природно-ландшафтних особливостей середньовічного міста, своєрідність 

організації його центральної частини й околиць. 

Врахування просторових параметрів топосу дозволяє Т. Гундоровій 

відносити до топосів модерністських просторових уявлень і часових зміщень 

місто, богему, інтер’єр. Утім акцент переноситься із «місця дії» на «мову» 

зображення, що проходять через увесь твір: «ці місця і є тими локусами, в яких 

визріває модернізм» [74, с. 120]. Згаданий підхід призводить, наважимось 

зауважити, до розходження в послідовності вживання понять «топос» і «локус», 
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які в наведеному випадку використовуються на позначення різних 

категоріальних одиниць: предмету відображення та просторового об’єкта. 

У цьому ключі представлений топос у студіях Н. Анісімової [8], [9]. 

Дослідниця осмислює його як ознаку «модернізованої естетичної свідомості», 

образ-символ чужого простору, міста-міфу, міста-раю, європейського, а також 

індустріалізованого міста. Символізовані, метафоризовані образи й мотиви 

формують топос [9, с. 244]. Утім таке тлумачення стає передумовою подвійного 

прочитання його змісту: такого, що формується із алегоризованих, 

символізованих образів (у т.ч. просторових) і мотивів, які перебувають у 

дистрибуції; як мова вираження зазначених опосередкованих відношень. 

Інтерпретація топосу як «мови просторових відношень», що пронизує 

художній текст, представлена у дослідженні Ф. Штейнбука [315]. Вчений 

визначає топос як «місця» розгортання «узагальнено-абстрактних сенсів», 

«універсального змістового простору» [315, с. 289–292]. Тоді топос, на відміну 

від локусу, вирізняється абстрактністю, встановленням менш виразного зв’язку 

із реальними просторовими образами. Подібність позиції можна простежити у 

дослідженнях Ю. Черняка (топос геніальності) [298], Т. Клименко (топос книги, 

книжної мудрості) [131] та ін. 

До різночитання змісту поняття «топос», його розуміння як семантично 

близького до локусу схиляються Т. Субботіна (топос як синонім «категорії 

культури», «образу культури») [250], В. Бібік (локус міста, кімнати) [28], 

О. Боронь (співвіднесення поняття «топос» зі світом (всесвітом), а звідси – 

топос України, топос могили [40]), О. Шаблій (геотопоси – комета, хата, 

москалі) [307], Ю. Чура (топос двору, міста, могили) [305]. Це призводить до 

стирання лімінальних меж між поняттями, труднощів у їх застосуванні. 

За завдання продовжити і структурувати міркування дослідників щодо 

уточнення поняття «топос» і визначення ролі для його формування реального 

географічного простору взялась І. Вихор. На переконання дослідниці, топос – 

«предметно-смислові ознаки та характеристики, які […] виступають як 

відображення реальних топографічних ознак міста […], художньо 
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трансформуються в картину міста як певним чином […] упорядкованого 

простору з його вулицями, будинками, мешканцями, маршрутами їх 

пересування, географічним ландшафтом, природними краєвидами тощо» [52, 

с. 66]). Міський топос, принципи його організації, як зауважує І. Вихор, є 

формою образного розгортання в межах окремої проблематики теми міста: 

урбаністичний, індустріальний, архітектурний, історіософський і пейзажний 

узагальнені типи топосу. 

Дослідниця виокремлює два виміри локалізації міського простору: топос 

міста в просторовому вимірі (зовнішній) і простір самого міста (внутрішній), 

що реалізується як сукупність окремих його локусів. Такий підхід засвідчує 

збереження ієрархічних відношень між поняттями «локус» і «топос», що 

уможливлює розмежування їхніх значень, – як відношення обмеженого в складі 

безмежного. Визначені І. Вихор типи міського топосу мають особливий інтерес 

для нашого дослідження, оскільки дають поштовх до визначення домінантних 

для історичних романів другої половини ХХ століття рис топосу 

середньовічного міста. 

Подібне прочитання топосу й локусу є наскрізним у працях Ю. Волощук 

(топос Харкова як важливий елемент «поетологічної структури роману», що 

наповнюється локусами – вулицями, будинками тощо [58, с. 21]), М. Калиняк 

(елементи урбаністичного середовища (локуси) – ратуша, кав’ярня, університет 

тощо [126, с. 69–76]). Суголосними до зазначених позицій є студії С. Ігнатьєвої 

(топос як такий, що формується з окремих «навантажених ментальною 

енергією приватних локусів») [17, с.179], наукова робота О. Богданової (локус 

як композиційна складова «міського простору» – наприклад, будинок) [35]. 

Утім, апелюючи до позиції І. Вихор щодо атрибутів урбаністичного 

простору як об’єктів відтворення в художніх текстах, В. Назарець підкреслює 

існування інтересу читачів насамперед до концептуального, ідейного та 

емоційного модусів. Вони, на думку вченого, стають передумовою формуваня в 

реципієнта ставлення до міста, способу життя мешканців як безпосереднього 

предмета відображення, форми втілення організації вищого рівня, не обмеженої 
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відтворенням топографічної своєрідності об’єкта [190, с. 164]. Такий підхід 

науковця видається нам особливо цікавим, оскільки зумовлює потребу 

дослідження середньовічного міського соціуму в історичних романах другої 

половини ХХ століття. 

Отже, з-поміж зазначених тверджень зарубіжних і вітчизняних науковців 

ключовими для розв’язання проблеми визначення принципів інтерпретації 

топосу середньовічного міста в українські прозі другої половини ХХ століття є: 

1) функціонування топосу в художньому тексті відбувається з 

урахуванням конкретного культурно-історичного контексту; 

2) вивчення топосу передбачає осмислення його просторових 

параметрів та встановлення системно-структурних відношень між поняттями 

«топос» і «локус» (як «закритий» та «відкритий» простір); 

3) комплексність функціонування топосу забезпечується завдяки 

урахуванню достовірних, художньо переосмислених і доповнених окремими 

семантичними величинами об’єктів та елементів дійсності міського простору; 

4) цілісність топосу передбачає послідовне та системне залучення 

концептуальних складових його функціонування – врахування специфіки 

художньої інтерпретації середньовічного соціуму в проекції на міський простір. 

Пропонуємо розглядати топос як модус відтворення дійсності – 

відображення топографічних об’єктів і рецепції соціокультурного контексту 

їх появи, становлення та розвитку. Таке зображення може мати історичне 

підґрунтя або бути творчим переосмисленням конкретного географічного 

об’єкта в часі й просторі. Комплексність існування топосу передбачає також 

концентрацію уваги на ключових елементах ідейної складових його 

функціонування – художньо-осмислених категоріях соціуму, змалювання яких 

передбачає використання відповідних художніх засобів і прийомів, різної міри 

експресивності, авторської стилістики історичного роману. Існування 

культурно-історичних передумов зумовлює вплив і визначає своєрідність 

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

що визначають спосіб реалізації топосу в художньому тексті. 
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1.2.  Проблема рецепції та інтерпретації категорії «місто»  

в науковому вимірі 

1.2.1. Загальнонаукові підходи до тлумачення міста: проблематика й 

історія 

Комплексність вивчення феномена міста у літературознавстві передбачає 

залучення знань і досвіду інших дисциплін. Йдеться про теоретичні аспекти 

наукових студій різного спрямування, які об’єднує проблема окреслення 

специфіки функціонування міста, в т.ч. у синхронічному (архітектура, соціальні 

відносини) та діахронічному (об’єкт в історичній ретроспективі, його авторська 

рецепція) аспектах. Відповідні напрями світової та вітчизняної науки 

(культурно-історичний, топографічний, соціокультурний, семіотичний тощо) 

визначають власні системно-структурні відношення міського простору, спосіб 

його організації, функціонування. Залучення їхніх ключових концепцій 

дозволяє осягнути специфіку художньої рецепції середньовічного міста в 

історичній прозі П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка. 

Ознаки й функції категорії «місто» формувалися упродовж тривалого 

часу, модифікуючись відповідно до етапів її розвитку. При цьому увага 

дослідників концентрувалась на окремих аспектах: соціологічному, 

філософсько-культурологічному, економічному, релігійному тощо. Однією із 

передумов такого явища було вивчення міста (до 50–60-х років ХХ століття) в 

межах окремих дисциплін, відмінних між собою за предметом і об’єктом 

дослідження: історія міста, його архітектурні особливості, соціокультурні, 

демографічні, господарсько-економічні відносини тощо. 

Ототожнення міста з державою у філософських текстах Платона, 

тлумачення міського простору як «міста для суспільства» в працях Аристотеля 

ґрунтувалося на традиції вивчення взаємодії між людьми, їхньої діяльності. 

Співвідношення міського простору й людини в Августина Блаженного («Про 

Град Божий» [2]) здійснювалося завдяки визначенню форм співіснування 

релігійного (Церкви) та світського (Держави): піднесенні Граду Божого над 

людиною, сенсу її існування в релігії, пошуку нових можливостей. 
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Вчені із царини філософії та культурології зосереджували увагу на 

потребі цілісного осмислення людини в межах міського простору. Праці 

Й. Гейзінга («Осінь Середньовіччя»), М. Фуко («Наглядати і карати») 

підкреслюють виправданість інтерпретації етапів культурного розвитку, крізь 

призму яких оприявнюється спосіб існування людини в місті. Натомість 

К. Леві-Стросс [152] та К.-Г. Юнг [319] вдаються до аналізу культурних 

стереотипів з метою визначення загальних принципів існування людини, 

осмислення її місця в колективі. Такі підходи є важливими для нашого 

дослідження, оскільки спонукають до аналізу художньої рецепції соціуму 

середньовічного міста в прозі другої половини ХХ століття без порушення 

контексту епохи, із врахуванням конкретних традицій світової культури, 

способів їх трансформації на національному ґрунті. 

У контексті нашого дослідження не може залишитися поза увагою 

наукова позиція Б. Маркова («Храм і ринок. Людина в просторі культури») 

щодо міста як огородженого простору, існування якого визначене оборонною 

функцією. Місто, на переконання вченого, вирізняється існуванням двох 

вимірів: фізичного (споруди, вулиці, площі) та символічного (виокремлення 

його елементів здійснюється виключно у свідомості реципієнтів, здатних 

декодувати приховану моральну, сакральну, політичну тощо топографію). 

Комплексне осягнення міського простору видається можливим при врахуванні 

його сутності: розуміння сукупності знаків (храм і ринок як дисциплінарні 

простори) має бути доповнене усвідомленням міста як культурного феномена, 

простору, здатного упорядкувати, організувати індивідуальний та соціальний 

компоненти [178, с. 155]. Отож такий підхід до осмислення міста спонукає 

зосереджувати увагу на проблемі освоєння прозаїками другої половини 

ХХ століття дихотомії «місто—степ». 

На потребі розглядати місто як оточення людини в світі соціального 

наголошує також В. Глазичев [61], [62]. Науковець пропонує розширити межі 

сприйняття міського простору, традиційно представленого середовищем 

предметно-просторового оточення (місто=пейзаж). Йдеться про потребу 
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окреслення міста як ретранслятора місця людини у ньому, комплексного 

вивчення об’єктів, які знаходяться поза межами міського простору, й 

концентрації уваги на зв’язку між містом та його окремими елементами (дім 

тощо). Отож, такі ключові твердження дослідника визначають доцільність 

вивчення художнього відображення окремих, притаманних середньовічному 

місту, локусів та семантичних величин – саду, воріт, капища, келії, печери 

тощо – в історичній прозі П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка. 

У цьому ж аспекті цікавою для нас видається наукова праця «Семантичні 

простори міста» Т. Возняка, ключовим у якій є твердження про «згустки 

сенсів», що здатні породжувати інші сенси, їхні обертони [55]. У такому ключі 

центрами генерації смислів є міста, а простори, що знаходяться навколо них, 

формують периферію. Однією із характерних форм комунікації міста, що 

вирізняла його з-поміж інших поселень, є обмін, про що свідчить топографія: 

розміщення в центральній частині ринкової площі й ратуші. 

Просторова організація міста (центр і периферія, приватний і публічний 

простір) є предметом дослідження М. Карповця («Місто як світ людського 

буття»). Концентруючи увагу на зв’язках людини й міста, науковець наголошує 

на необхідності розглядати місто як опосередкований результат діяльності 

людини, а її саму– як елемент міської культури. Місто дослідник визначає як 

«результат територіального/картографічного і смислового позначення людиною 

власного світу», що вирізняється відокремленням і доповненням світу природи 

[127, с. 76]. Такі твердження Т. Возняка й М. Карповця відіграють значну роль 

для нашого дослідження, оскільки спонукають до детального вивчення 

художньої рецепції середньовічної структурної організації соціуму, міського 

простору, зокрема його центральної частини (локуси храму, замку, ринку) й 

околиць, прозаїками другої половини ХХ століття.  

Дослідження буття в контексті певних соціальних структур чи інституцій 

міста здійснювалися науковцями, напрацювання яких справедливо відносять не 

лише до здобутків філософії, але й соціології (Г. Зіммель, М. Вебер та інші). 

Концентрація уваги на ключових для нашої роботи положеннях цих вчених 
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стане передумовою формування (з урахуванням національної традиції) 

методологічної бази при вивченні художньої рецепції середньовічного міського 

соціуму в історичній прозі другої половини ХХ століття. 

Одним із таких аспектів є вивчення розподілу праці, своєрідності 

формування суспільних відносин між різними категоріями містян. 

Запропонований М. Вебером («Місто») підхід стає передумовою окреслення 

соціальної, політичної й економічної складових поселення такого типу, що 

забезпечують комплексність його існування. До ключових ознак міста 

дослідник відносить такі: архітектурні (замкнутість поселення, близьке 

розташування будинків), державно-правові (можливість об’єднання в общини, 

функція центру, існування правовідносин, наявність війська), економічні 

(торгівля переважає над землеробством; функціонування ринку), чисельність 

населення (відсутність знайомства між мешканцями міста) [49, с. 335]. 

Суголосною до твердження М. Вебера щодо чисельності населення, його 

щільності й гетерогенності, візуальної упізнаваності та мозаїчності соціальних 

світів є позиція Л. Вірта («Урбанізм як спосіб життя»). Причину відсутності 

особистого знайомства міських мешканців між собою науковець вбачає не у 

зменшені комунікації в межах міста, а в невисокій ймовірності бути знайомим 

одразу з великою кількістю людей. Вчений переконує, що внаслідок цього 

міська комунікація набуває сегментарного характеру, що стає передумовою 

появи потреби делегувати власні інтереси за допомогою інших [51, с. 169–196]. 

В аспекті вивчення впливу міста на його мешканців цікавою для нас 

видається праця «Великі міста і духовне життя» Г. Зіммеля. Порівнюючи великі 

й малі міста, вчений підкреслює домінування інтелектуального характеру 

«духовного життя у великих містах порівняно з містами малими, де більше 

потрібно проявів душі і відносин, заснованих на почутті» [106, с. 316]. До 

інших рис, здатних диференціювати між собою поселення такого типу, 

дослідник відносить такі: «підвищена нервовість життя», відповідна 

«психологія поведінки» (вулична штовханина; швидкий темп життя; 



38 

 

господарська, професійна, громадська різноманітність), інтелектуальна 

своєрідність духовного життя тощо [106, с. 317–325]. 

Концентрація уваги на зазначених вище положеннях дослідників (з 

урахуванням середньовічних традицій) зумовлює потребу вивчення художньої 

рецепції структурно-семантичної парадигми соціуму, окремих її елементів, 

репрезентованих в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка. Йдеться про потребу дослідження авторського бачення 

стратифікації середньовічного суспільства в проекції на міський простір 

відповідно до основних соціальних функцій –державно-правової, економічної, 

військової тощо. 

Осмислення міського простору як джерела визначення свідомості 

суспільства втілилося в історичних дослідженнях. Залучення їхніх ідей та 

концепцій щодо культури, функціонування міста є підгрунтям комплексного 

аналізу специфіки його відображення в прозі другої половини ХХ століття. 

Зокрема, М. Блок («Апологія історії чи ремесло історика») наголошує на 

потребі визначення буденної культури міста, тілесності його функціонування. 

Відводячи чільне місце людині в межах міста, дослідник зауважує: «Все, що 

людина говорить чи пише, все, що вона виготовляє, до чого вона торкається, 

може й повинно давати знання про неї» [34, с. 25]. Такий підхід стає 

передумовою визначення міської культури як такої, що здатна окреслювати 

зміст людської природи відповідно до окремого культурно-історичного 

періоду. 

Про наявність тісного зв’язку між містом та його мешканцями вказує 

Н. Анциферов. Це втілюється у визначених дослідником трьох елементах міста 

як соціального організму: анатомії (вихідний пункт – топос, що дозволяє 

вивчити місце розташування міста, його план, зростання тощо), фізіології 

(соціальний склад мешканців, основні й додаткові функції поселення) та 

психології (організм як конкретана індивідуальність) [12, с.16–23]. У цьому 

аспекті минуле (місто як результат відображення його «зовнішності» [12, с.10–

12]) втілюється в напрямку вулиць, площах, домінуванні міста над його 
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культурою тощо. Натомість відображення сутності міського простору 

обмежується увагою до притаманних для нього ознак, архітектурному пейзажі 

[11, с. 12]. 

Дещо інший аспект досліджень репрезентують вчені, які, додатково до 

осмислення соціального контексту існування міста, його культурних традицій, 

зосереджують увагу на історії як способі вияву ментальної свідомості. Зокрема, 

праця Д. Багалія й Д. Міллера («Історія міста Харкова за 250 років його 

існування») засвідчує зростання наукового інтересу до передумов виникнення 

міста (Харкова), його соціально-адміністративних, економічних, культурних 

особливостей функціонування упродовж певного періоду [17]. Вивчення 

соціокультурного простору міста в умовах набуття ним відповідного правового 

статусу є предметом наукових студій Я. Ісаєвича («Селянство в національній 

культурі і у формуванні нації: колишні й сучасні уявлення») [119]. Проблему 

міського простору ХVІІ століття в контексті середньовічної парадигми святості 

порушено П. Сасом у праці «”Єрусалимська” ідея 1620-х років Іова 

Борецького» [227]. 

На неможливість повною мірою охопити структурно-семантичні 

принципи організації міського простору на всіх етепах його функціонування 

вказує Я. Верменич. Дослідниця схиляється до окреслення сутності міста крізь 

призму притаманних йому функціональних властивостей, осмислюючи його як 

«первісну територіальну спільноту, макроосередок соціального простору», що 

виконує функцію життєзабезпечення, духовно-інтегративну, статусно-

диференціальну, владно-регулюючу, охоронну [50, с.76]. 

Усі проаналізовані вектори дослідження міста у філософському, 

історичному, соціальному аспектах не вичерпують комплексу студій, 

присвячених цій проблемі, слугуючи водночас підставою для формування 

власної методологічної основи для розв’язання поставлених у дослідженні 

завдань. Основними умовами для аналізу художньої рецепції середньовічного 

міста в прозі другої половини ХХ століття є ключові ідеї науковців кожної з 

окреслених дисциплін щодо потреби: 
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- концентрації уваги на потребі цілісного осмислення людини в межах 

міського простору/в світі соціального, що визначає необхідність здійснення 

аналізу художньої рецепції парадигми соціуму середньовічного міста в 

історичних романах другої половини ХХ століття без порушення контексту 

епохи та з урахуванням основних соціальних функцій – державно-правової, 

економічної, військової; 

- визначення специфіки існування міста як освоєного, впорядкованого 

простору щодо простору неосвоєного, що стає передумовою розв’язання 

проблеми авторської рецепції та інтерпретації П. Загребельним, Р. Іванченко, 

П. Угляренком дихотомії «степ – місто»; 

- врахування своєрідності зв’язку між містом та його окремими 

компонентами як передумови вивчення художнього відображення в літературі 

другої половини ХХ століття окремих, властивих для середньовічного міського 

простору, семантичних величин; 

- залучення знань про фізичну даність міста, його топографію як основи 

для детального вивчення осмисленої П. Загребельним, Р. Іванченко, 

П. Угляренком центральної частини міста та її зв’язків з околицями; 

- розширення меж рецепції просторової організації міста (завдяки його 

сприйняттю не лише як такого, який ототожнюється з пейзажем), що 

передбачає розв’язання проблеми авторського бачення природно-ландшафтної 

своєрідності середньовічного міста, її функціонального призначення в 

історичних романах другої половини ХХ століття. 

 

1.2.2. Літературознавчі аспекти вивчення міста: світовий контекст і 

вітчизняна практика 

Дослідження художньої рецепції середньовічного міста в історичній прозі 

другої половини ХХ століття передбачає залучення ключових 

літературознавчих наукових підходів до з’ясування специфіки міста. Короткий 

їх огляд, аналіз та систематизація дадуть змогу підсумувати загальні тенденції 

розвитку й переосмислення міської тематики в науковому вимірі, визначивши 
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орієнтири для подальших студій. Концентрація більш детальної уваги на 

осмисленні нами цього теоретичного аспекту має на меті підкреслити зміщення 

акцентів у перепрочитанні теми міста внаслідок культурно-історичних 

передумов, зумовлених контекстом доби. Водночас урахування досвіду 

науковців щодо осмислення культури, просторової організації, специфіки 

функціонування міста як такого, що перебуває в постійному діалозі епох і 

культур, визначить окремі напрями й стратегію нашої роботи. 

Появу й зростання наукового інтересу до теми міста у вітчизняному 

літературознавстві вдається простежити наприкінці 1910–1920 рр. ХХ століття. 

Цьому передувало зміщення уваги письменників кінця ХІХ – першої чверті 

ХХ століття (творчість Лесі Українки, І. Франка, М. Куліша, М. Семенка, 

П. Тичини, М. Хвильового та ін.) на міську тематику, зосередженість на якій 

так чи інакше порушувала проблему національної ідентичності.  

Літературознавча дискусія між Б. Тиверцем і В. Коряком засвідчує 

перехід від літературно-методологічного розв’язання цієї проблеми (вивчення 

образу міста на змістовно-тематичному, символічному рівнях) до ідейно-

концептуального: осмислення міри ідентифікації української інтелігенції з 

міською культурою. Зокрема, В. Коряк, апелюючи до тези Б. Тиверця (Дмитра 

Загула) про те, що українці «надто мало зрослися з містом і не розуміють його 

мельодії» [137, с. 40], покликається на статистичні дані й намагається довести 

той факт, що нібито «місто цілком полонило собі інтелігенцію […] це вже нині 

компактна маса, ціла верства соціяльна» [137, с. 44]. Тому для дослідника, на 

науковій діяльності якого позначився вплив ідеології пролеткульту, таке 

розмежування видавалося справою невиправданою і «кумедною». 

Продовження дискусії втілилося у науковій розвідці О. Лейтеса («Наш 

літературний урбанізм»), в якій учений підкреслює зростання інтересу 

письменників до теми міста та торкається проблеми ідентичності. Йдеться, 

зокрема, про інтерпретацію міста «для більшости українських пролетарських 

урбаністів» як такого, що існує для них як «друга, а не перша батьківщина […], 

об’єкт дитячих мрій, а не об’єкт дитячих споглядань» [153, с. 28]. Отож через 
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посилення контролю над літературним процесом увага зосереджувалася не на 

естетичних критеріях осягнення міського простору в художніх текстах, а на 

принципах відповідності ідеологічній доктрині. 

Подібність поглядів на тогочасну проблему визнають й сучасні 

літературознавці, сходячись на думці про незбагненність і чужорідність теми 

міста, ускладненість її адаптації в ідейно-тематичному, символічному вимірах 

української літератури 20-х рр. ХХ століття. Л. Демська-Будзуляк зауважує, що 

«місто дуже довго визначалося як простір чужої й концептуально опозиційної 

до рідної, культури» [80, с. 11]. Таку ж позицію займають Я. Цимбал та 

С. Павличко, наголошуючи, що «…національний літературний організм 

відштовхував його як заразу, як чужорідне тіло, хворів і боровся, щоб, 

зрештою, прийняти і змиритися» [296, с. 28], а саме входження теми міста в 

українську літературу позначене «глибоким і болісним конфліктом» [204, с. 

206]. 

Вітчизняні наукові розвідки, що певною мірою торкалися теми міста, до 

середини 80-х років ХХ століття були несистематичними й мали переважно 

оглядовий характер. Більшість із них становили студії критиків, присвячені 

творам, що не виходили за ідеологічні рамки, та праці дослідників-емігрантів 

([154], [313]). Лише з часом у підручниках і посібниках вітчизняним науковцям 

вдавалося повернутися до фахового вивчення тема міста. 

Причина  такого  явища  полягає   в   офіційних   радянських   канонах 

30–70-х рр. ХХ століття. Відповідно до них, ідеологічних норм повинні були 

дотримуватися всі науковці («…жорстко регламентована та препарована 

інформація – виключно та, яка мала ілюструвати переваги соціалістичного 

ладу» [50, с. 28]), які представляли радянську науку. Натомість спроби 

представників гуманітаристики подати об’єктивну картину становлення й 

розвитку міста, окреслення його значущості для становлення власної 

державності нівелювалися, а самі автори зазнавали покарань. 

У спогадах науковців про О. Компан («Історик Олена Компан: Матеріали 

до біографії») наскрізною є теза щодо тотальних обмежень і заборон з боку 
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тогочасної влади на право відстоювати власну міську культуру, включення її до 

загальноєвропейського контексту (у т.ч. щодо порівняння українських міст із 

європейськими аналогами), об’єктивного визначення її значущості [325, с. 505; 

42, с. 433]. Спроба дослідниці порушити питання про невмотивовано 

вилучений термін «Середньовіччя» з наукового обігу, розв’язати проблему 

козацтва в контексті українського міста, привернути увагу вчених до 

українського Ренесансу, у т.ч. й у мистецтвознавстві (рецензія на перші два 

томи «Історії українського мистецтва»), викликала неабиякий резонанс серед 

науковців та в «республіканських партійних колах» [325, с. 508]. 

Наслідки для науковців, які наважилися піти усупереч стереотипним 

поглядам тогочасної ідеології, були очевидними. Як зауважує І. Дзюба, «всіх 

цих “неслухняних” авторів […] дбайливо вижили з академічного інституту» 

(Інституту історії АН УРСР) [81, с. 485]. Окрім О. Компан під «планове 

скорочення» потрапили також директор Інституту історії АН УРСР 

Ф. Шевченко та його співробітники О. Апанович, Я. Дзира, співробітник 

Інституту археології АН УРСР М. Брайчевський («Приєднання чи 

возз’єднання»), а також «60 науковців з інших академічних інститутів» [325, 

с. 512]. 

З огляду на подібність ситуації серед українських митців (вироки 

середини 60-х рр. ХХ століття, арешти у січні 1972 року як спосіб боротьби 

проти дисидентів, «самвидаву» [69], [104]) та неможливість фахового вивчення 

цієї теми науковцями місто в різних його проявах та формі починає 

«переходити» в художні тексти. Адже у такий спосіб життя міста другої 

половини ХХ століття, що змінило уявлення українців про себе, увібрало досвід 

злетів і тотального знищення, відбилося, як зазначає Т. Шептицька, «у формах 

культурної рефлексії через величезний масив філософських, публіцистичних 

мемуарних і художніх текстів» [312, с. 32]. Йдеться про зосередження уваги 

письменників як на сучасному для них міському просторі, його культурі 

(«Південний комфорт», «День для прийдешнього» П. Загребельного, «Шлях на 

Київ» С. Скляренка тощо), так і хронологічно віддаленому в часі («Манускрипт 
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з вулиці Руської» Р. Іваничука, «Володимир» С. Скляренка, «Довгий шлях до 

озер» П. Угляренка тощо). 

Натомість у цей період (обмежень і заборон) набуває небувалого розвою 

інтерес до міської культури в російському літературознавстві, напрацювання 

якого стали основою для формування окремих літературних напрямів і шкіл. З-

поміж них варто звернути увагу насамперед на праці тих дослідників, ідеї та 

положення яких стали засадничими для літературознавства ХХ – початку 

ХХІ століття: дослідження Д. Лихачова, В. Топорова та ін. Напрацювання 

вчених були зорієнтовані переважно на визначення просторових параметрів 

міського простору, його інтерпретації в художньому тексті, розв’язання 

проблеми взаємовідношення міста й людини. 

Метою праці Д. Лихачова, присвяченій вивченню образу міста, є 

розширення загального підходу до просторового осягнення міського простору 

[155]. Апелюючи до напрацювань І. Гревса, науковець підкреслює важливість 

залучення до об’єкту дослідження не лише визначних пам’яток, але й 

принципів планування міста відповідно до історичного аспекту, решти його 

забудов, ландшафтно-природних особливостей. Такий підхід дозволить 

здійснити комплексне вивчення образу міста, що формується із окремих його 

районів і не може існувати відмежовано від власних околиць. 

Особливого значення для нашої роботи набувають положення 

Д. Лихачова щодо комплексності вивчення міського простору: залучення 

емоційного сприйняття його історії, економічної, побутової, соціальної, 

політичної, художньої й релігійної специфіки існування, звукової своєрідності 

додатково до документальних даних, історичного плану міста. Цілісність таких 

знань стане передумовою осягнення поселення такого типу як фізичного 

середовища, адже «без всього цього неможливо й думати про розуміння образу 

міста» [155, с. 11–12]. Отож таке бачення науковця є важливим для нашої 

роботи, оскільки визначає доцільність і продукує потребу не обмежуватися 

виключно літературознавчими напрацюваннями для осмислення художньої 

рецепції середньовічного міста в історичній прозі П. Загребельного, 
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Р. Іванченко, П. Угляренка. Водночас такий підхід є передумовою концентрації 

уваги на історико-культурному контексті другої половини ХХ століття, що 

визначає цілісність уявлення прозаїків про середньовічне місто. 

Окреме місце серед напрацювань вчених займають дослідження 

В. Топорова щодо символічної, знакової організації міського простору в 

релігійному, культурно-історичному контексті [265], [267], [268]. 

Виокремлення вченим двох образів міста – «місто-діва» (родове місце, нагода, 

місто-наречена) й «місто-блудниця» (таке, що не піклується про власну 

цілісність й укріплення, пришвидшуючи свій занепад) – визначає принципи 

функціонування «проклятого» й «преображенного» міста. Образ першого, як 

зауважує вчений, втілюється у змалюванні Вавилону, що покараний за власні 

гріхи; образ другого – у відображенні Небесного Єрусалиму (міста, в межах 

якого вдається звільнитися від щоденних клопотів і віднайти для себе рай) [268, 

с. 121–132]. Така концепція є передумовою осягнення художньої рецепції 

прозаїками ключового елемента для середньовічного міського простору (храму) 

і додаткових семантичних величин, що формують цілісність організації міста. 

Починаючи з другої половини 90-х років ХХ століття, тема міста 

повертається із маргінесів до загального наукового вжитку. Спостерігається 

розширення кола проблем, розв’язати які беруться вітчизняні науковці. 

Йдеться, зокрема, про відхід від обмеження щодо вивчення образу лише 

центральних міст (Київ, Харків [244]), розширюючи наукові обрії до осягнення 

міста як такого, що перебуває у зоні ментальної лімінальності. 

Зростання наукового інтересу до теми міста, його просторової організації, 

культури засвідчує збільшення кількості фахових публікацій, які пропонують 

шляхи вирішення різних аспектів проблеми. Йдеться про розширення діапазону 

досліджень від перепрочитання й осмислення цієї теми в художніх текстах 20-х 

рр. ХХ століття (О. Боярчук [41], С. Павличко [204] та ін.) до виокремлення 

нових теоретичних аспектів його осягнення: не лише як образу, теми чи 

пейзажу, але й міфу, тексту, символу, топосу тощо; наділення певними 
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просторовими параметрами; ментальної приналежності; здатність переходити з 

одного рівня на інший ([284], [247], [83], [131], [282], [7]). 

Міркуючи у такому ключі, С. Павличко наголошує на неможливості 

обмежувати місто його відтворенням виключно як теми, топосу чи пейзажу, 

адже воно є «символом певного типу свідомості як автора, так і його героя. Ця 

свідомість достатньо рафінована […], вона пізнала філософські сумніви […], 

внутрішню дисгармонію» [204, с. 206]. На багатоаспектність реалізації міського 

простору (місто як культурна метафора) вказують В. Доній та О. Філатова. На 

переконання О. Філатової, місто є категорію «національної культури, знакового 

репрезентанта фундаментальних трансформацій українського соціокультурного 

простору в епоху революційних переворотів і катаклізмів початку ХХ століття» 

[282, с. 263–264]. В. Доній визначає місто як «комплекс явищ, конкретне 

історичне утворення зі складною соціальною структурою, своєрідний топос, що 

характеризується комплексом символів та міфологічних уявлень» [83]. 

Порівнюючи погляди С. Павличко, О. Філатової та В. Доній, варто 

підкреслити тотожність міркувань науковців щодо символічності міського 

простору. Також С. Павличко і В. Доній підкреслюють значущість його 

соціокультурного й топографічного контексту. Перший аспект втілюється в 

умовах взаємодії та взаємовпливу міста й людини, що стає передумовою 

осмислення останньою минулого й можливості створювати майбутнє. Другий 

аспект дає поштовх до реалізації особистих почувань героїв, здатності 

репрезентувати власні почуття, в т.ч. підсвідомі. Натомість О. Філатова 

підкреслює потребу вмотивованої характеристики міста, яка має прийти на 

зміну осмисленню хронотопічним локусам, певним знакам і символам, що 

слугують маркерами міста [282, с. 265]. Отож такі підходи дослідників до 

осмислення рецепції міського простору визначають доцільність концентрації 

уваги на цілісності художнього відображення соціуму й топографічної 

своєрідності середньовічного міста в історичній прозі другої половини 

ХХ століття як передумови комплексного вивчення окресленої проблеми. 
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На потребі більш масштабно підходити до осмислення міста у 

художньому тексті наголошує В. Фоменко. Змалювання урбаністичного 

простору, що реалізується як образ, сюжет, концепція, розширює горизонти 

літератури – репрезентує його не лише як локус, але й як повноцінний образ. Це 

дає підстави дослідниці тлумачити місто як «історично сформований, 

відшліфований простір, який зберігає інформаційні коди, ілюзії, міфи, втілені в 

пам’ятках архітектури та мистецтва» [283, с. 38–39]. Такий підхід, як зауважує 

авторка, дозволяє визначити домінантність його рис: відкриття минулого й 

здатність рефлектувати щодо майбутнього; формування цілісного уявлення про 

місто за умови осягнення окремих його елементів: будинків, вулиць, районів. 

У контексті визначення своєрідності організації міського простору варто 

згадати міркування А. Степанової («Місто на межах: естетичні грані образу в 

літературі перехідних епох») щодо існування міста як осередку культурно-

історичних зрушень та метапростору, наділеного «додатковими просторовими 

категоріями». Апелювання до них реалізує модус перехідності: сагітталь (лінія 

«буттєвого простору […], що містить пам’ять про місто, пов’язує минуле з 

теперішнім і майбутнім», визначає образ міста, втілений у міфах і легендах 

[247, с.62]) й егональ («індивідуальний вектор переміщення особистості в хаосі 

буття, що становить трансцендентний образ міста й набуває в естетичній 

свідомості різних образних конфігурацій: лабіринт, коло, спіраль») [247, с. 62]. 

Саме ж місто дослідниця інтерпретує як «суб’єкт переходу, що являє 

собою самоцінний і самодостатній простір, в якому відбувається зміна 

соціальних формацій, культурних парадигм, типів культурної свідомості, 

вироблених і закріплених естетичною думкою, в якому, зрештою, людина 

постає як перехідна істота, що живе на межах» [247, с. 61]. Підходи В. Фоменко 

та А. Степанової до вивчення специфіки функціонування міста для нас важливі, 

оскільки стають передумовою дослідження художньої рецепції середньовічного 

міста, зокрема завдяки врахуванню його топографії та суспільства. 

Цікавою для нашого дослідження видається наукова робота Е. Рибіцької 

(«Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej 
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literaturze polskiej»), наскрізною ідеєю якої є виправданість інтерпретації міста 

як такого, що має функціональний характер і реалізується на стику площин 

різних дисциплін. Дослідниця наголошує, що для його вивчення цілком 

виправданим є залучення знань географії, історіографії, антропології, інших 

суміжних дисциплін. У цьому аспекті освоєння міського простору видається 

можливим завдяки залученню засадничих аспектів функціонування геопоетики: 

поетологічного (зв’язок з генеалогією, рецепцією), географічного, 

антропологічного (досвід місця, риси літератури, що уявляються в сенсуальній 

й емотивній топографії), перформативного [329, с. 26–120]. Сенсуальність 

топографії в літературі, як зауважує дослідниця, досягається при цілісному 

осягненні сонотопографії, ольфракторного, дотикового, візуального пейзажу, 

географії смаків та полісенсоричних відчуттів. Отож такий підхід вказує на 

значущість знань і досвіду інших дисциплін для комплексного вивчення 

художньої рецепції середньовічного міста в історичних романах другої 

половини ХХ століття, а також залучення сенсуальних типів для відображення 

цілісності його функціонування. 

Підсумовуючи, варто вказати, що наведені загальнонаукові та 

літературознавчі підходи до розуміння міста й принципів його функціонування 

слугують орієнтирами для формування методологічної бази дослідження, а 

також реалізації поставлених завдань. Саме місто в літературознавчому аспекті 

трактуємо як історично сформований образ, що відтворює політично-

адміністративну, соціокультурну, економічну, релігійну й топографічну сфери 

буття, закріплюючи за собою функції, що відповідають викликам доби та їх 

авторській інтерпретації. 

 Отже, комплексне вивчення топосу середньовічного міста в історичних 

романах П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка передбачає зосередження 

уваги на художній рецепції його адміністративно-політичного (в основі – ідея 

державності), історіософського, соціокультурного, топографічного аспектів 

функціонування, що видається можливим внаслідок залучення знань і досвіду 

інших дисциплін. 
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1.3. Своєрідність осмислення феномена середньовічного міста у 

літературознавстві 

Вивчення теоретичних аспектів функціонування українського 

середньовічного міста в літературознавстві передбачає комплексність підходу. 

Це продиктоване потребою цілісного сприйняття образу міста, витвореного 

книжниками понад тисячоліття тому, як передумови формування власної 

міської культури й ідеї державності. В цьому аспекті наша увага буде 

спрямована на пам’ятки давньої української літератури періоду Київської Русі 

та Литовсько-Руської держави, а також праці вітчизняних й зарубіжних вчених. 

Опертя на тексти середньовічних книжників дасть змогу сформувати 

уявлення про специфіку функціонування міста упродовж його становлення й 

розвитку; стане поштовхом до виокремлення рис, здатних засвідчити 

формування ідеї державності й націєтворчості. 

Залучення напрацювань вітчизняних науковців (літературознавців – 

П. Білоуса, І. Ісіченка, Ю. Пелешенка, О. Сліпушко, В. Яременка, 

представників інших галузей знань – Я. Верменич, П. Толочка, Н. Яковенко та 

ін.) сприятиме розширенню горизонтів наукової свідомості: дасть змогу 

уникнути обмеженості в інтерпретації ідей книжників, які намагалися 

відповідати загальній схемі, що «співпадала б з офіційним поглядом» [31, 

с. 60]. Водночас врахування ідей науковців доповнить цілісне уявлення про 

українське середньовічне місто другої половини ХІІІ–XV ст. з огляду на 

«помережаність української духовної культури», численні лакуни якої не 

дозволяють виводити «всі сентенції на конкретних текстах» [212, с. 2]. 

Ключові ідеї наукових праць зарубіжних вчених (А. Краузе, У. Еко та ін.) 

стануть передумовою визначення історичного й культурного контексту, в 

умовах якого відбувалося зародження й становлення української середньовічної 

традиції державо- й містотворення. Особливої актуальності це набуває в аспекті 

врахування досвіду європейських держав (а отже – і їхніх міст), до складу яких 

упродовж тривалого часу входили землі вже сучасної України. 
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Ведучи мову про Середньовіччя, схиляємося до обмеження 

хронологічних меж цього періоду Х–ХV століттям, на що вказують 

О. Сліпушко [236, с. 14] та Ю. Пелешенко [213, с. 4]. Водночас включення до 

літописів подій, що передували офіційному хрещенню Київської Русі [42], 

[125], є передумовою зосередження нашої уваги на попередніх століттях, 

творчо представлених у художніх текстах прозаїків другої половини 

ХХ століття. Це убачається нам можливим з урахуванням позиції Ю. Павленка 

щодо виправданості виокремлення передісторії Києва (до 988 р.) – часу, що 

передує існуванню міста як осередку політичної влади, ранньоміського центру 

слов’ян («на рівні переходу від первісності до цивілізації» [203, с. 19]. 

Верхня межа окресленого періоду (ХV ст.) визначається внутрішніми та 

зовнішніми культурно-історичними передумовами: збереженням 

(«консервацією») традицій середньовічної державності після входження 

окремих територій до складу інших держав, неодночасністю окремих подій на 

різних землях; падінням Константинополя, культура якого мала визначальне 

значення для формування світогляду; впливом європейських традицій тощо. 

У цьому ж аспекті видається доцільним внести уточнення щодо 

просторової організації українського Середньовіччя. Йдеться про потребу 

зосередження уваги не лише на територіях Київської Русі, але й Галицько-

Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, в межах яких зберігалися 

києворуські традиції державності після втрати Києвом своєї першості. 

Знайомство середньовічних книжників з перекладною історичною 

літературою, потреба засвідчити усвідомлення власної державності («Ѿкуду 

єсть пошла Рускаѩ землѧ стала єсть. и хто в неи почалъ пѣрвѣє кнѧжити» [217, 

с. 1]) стали передумовою появи в Київській Русі літописання [236, с. 88]. Увага 

до державотворчих рішень князя, який у літописі є центральним героєм, 

засвідчує функціонування міста в умовах його становлення як політично-

адміністративного осередку, згодом – центру відповідного князівства чи 

держави в цілому («и сѣде Ѡлегъ. кнѫжа въ Кыєвѣ. и рече Ѡлегъ. се буди 

мт҃(и) городомъ Рускымъ» [217, с. 17]). Водночас зосередженість на політичних 
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діях володаря передбачає встановлення тісного зв’язку з релігійним та 

господарсько-економічним аспектами буття середньовічного міста, про 

комплексність існування якого свідчать авторські твори та літописання. 

Правитель у літописах зображений в офіційних умовах, конкретних 

вчинках й непересічних обставинах. До його першочергових завдань належить 

розбудова й добробут держави, розширення її меж («Иде Володим҃ръ к Ляхомъ. 

и заѧ грады их.҃ Пєремышль, Червенъ» [217, с. 69]), зведення нових міст («нача 

ставити городы по Деснѣ. и по Ѹострьи» [217, с. 106]). 

Водночас увага до окремих деталей психології князя (наприклад, вставка 

у «Повѣсть врѣмяньных лѣт» про наділення дружини срібними ложками) має 

на меті звеличити правителя, підкреслити зосередження у його руках військової 

влади («…сребромъ и златомъ не имамъ налѣсти дружины. а дружиною налѣзу 

сребро и злато» [217, с. 111]; «На войну вышедъ, не лѣниесь и не полагайтесь 

на воеводъ» [218, с. 15]), що не обмежується лише представницькими 

функціями [166, с. 53]. 

Важливо зауважити, що разом з князем, який виступав на чолі війська, у 

походах разом з дружиною брав участь воєвода – найважливіша особа при 

володарі, його військовий заступник у мирний час, наділений певними 

адміністративними обов’язками, згодом – управлінськими повноваженнями. 

Попри середньовічні традиції, за якими в полі зору книжників перебував 

переважно князь, «Повѣсть врѣмяньных лѣт» засвідчує апелювання до цього 

образу: «…и рече ему [Святославу] воєвода. Ѡтень и Свѣнгелдъ» [217, с. 61]. 

Увага середньовічного книжника на функціонуванні міста за часів 

язичництва фактично не передбачає морально-етичної оцінки діяльності князя, 

розлогості змалювання кумирів, що «свідчить про прагнення автора не 

вдаватись в деталі, намагаючись […] дати шлях для змін, які незабаром має 

впровадити Володимир» [162, c.380]. Однією із причин такого зображення є 

дотримання літописцем-християнином релігійних догм: до прийняття нової 

віри князі, а отже й мешканці міста, не бачили шляху до спасіння, спокутування 

гріхів, духовного розвитку [166, с.53]. Натомість відмова Володимира від 
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засвідчують «Повѣсть врѣмяньных лѣт» та «Слово о плъку Игоревѣ». Уміщені 

в літопис договори Русі з греками підтверджують делегування від імені князя 

Ігоря, бояр і всіх мешканців держави послів до Греків з метою укладення миру 

(«И вєликыи нашь князь Игорь. и боѩре єго […] послаша ны. къ Роману […] 

створити любов самими цр҃ц» [217, с. 36]). Ліпші мужі («мужи смисленіи» [217, 

с. 210]) дають поради Святополку щодо боротьби з половцями; беруть участь в 

жертвоприношенні, повідомляють Святославу про полон Ігоря. 

Яскравим прикладом значущості бояр для системи управління 

середньовічного міста є апелювання до них в момент зображення вибору нової 

віри: «Съзва ВълѠдимеръ боѧры своя и стар҃ци градьскыа […] боѩрѣ и рѣша. 

аще лихъ бы законъ Грѣчкыи. то не бы баба твоѩ. Ѡлга приѩла» [217, с. 92–

94]). У такий спосіб підкреслюється демократичність Володимира у спільному 

прийнятті важливого для держави рішення й водночас – вагомість думки інших. 

Окреме місце в парадигмі середньовічного соціуму відведено вільним 

мешканцям міста, які наділені правом збирати віче. В цьому ж аспекті 

відтворення ринкової площі репрезентує вихід за межі її безпосереднього 

функціонального призначення – місця здійснення товарних відносин 

(«…волокоша и съ Мьстиславлѧ двора чересъ Бабинъ торжекъ на кн҃жь дворъ и 

тѹ прикончаша и» [217, с. 352–353]). Про значущість цього локусу для 

середньовічного міста свідчить також «Правда Рѹсьскаа», оскільки саме там 

оголошували про крадіжки, втечі, загибель коня («кто конь погѹбить» [219, 

с. 225]), оприлюднювали княжі розпорядження, офіційні повідомлення щодо 

міста та держави. 

Утім концентрація уваги літописця на вічі корелює з окресленням його 

ролі для Київської Русі та міста. Йдеться про можливість мешканців міста 

впливати на прийняття державотворчих рішень правлячою елітою. Зокрема, у 

«Повѣсть врѣмяньных лѣт» йдеться про те, що «…видивьше людьє. Бѣжавша 

кнѧзѧ. и възвратишасѧ Кыєву. и створиша вѣче» [217, с. 162]. Таким було 

спільне рішення киян щодо «вигнання» Всеслава задля уникнення помсти 

Ізяслава. Іншим випадком змалювання значущості зібрання є змалювання 
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«вѣче» 1146 року. Небажання киян (попри «хресне цілування») мати Ігоря за 

князя стало передумовою входження Ізяслава Мстиславовича на київський стіл. 

Водночас більшість описів віча в літописах («и створиша вѣче вь градѣ» [217, 

с. 112] заради порятунку від голоду під час облоги) спонукає до висновку про 

неможливість перебільшувати його значення для політичної системи 

середньовічного міста. 

Тотожні твердження знаходимо й у працях істориків. Науковці 

підкреслюють невиправданість твердження щодо значущості такого органу для 

політично-адміністративної системи середньовічного міста (І. Данилевський, 

Л. Войтович). Винятком, як зауважує М. Грушевський, є окремі випадки його 

втручання в усі рівні політичного життя міста, можливість вершити долю 

князів в критичні моменти (Я. Верменич, В. Яременко). Причиною такого 

явища, як зауважує Н. Яковенко, є той факт, що «…тон вічам […] завжди 

задавали боярські партії та близька до них жменька крупного купецтва» [320, 

с. 53]. Це ж у свою чергу, на переконання дослідниці, призводило до 

провокацій у ході віча, зумовлених складністю політичної ситуації. 

Попри обмеження відомостей щодо формування й розвиток ремісництва 

у межах українського середньовічного міста в літописах та авторських текстах 

(«А за ремественика и за ремественицѹ, то 12 гривънѣ» [219, с. 222]), історики 

підкреслюють його виразно товарний і виробничий характер. Передумовою 

такого напряму розвитку міста стало поширення у його межах Магдебурзького 

права. Йдеться насамперед про західні території сучасної України, які 

упродовж тривалого часу перебували у складі інших держав (Львів – у 1356 р.; 

Галич – 1367 р., Теребовля – 1389 р., Кам’янець-Подільський, Луцьк – 1432 р. 

тощо). Такі права давали можливість місту уникнути управління й суду 

державного уряду, розвивати ремесло й торгівлю, утворювати власні органи 

місцевого самоврядування, сподіватися на захист від неправомірних дій влади. 

Тому наприкінці ХIV ст. містом вважалося поселення, що мало певну 

щільність забудови, густоту населення, соціальну диференціацію, а також 

належний правовий статус, вирізнялося виконанням певних соціальних 
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функцій, існуванням розвинених товарних відносин тощо [122, с.248]. Також 

упродовж ХІІІ – ХV ст. в умовах розвитку натурального господарства 

подальшого розвитку набуває торгівля з іншими державами. 

Ще одним із аспектів, який окреслює специфіку політично-

адміністративної системи середньовічного міста, є християнське віровчення. 

Попри відмінність тенденцій релігійного розвитку Європи й Київської Русі 

(домінування впливу на останню Візантії тощо) спільним для зарубіжних і 

вітчизняних дослідників Середньовіччя є предмет вивчення – християнство в 

різних аспектах його функціонування: як форма суспільної й культурної 

свідомості у рамках політичного виміру, формування окремих локусів тощо. 

Осмислюючи проблему становлення й функціонування християнства в 

Європі та Візантії, Ж. Дюбі наголошує на існуванні панівного значення церкви 

в ієрархії заслуг та земної влади середньовічної Європи [109, с. 120]. Йдеться 

зокрема про побутування теології у двох вимірах: духовного імперативу, що 

формує основу світогляду середньовічного суспільства (віра у друге пришестя 

Христа, спокутування гріхів), та пов’язаної з цим політичної, економіко-

правової тощо інтерференції зони впливу церкви й держави (формування 

канонів адміністративних настроїв, моралі, освіти, мистецтва) з подальшим 

домінуванням першої. Це корелює з розумінням Бога й спасіння людської душі 

як найбільшої цінності (А. Гуревич) для середньовічного світосприйняття, 

сформованого в умовах наскрізної релігійності – загрози «зникнення відстані 

між земним і духовним» [293, с. 24]; місіонерства, однією із форм якого стали 

хрестові походи («порятунок» Святої Землі від «невірних» [326, с.28]). 

На відміну від римської церкви, яка не визнавала абсолютної влади князів 

над собою [128, с. 185], для українського середньовічного міського буття 

притаманним було підпорядкування державотворчої еліти владі церковній як 

передумови їх інтеграції. Попри змалювання у «Повѣсть врѣмяньных лѣт» 

радості від прийняття нової віри, цьому передувало складне й уповільнене 

входження християнства на всі соціальні рівні, оскільки, як підкреслює 

Є. Маланюк, це не було «епізодом, але історичним процесом, що тривав віки, 
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процесом, зв’язаним із заснуванням Дніпрового шляху – “путь із варяг у 

греки”» [177, с. 26]. 

Важливо зауважити, що вітчизняні науковці ([42], [124], [320]), апелюючи 

до візантійських пам’яток щодо прийняття християнства Аскольдом, сходяться 

на означенні хрещення Київської Русі як «сакралізованого рубежа» 

(Н. Яковенко) між християнством і язичництвом, спричиненого також 

політичними передумовами. Йдеться про означення нової віри як релігії міста й 

соціальних верхів, представленою церковною доктриною в обмеженні 

визначених кордонів князівських володінь, постійним фінансуванням з 

князівських коштів (т. зв. десятини) [122, с. 770–771], [320, с.37]. 

Воночас прийняття рішення «згори» як передумови обґрунтування 

божественного походження князівської влади, а саме прийняття християнства 

як свідомий вибір Володимира («Похвалимъ же и мы […] великого кагана 

нашея земля, Владимера» [197, с.69–70]), неминуче призводило до існування 

спротиву новій релігії. Попри вплив християнства, яке мало стати офіційною 

релігією держави, достатньо стійкою залишалася власна традиція. Її існування 

призвело до виникнення двовір’я, становлення безпосереднього впливу на 

формування філософсько-світоглядних ідей Середньовіччя, окремих виявів 

сміхової культури. Йдеться, зокрема, про поступовість видозміни 

соціокультурного компонента середньовічного міста: наділення християнських 

героїв творів XIII–XV ст. рисами, здатними наблизити їх до звичайних людей, 

які діють у конкретних умовах. 

Утім офіційне, представлене авторськими середньовічними текстами, 

уявлення про функціонування християнства, церков і монастирських 

комплексів в межах міста не обмежувалося виключно релігійним 

призначенням. Йдеться про наділення їх певною ідеологічністю, правом 

впливати на осередки культурного життя, чернецтво, освіту, книжність [122], 

[42]. Це, починаючи з ХІІ ст., стає передумовою кореляції культури, мистецтва 

й релігії переважно з міським простором [324, с. 227]. Одним із таких аспектів є 

можливість впливати на прийняття князем рішень. Передумовою цього було 
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створення власної митрополії, очільники якої (Іларіон, Клим Смолятич) брали 

участь у формуванні власної християнської доктрини («постави Изѧславъ 

митрополитомъ Клима» [217, с. 340]). 

Осмислення християнських установ як місця офіційних церемоній, 

урочистих дійств, культурної й просвітницької діяльності можна простежити в 

слові «О законѣ и о благодати…». Описуючи сакральне дійство 

священнослужителів («и пастыри словесныхъ овець Христов(ых)ъ сташа, 

епископи, и прозвитери и діакони бескверную жертву възносяще, и весь 

клиросъ» [197, с. 71]), автор підкреслює велич, красу християнського міста, що 

врятувалося від диявола і знайшло втіху в духовному житті.  

Водночас на прикладі середньовічних проповідей вдається простежити 

ставлення служителів церкви, ченців до гріховності як передумови ідеалізації 

аскетичного світосприйняття дійсності (у т.ч. й поза межами релігійних 

установ), принципів існування міського простору, а також до осмислення ними 

благодаті, що поширюється на середньовічне місто разом з вірою. Осмислення 

першого аспекту корелює із класичними християнськими догмами, відповідно 

до яких існувало переконання щодо можливості отримати покаяння за власні 

гріхи, віру в спасіння своєї душі завдяки смиренню, молитві та милосердю 

(«Сниде самъ Господь въ адъ […], и сѣдящимъ во тмѣ видѣша свѣтъ» [129, 

с. 131]). Утім в «Поученіи…» Луки Жидяти простежуються принципи 

середньовічної світської й духовної ієрархії в межах міста. У ній страх перед 

Богом стоїть поруч із потребою формування поваги братії до князя: «Бога ся 

боите, князя чтите» (Петр. 2, 17) [174, с. 16]. 

Осмислення благодаті, яка поширюється на середньовічне місто після 

прийняття нової віри, корелює із осягненням його як Небесного Граду (Граду 

Божого), що є посередником між землею та небом, вирізняючись неможливістю 

бути обмеженим. У період княжої доби такого значення набуває Київ – 

«сакральний центр міського культурного простору загалом» (за 

І. Матковською) – внаслідок накладання смислів: монастирі та храми 

символізують Град Божий на землі (Земний і Небесний Єрусалим, що є 
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символом Церкви). Оскільки саме в столиці Київської Русі розміщені святині 

такого масштабу, то відбувається перенесення на саме місто, що є «певним 

уособленням Нового Єрусалиму» [163, с.471]. 

Вивчаючи проблему співвідношення людини із земним і небесним 

градом, С. Аверницев підкреслював, що «місто співвідноситься […] з храмом: 

місто – це ніби просторий храм, храм – ніби осердя міста, і обидва образи 

одного й того ж ідеалу – Небесного Єрусалиму. Софійський собор така частина 

Києва, яка по своєму сенсу рівна йому в цілому» [2, с. 34]. Іларіон наголошує: 

«Виждь же и градъ величьствомъ сіяющь, виждь церкви цвѣтущи, виждь 

христіанство растуще, виждь градъ иконами святыихъ освѣщаемъ 

блистающеся…» [197, с. 75]. Така інтерпретація зумовлена також й 

системністю середньовічного міста, у центральній частині якого розміщувались 

одиниці сакрального (собор як «тяжіння від околиць до його центральної 

частини» (за І. Даниловою); церква як «єдність каменю і плоті» (за 

Б. Марковим) тощо). Окрім цього, за В. Ричкою, «місто уявлялось подобою, 

імітацією, «іконою» Раю/Града Небесного і в силу цього – провіщенням вічного 

Града» [221, с. 104]. 

Додатковим аспектом, що дає поштовх до формування цілісного уявлення 

про середньовічне місто, є окреслення його естетичних категорій та природно-

ландшафтних особливостей. Ведучи мову про естетичне сприйняття 

Середньовіччя, У. Еко наголошує на осмисленні тогочасної культури як 

коментаря певної традиції, прагненні людей до реальності в усіх її аспектах, в 

тому числі й естетичної. До того ж співпереживання середньовічною людиною 

краси могло сприйматись як «моральна і психологічна реальність», в якій 

формувались уявлення про красу природи і мистецтва, що жодним чином не 

могли перевершувати прагнення до духовного [318, с.11–13]. 

Однією із передумов осягнення природи у Середньовіччі є спроба 

пояснити її явища, окремі процеси. Йдеться про зображення природно-

ландшафтної своєрідності середньовічного міста, що має не естетичну 

функцію, а виразно моралізаторську (за Ю. Пелешенком): як передумова 
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великих політичних зрушень, часто державницького характеру. У «Повѣсть 

врѣмяньных лѣт» літописець, описуючи знамення («знамениє на западѣ. звѣзда 

превелика. лучѣ имущи акы кровавѣ […]. по заходѣ солънчн҃емъ…» [217, 

с. 153]), зауважує про їх появу як своєрідне попередження. 

Продовжуючи, середньовічний автор пояснює, що окремі із таких змін у 

природі можуть віщувати позитивні зміни. Утім більш детально подається опис 

і тлумачення знамень, що «не на добро». Вони, як зауважує літописець, 

попереджають про негаразди: війни, голод, смерть («…знаменнє на западѣ […] 

по семъ же быша ѹсобицѣ многы и нашествіи поганыхъ на Русьскую землю. си 

бо звѣзда акы кровава. проѩвлѩющи крови пролитьє» [217, с. 153]). 

Символічність таких явищ, представлених у «Повѣсть врѣмяньных лѣт», 

зберігається в Київському й Галицько-Волинському літописах («погибе слн҃це и 

бысть ѩко мц҃ь егоже гл҃ть невѣгл҃иси снѣдаемо слн҃це. в се же лѣто престависѧ 

Олегъ Ст҃ославличь [217, с. 282] тощо), що засвідчує збереження, тяглість 

середньовічних традицій у межах міста. 

Подібні явища представлені в «Слово о плъку Игоревѣ». Зокрема, таким є 

знамення, що попереджає Ігоря про невдалий похід на половців: «…възрѣ отъ 

него тьмою вся своя воя прикрыты» [241, с. 14]. Водночас простежується 

поєднання язичницьких (затемнення тощо) й християнських (наприклад, 

потреба покладатись на Божу волю) традицій, використання ремінісценцій з 

язичницької культури, символічних образів («вѣщей Бояне, Велесовї внуче» 

[241, с. 15]), постійних епітетів («чърна земля» [241, с. 20]), запозичених у 

«Слово о пълку Игоревѣ» з народної поезії. Таке явище є передумовою 

виникнення й існування двовір’я в княжому середовищі – «місці формування» 

історико-культурного контексту середньовічного міста [166, с. 54]. Подальший 

розвиток середньовічної традиції свідчить про поширення мотиву допомоги 

вищих сил, але вже християнських, проти ворогів: «И въста Володимеръ и 

Ст҃ополкъ и цѣловастасѧ […] возложивше надежю на Ба҃ и на пречистую 

матерь…» [217, с. 265-266]. 
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Окремої уваги потребує осмислення пейзажних характеристик, які мають 

на меті наблизити реципієнта до релігійної атмосфери, спонукати до осягнення 

священного шляху християнина. У такому вимірі представлена природа в 

текстах «Житье и хожденье» Данила Паломника та «Патерыкъ Печерскый». 

Досліджуючи концепцію святості, О. Сліпушко зауважує, що в «Житье и 

хожденье» представлений не лише фізичний шлях з давньоруської столиці до 

Святої Землі, окремих її міст, але й «духовний, що веде до істинної віри» [236, 

с. 245]. Це досягається завдяки поєднанню точності «викладу з художніми 

елементами» [237, с. 109]. 

Зокрема, окрім описів святих місць й природи середньовічний автор 

апелює до власних вражень від побаченого («И суть в нем епископи, 

митрополия же едина, а святыхъ въ нем бе-щисла лежит» [92, с. 30]), знамень і 

див, які там відбуваються. З-поміж них Данила Паломника вражає хрест, який 

тримається в повітрі («Стоит же на въздусѣ крест-отъ, ничим же не 

придержится к земли, но тако духомъ святымъ носимъ есть на въздусѣ» [92, 

с. 30]) на горі острова Кіпр; «гора Елеоньскаа», «пещера, иде же нача Христос 

ученикы своя учити»; «рѣка Иордан» тощо. Ґрунтовне змалювання Святої землі 

давало змогу іншим наблизитися до цих місць, зважаючи на фактичну 

обмеженість самостійно вирушити у подорож. Водночас такий твір засвідчує 

функціонування міста як релігійного центру, комплексність формування якого 

відбувається з урахуванням його природних особливостей. 

Знамення, які засвідчує «Патерикъ Печерскый», мають глибоке 

символічне значення. На відміну від попередніх текстів, надприродні явища 

мають підкреслити сакральність й богообраність місця зведення 

монастирського комплексу, сприяти утвердженню в Києві та в державі 

християнства: «…столпъ огнѣнъ явися от земля до небеси, овогда же облакъ, 

иногда же яко дуга от връха оноя церкви на сие мѣсто» [209, с. 422]). 

Таким чином, опираючись на тексти середньовічних книжників, наукові 

напрацювання вітчизняних й зарубіжних літературознавців, а також 

представників інших галузей знань можна зробити висновок про образність 
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втілення середньовічного міста та поліфонічність його функціонування. 

Концентрація уваги на державотворчих рішеннях князя репрезентує 

середньовічне місто, зокрема Київ, як осередок державності, а згодом – її центр 

(«Повѣсть врѣмяньных лѣт», Київський й Галицько-Волинський літописи), що 

пов’язано із зосередження в його межах ключових політичних інституцій, 

розширенням меж Київської Русі, зведенням нових міст. 

Витворення й дотримання власної традиції передбачало утримання 

ключових важелів влади в руках князя, який не обмежувався лише 

представницькими функціями. Поступовість трансформації державного устрою 

передбачає формування в межах міста законодавчих принципів («Правда 

Рѹсьскаа»). Менш представленими в текстах елементами суспільства є 

церковнослужителі (у т.ч. ченці), бояри, дружина (у т.ч. воєводи) та вільні 

містяни (літописи, «Правда Рѹсьскаа», «Патерикъ Печерскый» тощо). 

Увага до церковнослужителів спостерігається після офіційного 

запровадження в Київській Русі християнства. Це стає передумовою 

осмислення середньовічного міста як релігійного осередку. Витворення власної 

сакральної топографії, парадигми святих (літописи, «Патерикъ Печерскый») 

передбачає функціонування міста, зокрема Києва, як давньоруського центру 

християнства. З поширенням нової віри спостерігається започаткування при 

монастирях традиції літописання, книжності, як передумови зародження 

писемності й освіти. 

Апелювання середньовічних авторів до природно-ландшафтних 

особливостей міста вирізнялося моралізаторством: у явищах природи, її зміні 

шукали пояснення й попередження (літописи, «Слово о плъку Игоревѣ» тощо). 

Увага до природи в текстах книжників є також способом відтворення 

входження християнства на язичницький грунт («Слово о плъку Игоревѣ»), 

змалювання середньовічного міста як релігійного центру в Святій Землі 

(«Житье и хожденье» Данила Паломника) та власній державі («Патерикъ 

Печерскый»). 
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Висновки до першого розділу 

Різночитання поняття «топос» призводить до розбіжностей у тлумаченні 

його змісту. Топос розглядаємо як модус відтворення дійсності – відображення 

топографічних об’єктів і рецепції соціокультурного контексту їх появи, 

становлення та розвитку. Таке зображення може мати історичне підґрунтя або 

бути творчим переосмисленням конкретного географічного об’єкта в часі й 

просторі. Йдеться про концентрацію уваги на домінантних елементах 

концептуальної складової його функціонування: художньо відтворених 

категоріях суспільства, змалювання яких передбачає дотримання стилістики 

історичного роману та витворення своєї власної; використання відповідних 

засобів і прийомів. Слідування за культурно-історичними вимогами доби, 

сучасником якої є автор, стає передумовою становлення/змін в індивідуальній 

свідомості автора, його творчому методі, що визначають спосіб реалізації 

топосу в художньому тексті. 

Комплексність дослідження міста досягається завдяки залученню 

теоретичних аспектів наукових студій різного спрямування, які слугують 

орієнтирами для розв’язання проблеми, – осмислення художньо відображеного 

топосу міста в літературі. Узагальнення ключових підходів у філософському, 

історичному й соціальному аспектах визначають доцільність осягнення міста в 

романах П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка щодо комплексного 

осмислення людини в межах міського простору та в світі соціального. 

Ключовими для нашого дослідження є положення Й. Гейзінги, М. Фуко, 

К.-Г. Юнга, М. Вебера, Г. Зіммеля, В. Глазичева та інших представників 

філософії, культурології, соціології щодо аналізу художньої рецепції соціуму 

без порушення контексту епохи, із врахуванням конкретних традицій, 

цінностей світової культури, а також способів їх трансформації на 

національному ґрунті. Такі підходи передбачають вивчення стратифікації 

соціуму відповідно до соціальних функцій – державно-правової, економічної, 

військової. 
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Напрацювання Б. Маркова щодо своєрідності існування міста як 

впорядкованого простору розкривають два виміри його існування – фізичний та 

символічний. Наукові погляди вченого, а також ключові положення праць 

Т. Возняка, М. Карповця щодо структурної організації міського простору 

стають передумовою вивчення системно-структурних відношень між 

центральною частиною міста й околицями; встановлення дихотомії «місто – 

степ». 

В історичних дослідженнях М. Блока, Н. Анциферова, Я. Верменич та ін., 

присвячених осмисленню міста, чільне місце відведено людині, зміст природи 

якої вдається окреслити з урахуванням міського культури, що корелює з 

певним культурно-історичним періодом. Йдеться про залучення знань й досвіду 

щодо походження, розташування, архітектурно-просторову організацію, 

функціонування й соціальний склад міста, його ментальні й культурні традиції. 

Дослідження літературознавчих підходів до вивчення міста уможливило 

окреслення загальних тенденцій розвитку й переосмислення міської тематики в 

науковому вимірі: від осмислення міста як незбагненної й чужорідної 

(Б. Тиверець, О. Лейтес, Л. Демська-Будзуляк, С. Павличко та ін.) для українців 

сутності до осягнення його просторових координат (Н. Анциферов, Д. Лихачов, 

В. Топоров), існування як образу, теми, міфу, тексту, символу, топосу 

(С. Андрусів, О. Філатова, В. Доній, А. Степанова, В. Фоменко) тощо. 

Місто в літературознавчому аспекті трактуємо як історично сформований 

образ, що відтворює політично-адміністративну, соціокультурну, економічну, 

релігійну й топографічну сфери буття, закріплюючи за собою функції, що 

відповідають викликам доби та їх авторській інтерпретації. 

На відміну від історичного, соціокультурного й філософського вимірів, у 

яких сутність міста безпосередньо визначається конкретністю й прагматизмом, 

художні тексти (у т.ч. ХХ століття) вирізняються образним відображенням його 

сутності. Підкреслено авторська настанова останнього, контекст доби, 

сучасниками якого були прозаїки, їх віддаленість від середньовічних традицій 

оприявнюють розвиток міста в умовах його становлення та визначають основні 
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напрями функціонування – соціокультурний і топографічний. Їх репрезентація 

здійснюється в аспекті художньої рецепції комплексу рис, притаманних добі 

Середньовіччя:  

- ідея державності, що втілюється завдяки осмисленню соціокультурної 

парадигми середньовічного суспільства в проекції на міський простір; 

- християнське віровчення, відповідно до якого місто осмислюється як 

осередок, а згодом – центр християнства; 

- господарсько-економічна організація міста, яка передбачає цілісність 

існування його центральної частини та зв’язків з околицями; 

- символічність природно-ландшафтних особливостей міського простору. 

Повнота художнього образу досягається завдяки залученню до аналізу 

додаткових семантичних величин, що забезпечують цілісність сприйняття 

міського простору: пори року (весна, літо, зима, осінь), добовий час (ранок, 

день, вечір), погодні явища, тваринний і рослинний світ тощо. 

Такий підхід визначає доцільність концентрації уваги на найбільш 

знакових для історичних романів П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка 

аспектах репрезентації середньовічного міста – соціокультурного та 

топографічного. Вивчення першого стане передумовою кристалізації 

домінантних рис середньовічного міського простору, представленого 

літературою другої половини ХХ століття, завдяки дослідженню художньої 

рецепції князівської свідомості; авторського бачення образів ченців і 

служителів церкви; концепції образу бояр, воєвод і дружини; семантики образу 

міського простолюду та блазня. 

З’ясування специфіки авторського бачення структурно-семантичної 

організації середньовічного міста (топографічний аспект) в історичних романах 

названих прозаїків передбачає осмислення художньої рецепції дихотомії 

«степ – місто», амбівалентності центру та його зв’язків з околицями, конотації 

природних особливостей середньовічного міста. 
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РОЗДІЛ 2. 

ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ  

П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, Р. ІВАНЧЕНКО ТА П. УГЛЯРЕНКА 

Цілісність вивчення художнього втілення середньовічного міста в 

українській прозі другої половини ХХ століття передбачає концентрацію уваги 

на своєрідності рецепції суспільного укладу епохи. До її ключових рис на 

теренах сучасної України можна відносити такі: вплив інших культур при 

формуванні власної автентичної традиції, домінантність конфесії над етнічними 

параметрами, тяжіння до наскрізної релігійності як призми, крізь яку 

формувалися відповідні морально-етичні засади. Не менш важливими є 

мислення суспільства, політично-адміністративне життя держави, зумовленість 

виправданості влади князя, образ якого формується під впливом канонів 

середньовічної книжності. 

Апелюючи до художнього відображення парадигми середньовічного 

соціуму та її елементів в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка, беремо за основу класичну для західноєвропейського суспільства 

(за Ж. Дюмізелем) схему, відкориговану Н. Яковенко. В її основі лежать 

соціальні функції (релігійно-жрецька, військова й господарська), що корелюють 

із трьома групами християнського суспільства: ораторес (люди молитви, 

церковнослужителі), беллаторес (рицарі, люди війни) і лабораторес (люди 

праці) [320, с. 44-45]. 

Відповідно до традиції давньоруського соціуму, потребують уточнення 

принципи розмежування суспільства, що підпорядковуться владі держави. Це 

зумовлено зокрема й тим, що поняття «“дружина/люди” як сукупність 

населення у буквальному сприйнятті не збігається з класичною тріадою 

європейського соціуму» [320, с.44]. Тому для українського Середньовіччя 

ключовими є такі групи суспільства: церковнослужителі, які 

підпорядковувались традиції церковної ієрархії й не протиставляли себе людям 

світських занять; «люди війни», до яких спершу входили воїни князівської 
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дружини, найманці й випадкові особи, які втратили зв’язок з власними 

общинами, згодом – «царські мужі» (тисяцький, воєвода, посадник) і бояри; 

люди «роботи» (люди «труда» за давньоруським каноном – воїни й церковні 

люди, діяння яких ототожнювались з жертовністю й подвигом) – ремісники, 

купці й селяни [320, с.32– 53]. 

Враховуючи стратифікацію середньовічного соціуму в проекції на 

міський простір, виокремлюємо такі ключові елементи його структурно-

семантичної організації в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка: князь; церковнослужителі й ченці; бояри, воєводи, дружина; 

простолюд, представники вільного ремесла й купці, які формували загальні 

збори вільних мешканців міста, – віче [164, с.110]. 

Передумовою такого підходу стала потреба дослідження художньої 

рецепції прозаїками другої половини ХХ століття середньовічної традиції – 

найбільш розлогого представлення в києворуській книжності образу правителя 

(за В. Яременком, О. Сліпушко, П. Білоусом та іншими). 

Поза парадигмою середньовічного соціуму перебувать блазні. Утім 

культурний та суспільно-історичний контекст (входження західних міст 

сучасної України упродовж тривалого часу до складу інших держав 

передбачало орієнтацію їх розвитку на західні канони), повнота представлення 

образів блазнів в історичних романах П. Загребельного й П. Угляренка є 

передумовою детального вивчення цього аспекту в нашій роботі. 

 

2.1. Авторське бачення князівської свідомості в контексті 

середньовічного міста 

Вивчення художньої рецепції прозаїками другої половини ХХ століття 

середньовічного міста стає можливим завдяки концентрації уваги на образі 

правителя та його найближчого родинного оточення. Такий підхід передбачає 

дослідження двох ключових принципів реалізації ідеї князівського існування (в 

літописах – світський і церковний тип володаря [47]), що перебувають у 
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тісному зв’язку з міським простором, його культурою та найбільш повно 

представлені в історичній прозі П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка: 

- державницький (князь – світська особа, представник політичних 

інтересів, який дбає про розвиток і поширення книжності й освіти); 

- особистісний (князь – звичайна людина, яка має сумніви, здатна 

помилятися й відчувати хвилювання) та їх можливої модифікації. В контексті 

останнього порушується проблема існування внутрішньої свободи князя та 

принципи її кореляції з зовнішнім світом, зокрема містом. 

Розв’язання проблеми авторського бачення в українській прозі другої 

половини ХХ століття середньовічної ідеї державності, в контексті якої 

порушується питання щодо князя як представника політичних інтересів, 

передбачає осмислення художньої рецепції ієрархічності давньоруських міст. У 

працях істориків чільне місце справедливо відводиться Києву. Понад 

тисячолітнє зосередження в його межах політично-адміністративних, 

суспільно-економічних й культурно-освітніх зародків власної державності є, як 

зауважує М. Драгоманов, ключовою рисою виокремлення Києва з-поміж інших 

давньоруських міст-центрів удільних князівств, які утворювали «федерацію 

вільних руських міст» навколо нього [85, с.20]. Не випадково, що саме він, на 

переконання М. Котляра, «наче Монблан над Альпами, підвівся над іншими 

руськими містами» [140, с.3]. 

В історичних романах, як і за традицією києворуської книжності («…и 

придѣста Кіеву на столъ отець нашихъ и дѣдъ нашихъ» [217, с.98]), Київ 

співвідноситься з державою – місцем формування й збереження багатовікової 

традиції, часто ототожнюючись з нею («Київ – град першопрестольний і звідси 

великі князі посилають своїх менших князів у волості» [111, с.441]). 

Така ідея втілюється в художньому відображенні боротьби за право 

посідати київський стіл, а отже, виступати вершителем долі цілої держави. Як і 

в середньовічних текстах («Володимеръ же възратися въ Кыевъ съ побѣдою и 

съ славою великою» [217, с.53]), місто в усіх текстах прозаїків постає 

уособленням влади, зосередженої в Києві, а також сили, могутності правителя. 
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Володарювання в ньому, як свідчать історичні романи, символізує перемогу й 

велич князя. 

Витоки такого значення середньовічного міста в історичних романах 

названих прозаїків можна простежити ще за часів формування давньоруської 

держави – правління Тура, Оскольда й Олега («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко). Така інтенція досягається завдяки творчому підході авторки до 

осмислення історичних фактів: боярського, не київського походження Оскольда 

й Діра («И бѧста ѹ него [Рюрика] два мужа не племени єго. но боѩрина […]. и 

поидоста по Дънепру […]. Аскл҃дъ же и Диръ. Ѡстаста в городѣ семъ» [217, 

с.15]). Це підпорядковується потребі співіснування історичного й літературного 

начал, що вдається зробити Р. Іванченко – історику, викладачеві за фахом. Вона 

зауважує, що її іпостась історика визначає проблему, окреслює історичні факти, 

а вже літератор розшифровує закономірності психології людини й суспільства 

для розкриття історичної правди [118, с.337-338]. 

Отож зосередження в руках Тура всіх Полянських земель із центром у 

Києві визначає його як самовладного і честолюбного правителя («Тих манив 

лагіддю, інших хоробрістю […], а бувало, що й мечем…» [114, с.242]). 

Підкорення впливу, силі Тура інших родових князів та старійшин, які 

поступаються йому волею, витворює образ міста як осередку формування 

цілісної й сильної держави русів-полян, здатної у майбутньому дорівнятися до 

інших, – визнаних світом. 

Подібним до цього є змалювання внутрішнього світу, психології Олега 

(«Отрута для княгині» Р. Іванченко), Всеслава й Мстислава («Довгий шлях до 

озер» П. Угляренка), Ізяслава й Святослава («Гнів Перуна» Р. Іванченко), 

прагнення яких здобути київський стіл стає утвердженням їхньої могутності, 

сили («…відомо ж, що справедливого владарювання не буває […]. Хто 

володар – перед тим і голови хилять» [116, с.15]). Для більшості 

середньовічних князів, як можемо бачити в літописах («…пойде Изѧславъ к 

Черниговѹ […] изъ Ѹгоръ приведе полкы въ помочь собѣ» [217, 360-361]), це 
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видається можливим завдяки залученню політичних сил міст-центрів інших 

держав.  

Таким було бажання Данила пошлюбити сина Левка з угорською 

королівною Констанцією, прийняття князем «королівського вінця» як свідчення 

спільної боротьби міст Галицько-Волинського князівства та Придунайської 

Угорщини, Папи Римського. Йдеться не про потребу перейняти традиції 

Заходу, а організацію спільної боротьби з ординцями [118, с.344]. Утім дії 

правителів європейських середньовічних держав свідчать про осмислення 

давньоруських міст як своєрідного форпосту Європи від степу («Європа 

лишила Русь одну проти татарської навали. Європа переховувалась […] доки її 

найбільша хвиля розіб’ється об тіла русичів» [113, с.308]). Дотримання цієї ідеї 

в прозі другої половини ХХ століття є передумовою об’єктивного відтворення 

суспільно-історичного контексту доби, в умовах якого відбувалося становлення 

міста, давньоруської держави. 

Водночас художня рецепція середньовічного міста в історичних романах 

названих прозаїків стає передумовою його візуалізації як місця впливу 

володаря, що позбавлене справедливості й об’єктивності. Для Олега («Отрута 

для княгині» Р. Іванченко) й Мстислава, сина Ізяслава («Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка), здобуття міста – це спосіб утвердження, могутності, збагачення 

(«киянам заборонено валити ліс за Перевісищем; заборонено ловити дичину, 

що в довкіллі кишить […]; заборонено випасати худобу на оболонських левадах – 

за все те кара! Кара!» [116, с.128]). У ньому немає місця страху, жалю й відчаю, 

натомість спостерігається запобігання перед боярами. Наслідком такого 

усвідомлення міста є бездумна приреченість правителем мешканців міста, які 

підтримували попереднього князя, на смерть, осліплення й покарання. Замість 

мирного сходження Ізяславом на батьківський стіл, утвердження цього дня як 

свята для киян (відмова від стягнення боярами боргів у простолюду тощо), 

оволодіння києворуською столицею сином Мстиславом уособлює лише його 

власну перемогу, велич («Яке віче, майстре? Притихли усі, мовчать, кожний 
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яку має схованку – туди й забився… А ти не сховаєшся в Києві, ні…» [269, 

с.97]). 

Подібність утвердження правителем власної сили утверджується у 

змалюванні політики Святослава та його сина Олега («Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка). Бажання перемогти брата Ізяслава, об’єднавши власні сили з 

військом Всеволода, й посісти київський стіл осмислюється Олегом як 

передбачувана подія. Київ постає для нього уособленням князівської сили й 

влади, яку кияни неспроможні заперечити. Про це свідчить бажання сина 

Святослава скасувати віче, визнавши законом лише слово правителя, значущою 

силою – світських осіб («Холопи ще, смерди […]. На те вони й живуть на 

світі. – Щоб за нашу, князівську правду битися? Так. Я б і диявола за собою 

повів, якби знав, що переможу!» [269, с.324]). 

Натомість місто як уособлення князівської справедливості, утвердження 

правди найбільш повно представлене образами Ольги («Отрута для княгині» 

Р. Іванченко), Корятовича («Плач біля чужої стіни» П. Угляренка), Володимира 

Мономаха («Гнів Перуна» Р. Іванченко). Оволодіння середньовічним містом 

розуміється княгинею як призначення роду й убачається можливим завдяки 

підтримці мешканців столиці. Київ постає для неї не лише там, на Горі, але й 

простолюдом, його потребами («Вона всім обіцяла. Ходила по уличках Подолу, 

заглядала в бідні хижі» [116, с.171]). Винятковість її політичного значення для 

міста й держави, окрім нечуваності для тодішньої Київської Русі жіночого 

правління ([314, с.58]), простежується у виваженості рішень, домінуванні 

державного над особистим. 

Як Ольга, князь Корятович переймається не лише державними справами: 

провідує бідних, хрестить дітей бояр, ходить на Торговицю, косить сіно,оре 

поле тощо, – не переймаючись власною величчю, розкішшю («Одна старенька, 

пошарпана колісниця з поламаним колесом від того часу на градському подвір’ї 

і залишилася» [272, с.49]). Це є, як наголошує А. Костенко, своєрідним 

способом віднаходження і втілення конкретно-історичного змісту у цілісному 

образі людини [139, с. 177]. Тому відповідальність, яку бере на себе правитель 
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у межах міста, визначається ним у турботі про кожного із містян. Підтримка 

ним власних дітей та візника є співмірно однаковими. 

Змалювання міста як уособлення справедливості, честі засвідчене й 

образом Володимира Мономаха («Гнів Перуна» Р. Іванченко). Він постає 

справжнім лицарем, мудрим, загартованим битвами й походами, з гострим 

розумом і гідністю. Представлена авторкою певна жорстокість правителя 

осмислюється В. Кулаковським як надмірність утілення в художньому тексті 

себелюбства князя, його жорстокості «у ставленні до народних мас» [147, 

с.143]. П. Орлик й Ф. Мисюра підкреслюють важливість державотворчих 

рішень князя, вказуючи на його честолюбності, лицемірстві [202, с.193]. 

Йдеться про підтримку ним Святополка в боротьбі зі Сходом, усвідомлюючи 

потребу вбереження головного міста держави, його позицій. Київ (крізь призму 

образу Мономаха) є втіленням честі. Як і в середньовічних текстах («потіснися 

к намъ, да выженемъ Ростиславича и волость ихъ отъимемъ […] и рѣхъ: “аще 

вы ся и гнѣваете, не могу я вы ити, ни креста преступити”» [217, с.1-2]), князь 

відмовляється порушувати «хресне цілування». Таке змалювання князя, 

середньовічного міста, на переконання Р. Іванченко, підпорядковується 

культурно-історичному контексту – потребі в той час правдиво відтворити 

минуле, «відродити коріння нашої пам’яті» [187, с.367]. 

Водночас змалювання князівських міжуособиць за середньовічне місто як 

сферу впливу («Взимку, в рік миші» П. Угляренка) в художніх текстах є 

першопричиною занепаду держави [146, с.141]. Така думка простежується й у 

«Повѣсть врѣмяньных лѣт»: «почто губимъ Рускую землю […]. половци землю 

нашю несуть роздно. и ради суть. Ѡже межи нами рать» [217, с.231]. 

Концентрація уваги на бажанні кожного із князів бути володарем підкреслює 

домінантність особистих прагнень над справжніми інтересами містян. Теза про 

міжусобиці як передумову втрати державності простежується й в інших 

романах – «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Золоті стремена» Р. Іванченко, 

«Первоміст» П. Загребельного.  
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Змалювання П. Угляренком Володимира, Чернігова, Новгорода тощо 

крізь призму князівської свідомості репрезентує комплексність середньовічної 

системи міст. Вони втілюють обов’язок, відповідальність правителя за життя, 

добробут мешканців. Перебування Михайла («Взимку, в рік миші» 

П. Угляренка) на престолі в Новгороді зобов’язує його відповідати критеріям 

справжнього князя: залишатися в місті з боярами й смердами «і в добрі, і в біді» 

[273, с.96]. Випробування, які ставить середньовічне місто перед його 

мешканцями, правителем (пожежі, неврожай тощо) є викликом для справжності 

князя, його справедливості. Утім такі дії знаходять відгук в одноголосній 

підтримці володаря середньовічними новгородцями. 

Додатковим до основного значення в історичній прозі другої половини 

ХХ століття є уособлення середньовічного міста як влади над правителем. Це 

визначається потребою князя дбати про укріплення власних позицій на 

міжнародній арені та в державі, остерігатись посягання суперників на престол. 

В історичних романах така інтенція досягається завдяки апелюванні до 

внутрішнього світу й психології князя, які в середньовічних текстах «фактично 

не показані» [236, с.203]. 

Вплив влади міста на правителя розлого представлений у художніх 

текстах, які зберігають засвоєння й творче переосмислення ідей середньовічних 

книжників. Олег у романі «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, як і в 

«Повѣсть врѣмяньных лѣт», прагне здобути місто підступністю й зрадою («И 

ѹбиша Асколода. и Дира. и несоша на гору […] на то(и) могилѣ поставилъ 

божницю ст҃гоНиколы. А Дирова могила за ст҃(о)ю Ѡриною» [217, с.16-17]). 

Ярослав у романі «Диво» П. Загребельного повстає проти батька Володимира 

(«…велю так: не давати гривен Києву» [95, с.197] пор. з «Повѣсть врѣмяньных 

лѣт»: «Ѩрославъ поча сего не даѩти Кыєву Ѡц҃ю своєму» [217, с.115]). Попри 

засвідчену історично заборону самовластя («кождо держить Ѡчьчину свою» 

[217, с.231]) вплив міста штовхає Ізяслава у романі «Смерть у Києві» 

П. Загребельного піднятися проти старших братів Святополка та Мстислава, 

рідного дядька Юрія Долгорукого. Ізяслав, Всеволод, Святослав («Довгий шлях 
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до озер» П. Угляренка), Всеволод («Гнів Перуна» Р. Іванченко) – протистоять 

традиціям, бажанню мешканців середньовічного міста. 

Утім у прозі другої половини ХХ століття прагнення здобути києворуську 

столицю передбачає потрапляння володаря під вплив самого міста, 

підкорюючись його вимогам і правилам. У такий спосіб спостерігається зв’язок 

між містом і суспільством, що реалізується в концепції «свій–чужий». Це 

спроба стати своїм (правителем) серед інших, неналежних за родовим правом 

територій, мешканців міста й держави, часто залишаючись для них чужим 

(Олег – «Отрута для княгині» Р. Іванченко); або ж вимушеність стати чужим 

серед своїх (Тур – «Зрада, або Як стати правителем» Р. Іванченко). 

Зосередження полянських земель навколо Києва, звільнення їх від 

потреби сплачувати данину хозарам визначається Туром («Зрада, або Як стати 

правителем» Р. Іванченко) як домінантний напрям становлення міста-осередку. 

Утім його розвиток передбачає поступовість потрапляння правителя під вплив 

міського простору, що осмислюється в контексті ролі особистості, владності «в 

переломні часи історії» [118, с.184]. Йдеться про змалювання залежності 

особистого життя Тура й Оскольда від міста, їхньої влади й впливу: викрадення 

Славини та її сина бек Барджилем, пізніше – викрадення сина молодого князя. 

Вага міста над князем призводить до непорозумінь між рідними: Тур не 

«бачить» Оскольда державотворцем, помічаючи лише його «зраду». Бажання 

князя зберегти свої позиції затьмарює усвідомлення змін в середньовічному 

місті: підтримку киянами молодого княжича. Саме ж місто для Тура є 

втіленням підступності; місцем, де бажають його позбутися. 

Відтворення впливу міста на становлення правителя представлене також 

образом Ольги («Отрута для княгині» Р. Іванченко). В основі роману лежить 

теза з володимирського літóписця щодо болгарського походження Ольги (пор. з 

«Повѣсть врѣмяньных лѣт»: «приведоша єму жену ѿ Плескова. именемъ 

Ѡльгу» [217, с. 21]), що певною мірою визначає її поведінку. Вимушеність 

княгині відповідати викликам доби (боротись зі сваволею, підступами і зрадою) 

корелює із впливом на неї міста. На відміну від «Повѣсть врѣмяньных лѣт» («и 
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Вплив середньовічного міста на князя передбачає відповідну його 

поведінку. Данило Романович у романі «Золоті стремена» Р. Іванченко на 

початку князювання не зазнає сумнівів і вагань. Молодого князя переповнює 

бажання бути до всіх добрим, справедливим, сильним, ближчим до потреб 

містян. Водночас юний правитель усвідомлює, що вплив міста на нього 

передбачає неможливість поводитися так, як це робить простолюд у його віці: 

дозволити собі дати волю в молодецьких ігрищах тощо. 

Натомість вплив міста на Ізяслава («Довгий шлях до озер» П. Угляренка) 

стає причиною появи у нього більшого страху перед містянами, аніж перед 

степовиками. В такий спосіб втілюється модифікація концепції «свій–чужий» у 

межах середньовічного міського простору: володар головного міста і держави 

стає чужим для киян. Причину таких дій вдається простежити завдяки 

концентрації уваги на внутрішньому світі героя, психології його вчинків щодо 

виконання ним обов’язків: небажанні боротися з половцями, захищати 

державність, рятуючись втечею з поля бою. Нездатність Ізяслава побороти 

вплив міста, вийти з-під його влади втілюється у готовності покатоличити 

Київську Русь («…хіба ж не все одно […] цареградський митрополит чи 

папський нунцій? Аби тільки він на княжому столі» [269, с. 248]). Подібно 

розцінюються киянами дії Всеслава («Довгий шлях до озер»), який не стає 

«своїм» для киян і столиці їхньої землі. Князь не виправдовує довіри віча: 

втікає вночі з міста, наче розбійник, маючи страх перед розправою Ізяслава й 

Болеслава («Нащо кров литимемо […]? Князь обманув нас, утік!» [269, с. 82]). 

Встановлення влади міста над князем передбачає зміни в його 

внутрішньому світі. На відміну від середньовічних текстів, де увага 

концентрується переважно на діях правителя, в прозі другої половини 

ХХ століття чільне місце відводиться психології героїв. Тур, Оскольд («Зрада, 

або Як стати володарем» Р. Іванченко) часто сумніваються. Всеволод («Гнів 

Перуна» Р. Іванченко) втрачає віру, зазнає розпачу, відчуває самотність, 

вагання щодо правильності власних дій, хвилюється через хисткість своєї 

влади. Замість радості від здобуття Києва в немолодому віці він отримує муки 
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від численних підозр, невеселих роздумів, що осмислюються ним, як «сіті 

раба» [111, с. 119]. Під впливом Києва Всеволод втрачає довіру до 

митрополита, дружини, отроків. Вихід з-під влади міста він знаходить в 

примиренні з Ізяславом, добровільному зреченні від столиці. Насамкінець 

володар (Святополк – «Гнів Перуна» Р. Іванченко) під впливом міста відчуває 

страх, розпач. Острах «упасти з вишини, де курився […] йому фіміам, на 

грішну землю» [111, с. 394] стає передумовою постійного укріплення власних 

позицій: підкупу бояр, готовності віддати в жертву землю, народ, рідних. 

Утім змалювання середньовічного міста як уособлення залежності 

правителя від його впливу в романі «Після довгої ночі» П. Угляренка 

вирізняється нашаруванням смислів. Додатково до усвідомлення влади над 

Києвом як вияву могутності князя, простежується конотація впливу, що 

функціонує за правилами Кутлуг-бека. Після завоювання Києва посаджені в 

ньому ханом люди були безмовними й покірними, догоджали степовикам, 

виявляли жорстокість до руських, «бо що самі можуть?» [271, с. 72]. Тому 

політика київського князя щодо прийняття важливих для функціонування міста 

рішень набуває виразно іншої оцінки. Кияни засуджують Федора, його 

підпорядкування Кутлуг-беку («Суд чиниш, а на орду оглядаєшся? А те 

київському князеві не личить. Мусиш порозуміти…» [271, с. 71]). Таке втілення 

впливу влади міста на князя є причиною нездатності відродити державність. 

Подальшого вияву така ідея набуває у відтворенні усвідомлення 

«причинним» Федором непевності своєї влади, нікчемності як слуги й раба, 

якого підтримують не кияни, а степовики; детальному зображенні контролю 

відповідних осіб Кутлуг-бека з метою уникнення «неправильності» його дій; 

безстрашності перед ним Івана Мухи. Тобто вимоги «гри», за якими доводиться 

«керувати» Федору, передбачають покірність і підконтрольність князя, а отже – 

києворуської столиці. 

На відміну від текстів літописців, у яких правитель постає в непересічних 

обставинах, на чолі війська, з властивими йому героїчними рисами, в художніх 

текстах другої половини ХХ століття в образі правителя співіснують політичне 
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й загальнолюдське [158, с.38]. Їх інтеграція в історичних романах 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка стає передумовою відповідного 

осмислення середньовічного міста: такого, що формується й розвивається не 

лише відповідно до певного політичного напряму («…Володимир, а за ним і 

Ярослав охоче прийняли цього бога не для упокорення ромеям, а тільки тому, 

що давав він силу і славу іншим племенам і народам» [95, с. 545]) тощо. На 

відміну від середньовічних текстів, у яких увага концентрується на моральних 

якостях і чеснотах правителя як передумові витворення образу-емблеми (за 

О. Сліпушко), в художніх текстах другої половини ХХ століття апелювання до 

цього аспекту дозволяє окреслити своєрідність становлення й розвитку 

тогочасного міста.  

Князь в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка 

перебуває в епіцентрі міського життя, визначає політичні шляхи розвитку 

держави, приймає важливі рішення, залишаючись однак людиною, приреченою 

до самотності, втрати звичайних людських утіх. Це зумовлено, як зауважує 

Д. Ліхачов, приналежністю героя до певної суспільної категорії, а не його 

індивідуальністю. Тобто він «поводиться так, як він повинен поводитись […] 

відповідно до закону поведінки того розряду героїв, до якого він належить» 

[156, с. 62]. Тому деякі дії князя в текстах прозаїків мали цілком закономірний 

(створення Софії для повноцінного суперництва з Візантією: зробити Київ 

«суперником Константинополя […]: церкву Софії, Золоті ворота, монастирі…» 

[95, с. 506]) і, водночас, випадковий характер («Ще одна витівка баламутної 

Шуйці. Хай буде. Перша жіноча обитель на Русі […]. Хай» [95, с. 455]), 

підпорядкований загальнолюдським почуттям [164, с.111]. 

Тому місто, в якому зосереджується влада, в літературі другої половини 

ХХ століття уособлює своєрідне обмеження, тягар для правителя. Вимушеність 

бути князем, усвідомлювати лукавість свого оточення («…людина для них не 

значить нічого, значить тільки […] посада» [95, с. 480]), підступність й 

зрадливість наближених осіб стають передумовою осмислення середньовічного 

міста як обтяжливого обов’язку, що позбавляє повноти життя. Для Ігоря 
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(«Отрута для княгині» Р. Іванченко) місто постає місцем втрати довіри: до 

матері, Олега, челяді, бояр. Можливість позбавитися від тягаря міста, його 

влади він убачає в пошуках щастя в земному – полюванні. Під впливом влади 

Києва Ігор не прагне чесно мірятися силою, піклуватися про розвиток 

державних справ, стаючи байдужим й інертним («Сліпий душею і куций 

розумом їхній Ігор-володар» [116, с. 236]). 

У такому ж ключі представлено образ Ярослава в романі «Диво» 

П. Загребельного. Його концепція, як підкреслює М. Слабошпицький, 

складалася не за літописною й літературною традиціями, відповідно до яких 

князь постає «прогресивним діячем», «людиною, глибоко перейнятою 

просвітництвом рідної землі», а отже вирізняється несподіваністю [233, с. 149]. 

Підтвердження такого твердження можемо простежити, порівнюючи його 

образ з «Повѣстѣ врѣмяньных лѣт»: «попы любѧше по велику […] и собра 

писцѣ многы […] насѣѩ книжными словесы» [217, с. 139-140]. 

Князю в романі П. Загребельного доводиться контролювати свої дії, 

бажання й почуття: кохання до Шуйці-Забави, страждання через батьківську 

втрату доньки, прагнення переконати у виправданості власних дій тощо. Все це 

стає передумовою осмислення міста, його влади як тягаря [164, с.111]. 

Усвідомлення цього визначає його внутрішню потребу стати на мить 

звичайною людиною: «Сам не знав, чого хоче. Побути […] простим чоловіком, 

щоб захищатися не князівською владою, а власними руками?[…] Битися, 

покладаючись лиш на силу в руках…» [95, с. 486]. 

Теза про обмеження дій міським простором, його «правилами» знаходить 

продовження в уособленні середньовічного міста як своєрідного випробування 

правителя внутрішньою самотністю. Таке прочитання в історичних романах 

прозаїків простежується у змалюванні образів Тура («Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко), Ольги («Отрута для княгині» Р. Іванченко), Ярослава 

(«Диво» П. Загребельного) та ін., що дає змогу більш детально розглянути 

спосіб взаємодії міста й правителя. Розлогість втілення цього аспекту є 
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вимогою історичного роману: панорамності, що, за М.Ткачуком, «вбирає в себе 

гострі психологічні колізії і зумовлює насиченість змісту» [259, с. 206]. 

На відміну від середньовічних текстів, в яких увага концентрується на 

інших аспектах князівського існування, у прозі другої половини ХХ століття 

недовіра правителя до корисливого оточення спонукає володаря залишатися 

наодинці зі своїми сумнівами. Бажання Тура («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко) зосередити навколо себе кращих, які зможуть «служити істинно», 

коригується впливом міста: прихильники князя-самовладця постають лише 

великим юрмищем прислужників і радців, які вирізняються корисливістю й 

улесливістю («…навчились жити легко – за хвалебні глаголи! А він, довірливий 

Тур, усе думав, що вони невинні та наївні» [114, с. 242]).  

Продовження цього аспекту можна простежити в змалюванні образу 

Ольги («Отрута для княгині» Р. Іванченко). Попри виваженість дій, рішучість, 

владність і вплив вона залишається самотньою. Місто для княгині стає 

осередком втрати жіночого щастя. Неможливість правительки поділитися 

сокровенним прирікає її на самотність («…І що світові чи людям до неї, до її 

пристрастей і любови? Вона створена страждати так, щоб цього ніхто не знав» 

[116, с. 324]). Страждання через нерозділене кохання, власна відмежованість 

від воєводи посадою, владність і сила прирікають її бути в місті і водночас – 

відірваною від нього через відсутність людей, з якими можна щиро розмовляти, 

які стали б на захист жінки, а не владної княгині, які б розрадили і підтримали. 

Отже, змалювання князівської свідомості в історичних романах другої 

половини ХХ століття репрезентує два типи взаємозв’язку правителя з міським 

простором: державницький та особистісний. Концентрація уваги на проблемі 

державності репрезентує художнє осмислення ієрархічності давньоруських 

міст, що свідчить про дотримання прозаїками традиції києворуської книжності: 

осмислення ролі Києва як осередку, а згодом центру держави. Середньовічне 

місто постає уособленням влади, зосередженої у Києві, а також сили, 

могутності правителя («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині», 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко). Залучення князями політичних сил інших держав 
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до боротьби за Київ репрезентує становлення держави в умовах 

загальноісторичного контексту («Довгий шлях до озер» П. Угляренка, «Золоті 

стремена» Р. Іванченко). Додаткових смислів, що корелюють із 

середньовічними текстами, місто набуває в означенні могутності князя, його 

прагненні збагатитися («Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Довгий шлях до 

озер» П. Угляренка), утвердженні правди, справедливості володаря («Отрута 

для княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Плач біля чужої стіни» 

П. Угляренка). На відміну від середньовічних текстів, в яких увага 

концентрується на діях князя, а не на його психології, входження володаря під 

вплив міста в текстах прозаїків засвідчує зміни внутрішнього світу, втілені у 

концепції «свій–чужий» («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем», «Отрута для княгині», «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

Співіснування політичного й загальнолюдського, що втілюють 

особистісний тип правителя, у текстах прозаїків репрезентує відхід від 

середньовічної традиції. Місто втілює своєрідне обмеження, обтяжливий 

обов’язок, що позбавляє повноти життя («Отрута для княгині» Р. Іванченко, 

(«Диво» П. Загребельного). Водночас воно осмислюється як своєрідне 

випробування князя внутрішньою самотністю, що прирікає на самотність, 

втрату особистого щастя, постійні підозри й недовіру до оточення («Диво» 

П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині» 

Р. Іванченко). 

 

2.2 Образи ченців і церковнослужителів в історичних романах другої 

половини ХХ століття 

Однією із визначальних для середньовічного міського соціуму категорій є 

служителі церкви та ченці. Художня рецепція їхнього образу в історичних 

романах другої половини ХХ століття корелює з традиціями Грецької держави 

(за Н. Яковенко) щодо відсутності чіткого протиставлення церковнослужителів, 

ченців людям світських занять. В романах П. Загребельного, Р. Іванченко та 

П. Угляренка це втілюється в існуванні впливу перших на формування й 
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становлення державності, прийняття світськими особами важливих для міста 

рішень. Водночас доктринальні принципи Грецької держави щодо 

гармонійного співіснування мирян і духівництва в історичних романах творчо 

модифікуються [164, с.112]. Передумовою відходу прозаїків від змалювання 

соборності «у єднанні служителів Церкви з паствою» [320, с. 45], засвідченої 

середньовічними текстами, є потреба відтворення в художніх текстах другої 

половини ХХ століття тривалості входження нової віри на всі соціальні рівні 

міського простору й існування двовір’я. 

Відображення названими прозаїками візантійської церковної доктрини 

корелює з історичними джерелами ([320], [124]) щодо становлення й розвитку 

українського середньовічного міста й держави в європейському контексті: 

визначення патріархією Константинополя канонів, обов’язкових для виконання 

державою, яка прийняла християнство. 

Образи священнослужителів Візантії та Риму мають безпосередній 

стосунок до вивчення художньої рецепції прозаїками середньовічного міста. 

Йдеться про змалювання становлення християнських канонів, які визначають 

напрями подальшого розвитку української середньовічної держави й міста. 

Зокрема, образ патріарха Ігнатія («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко) 

уособлює призупинення духовного розвитку міста й держави. Упродовж 

тридцяти років його панування в Константинополі було закрито чимало шкіл і 

книгозбірень, знищено тих, хто дбав про освіту й духовність держави: 

літераторів кидали в темниці, художникам дозволялося малювати лише 

страдницькі лика апостолів, схожих на патріарха; хроніки й історики могли 

писати лише про чудотворні діяння мучеників. 

Папа Римський Інокентій («Золоті стремена» Р. Іванченко) має 

безпосередній стосунок до розвитку подій, що передували нашестю орди на 

Галицько-Волинську державу: не надає обіцяну підтримку й допомогу Данилу 

Галицькому попри вимушене прийняття останнім корони й «благодаті від 

апостольської церкви».  
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Просвітер Григорій («Отрута для княгині» Р. Іванченко), який приходить 

до Києва з Візантії разом з княгинею Ольгою, прагне в будь-який спосіб 

утвердити власні позиції в Києві. За бажанням служителя Церкви створити 

власну руську митрополію як передумову зміцнення політичних позицій Києва 

й держави стоїть мета «здобути собі великих почестей від Царгорода і стати 

тутешнім митрополитом» [116, с. 337]. Християнство для нього є можливістю 

піднятися над іншими, здобувши нібито належну оцінку власних діянь. Така 

позиція просвітера до релігійної ієрархії простежується в послідовному 

зосередженні уваги на ницості його внутрішнього світу: каліцтві учнів через 

їхню нескореність перед гординею Григорія, обмові княгині Ольги, усуненні 

суперників за київську митрополію. 

Змалювання залежності української середньовічної церкви та її 

служителів від Константинополя простежується у викритті прозаїками жорсткої 

ієрархії («Диво» П.Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко). Йдеться 

про збереження авторами середньовічної літописної традиції, втіленої у 

встановленні патріархією обмежень щодо мови богослужінь (болгарська, 

грецька) та делегування до Києва свого митрополита («Священа бысть церкы 

святыя Богородица […] митрополитомъ Ѳеопентомъ» [217, с. 66]). Це стає 

передумовою змалювання упокорення світських осіб, зокрема князя, у 

прийнятті рішень щодо питань, які визначаються релігійними канонами: 

оформлення церков, соборів, призначення настоятелів храмів [164, с.112]. 

Подібність ситуації в художніх текстах прозаїків простежується також у 

змалюванні відносин між мирянами. Йдеться про пихатість ромеїв, які вважали 

справжніми християнами лише себе, до яких не могли дорівнятися «кроплені» – 

ті, які пройшли обряд хрещення з кропилом і свяченою водою («Ви, погани, 

осягнете? Коли то ще буде?» [116, с. 200]). До того ж візантійці («Золоті 

стремена» Р. Іванченко) не припускали думки щодо існування київської 

митрополії, що стало передумовою гонінь митрополитом Єфремом Іларіона. 

Для історичних романів Р. Іванченко і П. Угляренка, як і в середньовічній 

традиції, притаманним є змалювання ченців, священнослужителів, які шукають 
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утвердження в християнстві, навчають мирян «істинній вірі в єдиного бога 

Ісуса Христа» [270, с. 164], що корелює із зображенням міського простору як 

осередку християнства: «Лѣпо бо бяше намъ трудовъ своихъ кръмити убога и 

странныя, а не празднымъ пребывати» [277, с. 35]. 

Образ «князя божого» Костянтина («Князь Лаборець» П. Угляренка) 

втілює поміркованість віри в межах міста, її зв’язок з державною політикою. 

Зображення священика в романі підпорядковується середньовічним канонам: 

відсутність чіткого протиставлення світським особам, зокрема князю Лаборцю 

та його дружині Рогнеді. Натомість концентрація уваги на образі Костянтина в 

переломний для княжої сім’ї момент – народження мертвого сина – підкреслює 

християнські догми: смирення, терпимість, готовність спокутувати власні гріхи. 

Священик довго молиться, шукає потрібні слова в Біблії та книгах царств, аби 

доречно вчинити в розмові з правителем: укріпити його віру попри всі 

випробування, утвердити бажання служити й проповідувати слово Боже, 

збудувати кам’яний храм у місті. Вплив Костянтина на Рогнеду простежується 

у появі в неї бажання присвятити власне життя служінню Богу в монастирі, 

готовності посісти княжий стіл за відсутності правителя («Так хоче всевишній 

Ісус Христос, який за нас, люде, зазнав стільки мук і страждань» [270, с. 144]). 

Подібність змалювання образу священика, що корелює з традиціями 

середньовічних книжників («Да не лѣпо намъ есть, възлюбленіи, посылаемыхъ 

отъ Бога на пользу душамъ и тѣлесѣмъ нашимъ отъ Боголюбивыхъ человѣкъ, 

удержати себе, но и инѣмъ подати требующимъ» [277, с. 36]), простежується у 

романі «Після довгої ночі» П. Угляренка. Додатково до глибокої релігійності 

служителів церкви, що корелює із символічним наповненням міського простору 

як осередку християнства, увага концентрується на їхній моральній якості: 

довірі до Фотія, який зауважує про усвідомлення власних помилок; бажанні 

врятувати несправедливо засудженого до страти Луку, якому він власноруч 

відчиняє браму для виходу з Києва тощо. Священик, добре знаний і шанований 

у києворуській столиці, спроможний розширити межі лімінального: переконати 

сторожу відчинити браму вночі: «Гріх великий не допомогти князю божому, 
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коли той просить» [271, с. 45]. Відтворення спроби Феодосія схилити до 

прийняття християнства степовиків, його загибелі від рук Фотія підкреслює 

готовність священика померти в ім’я Бога. 

Водночас традиції середньовічних книжників щодо поширення нової віри 

в тогочасній державі в історичних романах прозаїків переосмислюються. Таке 

явище, як зауважує П. Загребельний, є неминучим для автора, адже інакше 

«документ залишиться тим же, чим він був спочатку, і ніякого художнього 

твору ми не матимемо» [98, с. 219]. Це простежується у відмові Ярослава 

зводити Софійський собор за візантійським проектом, а отже – в конкретному 

вияві самостійності князя щодо релігійних питань («Диво» П. Загребельного). 

Подібність інтенції простежується також у змалюванні просвітера, 

згодом – митрополита Ларивона (Іларіона) та книжника Луки Жидяти («Диво» 

П. Загребельного). На відміну від середньовічних текстів, в яких увага 

концентрується на фізичному й духовному подвижництві ченців («имать мзды 

и въздааніе велико. Тръпѣніа бои мате тръваніе, да волю Божію сътвораше» 

[277, с. 38]), прагненні утвердити в суспільстві моральні цінності християнства, 

досягти аскетичного ідеалу життя, ігноруючи земне (за О. Сліпушко), художні 

тексти другої половини ХХ століття засвідчують концентрацію уваги на 

звичайних людських рисах книжників, наближаючи їх до мирян [164, с.112]. 

Тому, додатково до релігійності, досконалості й переконливості промов 

Ларивона, вказаний образ в романі «Диво» П. Загребельного формується 

завдяки апелюванню до зовнішності героя, його поведінки в побутових умовах, 

психології характеру й вчинків. Книжник в романі зовні схожий на коваля, 

переодягненого в священицький одяг. Диспут Ларивона з візантійським 

митрополитом, який складається з завчених постулатів з грецьких книг та 

Святого письма («Ларивон і митрополит намагалися пересилити один одного в 

книжній премудрості, починали ще від смерті Адамової» [95, с. 522]), засвідчує 

зародження в межах міського простору власних духовних цінностей, 

осмислення середньовічного міста як осередку християнства. 
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Специфіка художньої рецепції прозаїками традицій середньовічних 

книжників та їхнього осмислення втілюється в образі Луки Жидяти. Він постає 

прямолінійним, наполегливим і рішучим у розмові з князем, переконуючи його 

в необхідності зменшення візантійського впливу щодо вирішення Києвом 

релігійних питань, самостійності у витворенні власних духовних цінностей, 

веденні богослужінь слов’янською мовою («…на князя не діяли вмовляння, на 

нього не діяли доводи, на нього не діяв крик» [95, с. 601-602]). 

Водночас поза увагою прозаїків не залишаються ключові догми 

середньовічної аскези («Егда бо година церковнаа позоветь насъ на святый 

съборъ. И тога сердца наша сотонаом рачить лѣностію, яко не ити съ тщаніемъ 

въ церковь на святое събраніе, -- не реку въ церковъ, но и на тот обѣдъ» [280, с. 

42]), що в історичних романах є однією із передумов витворення відповідного 

аспекту функціонування тогочасного міста. З-поміж них варто виокремити 

самоприниження, покору, відречення священиками й ченцями від мирського 

життя на шляху до Бога тощо, що передбачає «трансформацію внутрішнього 

світу й способу життя» [120, с. 7]. Це передбачає існування впливу на 

формування етичної, естетичної свідомості суспільства, історичного мислення 

у контексті осмислення міста як осередку, а згодом – центру християнства. 

Найбільш розлого втілення аскетичного ідеалу життя представлено 

образом Степка Книжника та його учнів («Отрута для княгині» Р. Іванченко). 

Як і в середньовічній традиції, чернець приймає земні випробування (поговір 

киян, звинувачення просвітера Григорія), діє безкорисливо, приносить у жертву 

власне життя заради спасіння інших [167, с.88]. У змалюванні психології героя, 

його внутрішнього світу домінує терпимість, покора, бажання віддано служити 

церкві й Богу попри усвідомлення можливих гонінь: «терпеливо ніс свою чашу 

покори й терпіння» [116, с. 261]. Зображення послідовників Степка, зокрема й 

сина Ольги Гліба, які прагнуть поширювати християнство в Києві, дає підстави 

стверджувати про поступовість входження християнства на всі соціальні рівні 

та витворення власної сакральної традиції. 
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Крізь призму служителів церкви та ченців, які переписували книги, – 

Дуліба, Сильки, Петра Бориславовича («Смерть у Києві» П. Загребельного), 

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

Степка («Отрута для княгині» Р. Іванченко) – середньовічне місто, зокрема 

Київ, постає осередком літописання, книжності, освіти. 

Зберігаючи середньовічні традиції, Р. Іванченко витоки книжної традиції 

справедливо виводить від Костянтина (Кирила) й Мефодія («Зрада, або Як 

стати володарем»). Змалювання проповідництва ними християнства має на меті 

представити розширення меж впливу нової віри, історії витворення книг 

слов’янською мовою. Значне місце відведено змалюванню завершенню земного 

життя солунських подвижників, переклади книг яких стали основою для 

витворення власної традиції літописання. 

Комплексність відтворення внутрішнього світу героя, його характеру в 

художніх текстах прозаїків, на відміну від середньовічних літописів та 

авторських текстів, досягається завдяки концентрації уваги на змалюванні 

зовнішності. Зокрема Силька («Смерть у Києві» П. Загребельного) вирізняється 

певною округлістю, меткими, цікавими й допитливими очима, в яких немає 

сподіваного нахабства, відсутністю при собі зброї тощо. Подібність рис 

спостерігаємо й в змалюванні образу Дуліба, який наділений лицарськими 

чеснотами, тяжінням до усвідомленого вивищення державних справ над 

особистими потребами тощо. 

Найбільш розлого значення середньовічного літописця в історичних 

романах другої половини ХХ століття представлено з погляду князя. 

Ідеалізований образ Юрія Долгорукого («Смерть у Києві» П. Загребельного) 

корелює із середньовічною традицією самоприниження автора (учта за 

спільним столом, пісні тощо) щодо несхвалення ним детального змалювання 

літописцем «найважливіших» для держави подій: воєн, наступів, поразок 

окремої особи правителя. Оскільки тоді доля «звичайних» людей, історико-

культурні умови розвитку епохи залишаються поза увагою автора: «Не 
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заохочую до писання докладного про побут і дії щоденні князівські, бо для 

значних випадків досить згадок коротких і вичерпних» [102, с. 131]. 

Витворення образу Нестора («Довгий шлях до озер» П. Угляренка, «Гнів 

Перуна» Р. Іванченко) є уособленням найбільш повного викладу в художній 

формі становлення власної традиції літописання – «благородній справі 

утвердження духовності, могутньої сили Слова, боротьбі за міцну єдність 

давньоруських земель» [147, с. 142]. Бажання показати нащадкам справедливу 

історію походження руської землі й Києва, стає в романі передумовою появи 

«Повѣстѣ врѣмяньных лѣт»: «…всі оті писання – також мали слугувати людям 

віки. Таке вже призначення письмен: слугувати людям» [111, с. 90]. 

Образи священнослужителів і чорноризців у художніх текстах другої 

половини ХХ століття стають передумовою осмислення середньовічного міста 

як осередку освіти: «поставлѧѩ попы. и даѩ имѣниѩ своєго ѹрокъ. и велѧ 

имъ ѹчити людии» [217, с. 141]. Започаткування шкіл, у яких охочі могли 

навчатися письму й читанню святих книг, представлено в романі «Отрута для 

княгині» Р. Іванченко. Степко Книжник дбає про навчання в своїй школі, 

прагне розширити світогляд учнів, відсилаючи їх по науку до Преслави. Це, на 

переконання книжника, є передумовою розвитку міста й держави: освіченість 

киян, збільшення кількості книжників переможе ницих і невігласів. 

Змалювання в історичних романах прозаїків поширення в Києві та на 

території держави християнства, що визначалося елітарністю, передбачає 

існування зв’язку між церковнослужителями, чорноризцями й світськими 

особами. Зокрема, правителі або наближені до них особи мають вплив на 

священнослужителів, визначаючи подальший вектор розвитку християнства: 

Ядвіга виганяє грецького митрополита Георгія з Києва через його небажання 

відпустити гріхи дружині Ізяслава («Довгий шлях до озер» П. Угляренка); 

Володимир Мономах забирає в чорноризців Печерського монастиря «Слово», 

державний хронограф – право вести хроніку подій в державі й передає його 

ігумену Видубицькому Сильвестру («Довгий шлях до озер» П. Угляренка, 

«Золоті стремена», «Гнів Перуна» Р. Іванченко) тощо. 
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Водночас в художніх текстах доволі розлого представлено існування 

зворотного впливу. Зокрема, церковнослужителі й чорноризці могли впливати 

на рішення світських осіб (Кирило й Мефодій, ченці Печерського монастиря). 

Змалювання розмови Оскольда («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко) 

з просвітниками візантійської землі після завоювання Києвом Царгорода 

засвідчує існування взаємозв’язку між релігійним і державницькими аспектами 

функціонування середньовічного міста. Знищення Кирилом і Мефодієм 

требища в Сугдеї символізує перехід міста від язичництва до християнства та є 

запорукою перемоги в боротьбі Бравлина з хозарами («За новою вірою стояла 

могуть імперії […] – і впевненість у майбутньому» [114, с. 289]), й водночас – 

прикладу відступництва від старої віри русичами заради власного спасіння. 

Локус Печерської гори, як і в середньовічних текстах, в історичних 

романах другої половини ХХ століття осмислюється мешканцями міста як 

запорука визнання законності правителя, виправданості його сходження на 

князівський престол («Гнів Перуна» Р. Іванченко). Тому кожен князь прагне 

здобути підтримку чорноризців, незалежних у волевиявленні власної позиції та 

шанованих киянами. Зокрема, Антонія кличуть на київське віче для 

благословення сходження на князівський стіл Всеслава («Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка); Святослав піднімається на Печерську гору заради визнання 

законності його князювання Феодосієм («Глас крові убієнних вопіє на тя, 

князю, до бога, яко кров Авелева на Каїна!» [111, с. 43]); Ізяслав йде просити 

пробачення в Антонія тощо. Це корелює із ідеями середньовічних книжників та 

метою християнства, що передбачає єдиновладдя в місті і державі: дотримання 

закону, що змушує князів схиляти голову перед владою, освяченою Божим 

словом. Отож попри визначення Ярославом удільних князівств наскрізною 

залишається теза про визначення Києва як столиці держави, про що нагадує 

Никон-Іларіон: «Стольний Київ – над усіма землями голова, усім городам 

руським – матір. І в ньому сидіти старшому від коліна Ярославового» [111, 

с. 123], і водночас – прагненні держави зберегти незалежність руської церкви 

від візантійської [202, с. 192]. 
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Відтворення могутності впливу Печерської гори втілюється у зображенні 

розмови чорноризців з князями. Попри смиренність і покору, з якими Ізяслав 

прийшов до Антонія (в полотняних штанах, сорочці, підперезаній мотузкою, 

шкіряних постолах і з непокритою головою), чорноризець відверто нагадує 

правителю про його власні гріхи, переступи сина Мстислава, не бажаючи 

пробачати князя: «Знаю, гніваєшся на мене, але прийде час – гнів твій мине, усе 

сам зрозумієш» [269, с. 172]. 

Вплив служителів церкви на світських осіб розлого представлений у 

відтворенні діалогу між сином Ольгерда Скиргайлом й архімандритом Давидом 

(«Після довгої ночі» П. Угляренка). Служитель церкви, відмовляючись 

порушувати християнські догми заради пристосуванства перед завойовником 

Києва, вказує на обов’язковість конкретних релігійних канонів незалежно від 

соціального стану: неприпустимості заїзду конем на Печерську гору, вживання 

перед цим хмільних напоїв, радості від смерті батька як перешкоди оволодіння 

Києвом тощо. Усвідомлення Скиргайлом потреби підтримувати Печерську гору 

задля власної вигоди водночас підкреслює значущість чорноризців для 

становлення політичної системи середньовічного міста.  

Окреме місце в змалюванні образів церковнослужителів відведено 

їхньому внутрішньому світу. На відміну від середньовічних текстів, в яких 

увага концентрується на самоприниженні, аскезі чорноризців, ігноруванні ними 

земного, в історичних романах змальовано їхнє життя до моменту відмови від 

усього земного. Так, Нестор перед постриженням у чорноризці зізнається 

Феодосію, що холопка Лукія збаламутила йому голову. Феодосій («Не знаєш, 

який я у твої роки був грішний?» [269, с. 227]) й Антоній розповідають про 

деталі свого життя, що додає художньому тексту динамічності, увиразнює його 

ключові образи, відкриває загальнолюдські риси чорноризців, здатні наблизити 

їх до звичайних мешканців міста. 

Становлення образу чорноризця Наслава-Нестора («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко) розкриває психологію формування духовної особи: складність 

відречення від земного, найбільше – спогадів. Усвідомлення ним тихого 
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монастирського раю як пекла втілює постійну боротьбу з дияволом. 

Концентрація уваги на деталях як поштовху до переосмислення вже відомого 

надає тексту переконливості, змушує читача «переконатись у тих вагомих, 

життєвих проблемах, якими жила та віддалена від нас епоха» [202, с. 192]. 

Отож відтворення справедливості, виваженості, об’єктивності книжника 

щодо представлених у літописі подій постає, як можемо бачити, внаслідок 

виснажливої праці автора, його постійних сумнівів, докорів сумління. 

Відкриття завіси внутрішнього світу чорноризця підпорядковується двом 

цілям: змалюванню усвідомленого вибору постриженика, що є уособленням 

узагальненого образу чорноризця, змушеного зуміти самому та навчати інших 

боротися зі спокусами земного життя, й водночас – уособленню складності 

становлення християнства в Києві та в державі, що стає можливим завдяки 

подвижницькій праці чорноризців і священнослужителів. 

Утім змалювання церковнослужителів в історичних романах другої 

половини ХХ століття може суттєво вирізнятися від представлених 

середньовічними текстами образів, набуваючи іронічного характеру. Це 

підкреслює поверховість дотримання мешканцями середньовічного міста 

християнських догм (переодягнений у священицький одяг боярин Лука готовий 

охрестити Ольгерда – «Після довгої ночі» П. Угляренка), вказує на 

примітивність показної релігійності окремих героїв роману, обмеженість 

їхнього внутрішнього світу. Водночас це є передумовою осмислення міста як 

такого, що не вирізняється духовною піднесеністю служителів церкви, їхнім 

бажанням присвятити себе Богу. Корисливість чорноризців, їхня поступливість 

щодо законності боротьби за київський стіл представлена згодою ігумена 

Іоанна на обрання вічем князя Всеволода, а не Ізяслава («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко), нездатністю підтримати княгиню Анну щодо справедливості 

сходження її сина Данила на батьківський стіл («Золоті стремена» 

Р. Іванченко). 

Таким є й відтворення псевдорелігійності Стрижака («Первоміст» 

П. Загребельного), колишнього священика, який не соромиться власного 
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минулого, хоча й приховує своє ганебне постриження (позбавлення сану 

священика) внаслідок порушення сьомої заповіді Закону Божого. Водночас він 

вправно вигадує оповідки про Святого Миколая, на власну користь трактує 

книжні оповіді про святого, створюючи щоразу нові сюжети. 

Осмислення прозаїками міста як такого, що суттєво відрізняється від 

представленого в середньовічних літописах й авторських текстах, представлене 

образами ченця Кирика й ігумена («Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Передумовою такого явища є існування суспільно-історичного контексту доби, 

за якої постав роман, що стало передумовою художньої рецепції прозаїком 

покутницьких мотивів, пов’язаних з посиленням апокаліптичних настроїв. 

Йдеться про включення автором (додатково до укріплення позицій 

християнства) можливих фактів недовіри мешканців середньовічного міста до 

офіційної церкви внаслідок імовірних нещасть, що мали місце в їхньому житті. 

У романі така художня рецепція середньовічної ідеї святості, 

богообраності монастиря втілюється в наділенні ченців додатковими до 

традиційних якостей (милостивість, вченість, боголюбивість) корисливістю, 

позірністю чесності. Йдеться про змалювання християнської благочестивості 

Кирика («Аще покриєм, то бог нас покриє» [100, с. 551]), його бажання 

нагодувати Маркерія перед смертю, не звертаючи уваги на те, що в нього 

зв’язані руки. Водночас саме ігуменові належить ідея продавати викрадені в 

Стрижака й Німого коні, щоразу повторюючи авантюру після повернення 

тварин до Маркерія. Не надто вирізняється й чернець Кирик, дозволяючи собі 

обмовляти ігумена, перевищувати власну значущість, вбачати вигоду в 

позбавленні життя інших заради втілення в життя химерної ідеї появи «нового 

святого» Меркурія Смоленського та прославлення монастиря: «Тепер тільки 

усікти йому голову – більше й нічого. – Загубити душу християнську, чи як? – 

Прославимо обитель нашу навіки, – зітхнув Кирик» [100, с. 603-604]). Не 

випадково, що ця сюжетна лінія завершується смертю ченця, похованого у 

монастирській церкві під іменем мученика Меркурія Смоленського. 
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Отже, художня рецепція прозаїками другої половини ХХ століття 

образів служителів церкви і чорноризців є однією із форм відображення 

соціокультурної складової середньовічного міста. Концентрація уваги на 

образах служителів церкви Заходу («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як 

стати володарем», «Отрута для княгині», «Золоті стремена» Р. Іванченко) 

засвідчує існування зв’язку з тогочасним європейським контекстом, специфіку 

становлення християнського міста. 

Змалювання витворення власної середньовічної традиції в умовах 

існування жорсткої релігійної ієрархії репрезентує місто (Київ) як осередок, а 

пізніше – центр християнства («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко, «Князь Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Як і в текстах середньовічних книжників, служителі церкви наділені глибокими 

моральними якостями, шукають утвердження в християнстві, сприяють його 

поширенню серед мешканців міста («Князь Лаборець», «Після довгої ночі» 

П. Угляренка). Утім, на відміну від середньовічних текстів, у змалюванні 

ченців і служителів церкви увага в текстах прозаїків концентрується на їхній 

поведінці, характері й психології вчинків, звичайних людських рисах, що 

наближають їх до мирян («Диво» П. Загребельний). Збереження ключових догм 

середньовічної аскези втілюється в образі Степка Книжника («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко), що стає передумовою осмислення становлення 

середньовічного міста як релігійного осередку. 

Як і в літописах, поширення християнства в Києві сприяє розвитку 

письменства, що визначає в подальшому середньовічне місто як осередок 

літописання, книжності й освіти («Смерть у Києві» П. Загребельного, «Гнів 

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

П. Угляренка). Художня рецепція відсутності чіткого протиставлення 

релігійних і світських осіб в межах середньовічного міста втілюється в 

існуванні взаємовпливу між двома сферами влади («Після довгої ночі», 

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

Концентрація уваги на моральних якостях, внутрішньому світі чорноризців, на 
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формування парадигми міського суспільства. Водночас спостерігається перехід 

від узагальненого відтворення ролі цієї категорії соціуму (виконання дій, участь 

у переговорах, при при обряді поховання) до розлогого змалювання психології, 

вчинків персонажів. 

Своєрідність змалювання бояр і воєвод, засвідчена текстами книжників, в 

історичних романах вказаного періоду зазнає змін. Їхні образи вирізняються 

значущістю для політичної системи міста й держави («Довгий шлях до озер», 

«Взимку, в рік миші»,«Після довгої ночі» П. Угляренка) та, водночас, 

прагненням цієї категорії соціуму до лобіювання власних інтересів («Смерть у 

Києві» П. Загребельного, «Диво» П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий 

шлях до озер» П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, 

«Золоті стремена» Р. Іванченко). Відтворення цього аспекту видається 

можливим внаслідок зосередження уваги на їхніх моральних якостях: 

корисливості, підступності, позірності поваги до князя. 

Одноплановість втілення образів воєводи Івана Мухи та боярина Луки  

(«Після довгої ночі» П. Угляренка), що наближує їх до героїв усної народної 

творчості, зразковість їхньої поведінки та глибокої самосвідомості стають 

передумовою змалювання середньовічного міста як осередку (згодом – центру) 

держави. Додатково до значущості князя, представника монархічної влади, та 

віча, вагоме місце прозаїками відводиться боярам і воєводам. Врахування 

своєрідності народнопоетичної традиції, поєднання реалістичних та 

романтичних моментів, увага до особливих характерів (за П. Шинкарем) 

втілюється у бажанні Івана Мухи та Луки протистояти князю Федору й боярину 

Фотію, не дозволивши їм закликати до Києва татар. Місто для Мухи та Луки 

осмислюється як центр держави, байдужість до долі якого означає зраду. 

Подібність конотації осмислення середньовічними мешканцями міста 

простежується також в епізодичному змалюванні образу воєводи, позбавленого 

в романі імені («Взимку, в рік миші» П. Угляренка). Зокрема вияв 

прихильності, дружби хана розцінюється воєводою княжича Федора як зрада 

ним власної держави, що неможливо пробачити. Місто як центр держави, 
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відповідальність за добробут якого лягає на плечі містянина, втілюється у 

змалюванні образу воєводи й боярина, колишнього каменотеса Пимона 

(«Довгий шлях до озер» П. Угляренка). Вимушеність виконання ним обов’язків 

повіреної особи князя Всеслава осмислюється як передумова сприяння 

становлення й розвитку міста та держави, до якої може долучатися простолюд. 

Близьким до такої інтерпретації прозаїками середньовічного міста як 

центру держави, добробут якої готові відстоювати прості люди, втілюється в 

образі Аристарха («Довгий шлях до озер» П. Угляренка). Усвідомлення такої 

потреби підштовхує вчорашнього Коснячкового холопа до протистояння 

Ізяславовому війську, не ставлячи за мету зберегти своє життя: «Чим 

дорожити? Князям і боярам холопи лише для тяжкої роботи потрібні… Й для 

війни ще» [269, с. 77]. Попри іронічність киян щодо бажання Аристарха стати 

холопським воєводою, його можливості впливати на державні справи, 

Коснячковий холоп закликає повстати проти неправди й несправедливості 

міста, уособленням яких є князі та бояри. Це видається йому можливим за 

умови ведення політики без втручання світських осіб («Хто ж тоді княжитиме в 

Києві, в Полоцьку, в Чернігові? – Народ. Що скаже люд – для кожного то закон. 

І на ворога щоб усі разом» [269, с. 108]). Витворення автором такої моделі 

політичної системи середньовічного міста нагадує радянську ідею «рівності», 

сучасником якої був автор: існування доброго й справедливого правителя, 

однаково справедливого, такого, який дбатиме про бідних і знедолених. 

Змалювання чвар, суперечок бояр, протистояння між ними і князем в 

середньовічному місті, представленому в історичних романах прозаїків, 

нагадує фольклорний поділ світу на добротворців і злотворців (за 

П. Шинкарем). Осмислення такого підходу простежується у введенні в 

художню канву роману («Смерть у Києві» П. Загребельного) оповіді про 

походження бояр, що є певною мірою алюзією на християнські апокрифи. Так, 

в романі, коли бог створив людину з глини, то чорт вирішив перевершити 

всевишнього, зліпивши свого чоловіка з пшеничного тіста. Пес, який пробігав 
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повз, з’їв пшеничну людину. Тоді чорт ухопив пса за хвіст, який з переляку 

стрибнув, випустивши з себе боярина відомим шляхом. 

Образи воєвод («Смерть у Києві» П. Загребельного), бояр, у т.ч. жінок-

бояринь («Диво» П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко) в художніх текстах прозаїків репрезентують середньовічне місто 

як місце зосередження влади ненаситних бояр, психологія дій яких вирізняється 

пристосуванством до зміни князів, подій і обставин, що вдається повернути на 

власну користь: «Боярам завжди добре, який би князь не був» [270, с. 147]; 

«…одні бояри кінчаються, другі починаються – на тому й стоїть Київ» [102, с. 

31]; «На всіх вистачить у неї розуму, і на князя Лаборця. Могла б навіть до 

нього піти радницею. Якби князі та бояри не цуралися жінок […]. Добромисл 

тільки те каже князю, що вона його навчає» [270, с. 23] тощо. Тому 

середньовічне місто в художній рецепції авторів вирізняється втіленням його як 

осередку вседозволеності бояр, до порад яких доводиться дослухатися князеві: 

відряджати в Чернігів від імені Святополка сина Вишатича Василя-Гордяту 

(«Гнів Перуна» Р. Іванченко) тощо. 

Середньовічне місто як місце влади, впливу бояр в художній рецепції 

прозаїків втілюється також в образах Добромисла й Радована («Князь 

Лаборець» П. Угляренка), які протиставляються підступному Парамону – 

уособленню зла, нещастя мешканців середньовічного града через політику 

такого боярина та йому подібних. Вплив Добромисла на правителя концентрує 

увагу на полегшенні ноші володаря в державницькому й приватному значенні, 

репрезентуючи водночас вседозволеність бояр. Зокрема Добромисл пропонує 

князю охрестити його ще ненародженого сина, підбираючи йому ім’я: 

«Назвемо його Ратибором… Чи, може, хочеш інакше? – Хай буде Ратибор, – 

погодився князь» [270, с. 8]. Такі дії боярина викликані бажанням мати власну 

вигоду – здобуття права долучатися до прийняття державотворчих рішень. 

Тому зникнення Лаборця осмислюється Добромислом насамперед як загроза 

для власного благополуччя через неможливість претендувати на роль князя. 
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Додаткової конотації середньовічне місто в історичних романах набуває 

як уособлення осередку впливу бояр – лихішої від правителя категорії міського 

суспільства, що є першопричиною негараздів містян («Князь Лаборець», «Після 

довгої ночі» П. Угляренка, «Смерть у Києві» П. Загребельного), втіленням зла 

(«Князь Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Смерть у Києві» 

П. Загребельного). Ситнику вдається здобути статус боярина завдяки «вірній» 

службі Ярославові («Чоловік, який наражався на смерть заради князя, не може 

зрадити» [95, с. 452]), постійному його супроводі й повазі («Первоміст» 

П. Загребельного). Утім нескладно помітити, що його бажання виконувати 

доручення й накази володаря є показним. Як і решта бояр та воєвод, він 

вихваляє правителя за посаду й становище, а не за його вченість та мудрість. У 

цьому контексті образ Парамона витворюється внаслідок зосередження уваги 

на ницості душі героя, що знаходить продовження у конкретних діях і вчинках: 

зазіханні на місце Лаборця, ув’язненні Добромисла, зреченні власного сина 

через його відмову бути союзником, заклику степовиків у власне місто задля 

примарної надії стати у ньому володарем («Князь Лаборець» П. Угляренка). 

Образи Фотія та його сина Конона («Після довгої ночі» П. Угляренка) 

витворені подібно до героїв попереднього роману, в чому В. Чумак вбачав 

«ніби повторне “видання” боярина Парамона з “Князя Лаборця”, як дві краплі 

води схожі один на одного ці персонажі» [302]. Водночас замість змалювання 

внутрішнього світу героїв, що пояснює поведінку бояр, увага переноситься на 

їхні вчинки як передумову можливості «зануритись у психологію, спосіб 

мислення, почуття героїв відтворюваної епохи» [304, с. 355]. З-поміж таких дій 

є намір пограбувати Чернігівське й Новгород-Сіверське князівства задля 

потрібної данини степовикам, що кристалізує авторську ідею середньовічного 

міста: осередок впливу бояр, досягнення мети якими видається доцільним через 

підступність, зраду, запроданство. 

У такому ж ключі відтворений внутрішній світ, психологія вчинків цієї 

категорії суспільства як передумова появи впливу на правителя. На прикладі 

образу Войтишича («Смерть у Києві» П. Загребельного), хитрого, лукавого й 
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улесливого, засвідчується здатність бояр і воєвод «перекидатися» з одного 

політичного табору в інший, залишаючись ввіреною особою для кожного князя. 

Відсутність у біографії Войтишича окремих випадків і навіть цілих років дає 

йому змогу зберігати пам’ять виключно про героїчні події, які «втомили» його 

державним життям. Місто, зокрема Київ, у його розумінні є втіленням кращих, 

заслужених людей, які заслуговують поваги й захисту князя. Натомість 

простолюд міста (ті, «що повилазили з нір» [102, с. 36]), на переконання 

воєводи, не заслуговують додаткових привілеїв. Тому віче на Подолі біля 

Турової божниці, під час якого Ігор цілував хреста на знак захисту киян, 

осмислюється ним як вияв зради правителем «ліпших» людей. 

Утім, на відміну від образів воєвод і бояр в історичних романах 

П. Угляренка, які є втіленням честі й гідності простого люду Києва («Довгий 

шлях до озер» П. Угляренка), в художніх текстах Р. Іванченко вони 

уособлюють зраду власних цінностей та самого міста. Найбільш розлого таке 

змалювання представлене образами Бусла («Зрада, або Як стати володарем»), 

Щербила («Отрута для княгині») та Нерадця («Гнів Перуна»). 

Бояри, колишні простолюдини Щербило й Нерадець є втіленням 

моральної деградації містян, зубожіння їхнього внутрішнього світу після 

програшної боротьби із принадами середньовічного міста. Відтворення 

прозаїками психології, вчинків героїв корелює зі змалюванням причини їхніх 

дій: бажанням простолюдина дорівнятися до Гордини, дівчини боярського 

походження («Отрута для княгині» Р. Іванченко), здобути перемогу над 

Гайкою, дружиною Яня Вишатича («Гнів Перуна» Р. Іванченко) тощо. Це стає 

передумовою деформації їхньої свідомості. Зокрема, на зміну честі й гідності 

Щербила та Нерадця приходить бажання здобути нові блага внаслідок вірної 

служби князеві; жадібність до багатства й марнославство перевершує 

прагнення бути вільним. У такий спосіб середньовічне місто, зокрема Гора, 

набуває конотації випробування для колишніх простолюдинів блиском золота, 

похвалою князя й вольностями, які можна отримати за службу, переступивши 

через батькову смерть, прокльони матері, власне кохання. На зміну мрії в 
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щасливе майбутнє приходить віра в багатство, замість обтяжливості минулого – 

порожня, а тому й легка душа. 

Щербило усвідомлює власну непотрібність, марність життя, що стає 

передумовою осмислення його образу як «зайвої» людини для середньовічного 

міста. У такому контексті прочитуються образи бояр-колишніх 

простолюдинів – Бусла («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко) і 

Нерадця («Гнів Перуна» Р. Іванченко). Їхнє бажання відмежуватися від своїх – 

киян, батька, брата Вратка-Гомона, дружини Гніви, власної матері – призводить 

до перебування між двома світами, до кожного з яких вони уповні не належать. 

Йдеться насамперед про неможливість Бусла й Нерадця дорівнятися до світу 

бояр, для якого вони є нічим іншим, аніж як «проста кістка чорнолюддя 

київського рукомесного Подолу» [116, с.221]. При цьому середньовічне місто, 

зокрема Гора, окрім її значення як «символ горя і неволі» (за С. Нестерук), 

постає уособленням вершини, яку намагається підкорити простолюдин, 

жертвуючи власним щастям. Не випадково, що будинки, які зводять Нерадець й 

Бусел, розміщені поблизу княжих палат і боярських домів, але водночас – 

понад Подолом. 

Дещо іншої конотації набуває образ боярина, а отже й середньовічне 

місто в романі «Диво» П. Загребельного. Теза із «Повѣсть врѣмяньных лѣт» 

про відмову Ярослава платити данину батьку («Ѩрославъ поча сего не даѩти 

Кыєву Ѡц҃ю своєму» [217, с.115]) є поштовхом до змалювання ролі боярства 

[164, с.113]. Відображені автором причини політичних взаємин між Ярославом 

і новгородським посадником Коснятином, двоюрідним братом Володимира, 

мають виразно суб’єктивний характер. Позбавлення Коснятина права бути 

князем Новгорода є передумовою налаштування ним княжича до непокірності 

перед Володимиром: відмови платити данину, прагненні скликати віче для 

походу проти Києва, бажання заволодіти столицею. 

Зв’язок між боярином та середньовічним містом тут розгортається в 

аспекті людини як «іншої»: такої, яка вирізняється з-поміж інших бояр 

найбільшим правом брати безпосередню участь у прийнятті державотворчих 



102 

 

рішень. Новгород для Коснятина є уособленням влади, несправедливо 

відібраної в його батька, а отже і в нього. Проголошення Добрині князем – 

присвоєння звання, яке дається на все життя й на весь рід, передбачало 

наділення такими ж правами й Коснятина. Водночас перебування в Новгороді 

спершу Вишеслава, потім Ярослава, передбачало втрату боярином можливості 

безпосередньо впливати на місто. Натомість Київ постає для Коснятина 

уособленням порятунку, можливістю повернути втрачене: заволодіння 

Ярославом києворуською столицею є передумовою повернення Коснятину 

свого міста, можливості убезпечитися від наступників володаря столиці. 

Розлогість змалювання впливу Коснятина на Ярослава підкреслює 

домінантність власних інтересів боярина над потребами міста й держави: 

«…повертав князя у вигідному для себе напрямку […]. Як упаде на Ярослава 

провина за братове вбивство, тоді єдине для нього спасіння: добувати київський 

стіл» [95, с. 368-369]. Корисливість Коснятина, його підступність, позірність 

слухняності й смирення знаходять відгук у рішеннях Ярослава: змові з 

Болеславом проти Володимира, бажанні перетягнути Бориса й Гліба на свій бік, 

обіцянці Коснятину поставити його князем у Новгороді після вдалого 

завершення повстання тощо, що підкреслює своєрідність художньої 

інтерпретації середньовічного міста – простору, в політичній системі якого 

чільне місце займають бояри. 

Як і в середньовічних текстах («Ст҃ославъ […] поча думати с дружиною 

своею […] люба бысть рѣчь сі дружинѣ» [217, с.59-60]), історичні романи 

другої половини ХХ століття засвідчують значущість дружини для політичної 

системи міста («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 

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

відмінним від середньовічного принципу відтворення є зосередження уваги на 

індивідуалізації образу героя, його внутрішньому світі.  

На прикладі образу Вадима («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко) вдається простежити формування свідомості воїна, його звитяги, 

мужності, витривалості, готовності покласти власне життя заради збереження 
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свободи («…се Вадим і привів до […] Болкана дружину Ольми […]. Вадима 

того вже нема – загинув […] доблесно під хозарським арканом» [103, с.243]). 

Крізь призму змалювання персонажів цієї категорії міського суспільства 

середньовічне місто постає осередком, а згодом – центром окремого князівства 

або держави. Як і для середньовічних текстів, для історичних романів прозаїків 

вартою поваги для є смерть воїна на полі бою («Зрада, або Як стати володарем» 

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

Отже, художня рецепція середньовічних образів бояр і воєвод, значущість 

яких для політичної системи міста й держави засвідчена середньовічними 

текстами, в історичних романах другої половини ХХ століття стає 

передумовою цілісності сприйняття парадигми міського соціуму. Крізь призму 

авторської рецепції середньовічних образів бояр і воєвод місто постає 

уособленням їхньої значущості для політичної системи та втілення сваволі, 

лобіювання власних інтересів. Концентрація уваги на виразно позитивних 

персонажах («Після довгої ночі» П. Угляренка) є передумовою репрезентації 

середньовічного міста як центру держави, байдужість до долі якого 

сприймається як зрада («Довгий шлях до озер», «Взимку, в рік миші», «Після 

довгої ночі» П. Угляренка). Змалювання чвар і суперечок між боярами, між 

ними й князем репрезентує середньовічне місто як осередок впливу бояр, 

їхнього пристосуванства, влади над правителем («Диво», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий шлях до озер» П. Угляренка, 

«Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» Р. Іванченко), ненаситності 

(«Князь Лаборець» П. Угляренка) та вседозволеності («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко). Крізь призму сприйняття вказаних образів середньовічне місто 

постає уособленням осередку впливу бояр – лихішої від правителя категорії 

соціуму, що є першопричиною негараздів містян («Князь Лаборець», «Після 

довгої ночі» П. Угляренка, «Смерть у Києві» П. Загребельного), уособленням 

зла («Князь Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Смерть у Києві» 

П. Загребельного), улесливості («Смерть у Києві» П. Загребельного), готовності 

досягати мети за будь-яку ціну («Після довгої ночі» П. Угляренка). 
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Образи бояр і воєвод, у минулому – простолюду заслуговують поваги й 

довіри («Довгий шлях до озер» П. Угляренка), втілюють зраду власних 

цінностей, міста («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині», «Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). Місто, зокрема Гора, постає для них уособленням 

випробування золотом, вольностями («Гнів Перуна» Р. Іванченко), 

неможливість протистояння яким призводить до формування образу «зайвої» 

людини («Отрута для княгині» Р. Іванченко). Концентрація уваги на осмисленні 

«іншої» людини («Диво» П. Загребельного), такої, що вирізняється з-поміж 

інших правом брати участь у політичному житті міста, підкреслює 

символічність для неї значення конкретних міст: Новгород як уособлення 

власної влади; Київ – втілення власного порятунку. 

Змалювання дружини, як і в середньовічних текстах, в історичних 

романах другої половини ХХ століття вирізняється її значущістю для 

політичної системи міста («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 

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

на свідомості воїнів, їхньому бажанні захищати міський простір стає 

передумовою осмислення його як осередку, а згодом – центру держави.  

 

2.4. Семантика образу середньовічного міського простолюду в 

історичних романах прозаїків 

Змістовність і повнота відображення образів вільних мешканців 

середньовічного міста в художніх текстах другої половини ХХ століття є 

однією із передумов втілення його господарсько-економічної своєрідності. В 

цьому аспекті важливо зауважити про середньовічні традиції книжників та їх 

творче переосмислення прозаїками, що впливає на своєрідність змалювання цієї 

категорії соціуму, а отже – середньовічного міста. 

У києворуських текстах пересічні мешканці міста майже не є предметом 

відображення літописця. До того ж усі його герої – історичні або претендують 

на історичність ([236, с. 53]). Натомість художня рецепція П. Загребельним, 

Р. Іванченко, П. Угляренком мешканців середньовічного міста в такому аспекті 
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вирізняється поліфонічністю [164, с.113]. Це мешканці маленьких містечок, 

обмежені власним простором; самосвідомі кияни, об’єднані спільністю ідеї 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного); другорядні (Золоторукий, Хмизонос та 

інші) або ж головні (Сивоок) для розвитку фабули художнього тексту («Диво» 

П. Загребельного); ті, які вимушені підпорядковуватися патріархальним 

традиціям і стати жертвою для язичницьких богів («Гнів Перуна» Р. Іванченко), 

прислужувати при князівському, боярському дворі, остерігаючись помсти й 

зради («Після довгої ночі» П. Угляренка, «Золоті стремена» Р. Іванченко), 

виконувати рутинну домашню роботу («Первоміст» П. Загребельного) тощо. 

Такий підхід до втілення середньовічного соціуму в літературі другої 

половини ХХ століття підпорядковується вимогам історичної прози 

(панорамність відтворення дійсності, багатоплановість розвитку конфліктних 

ліній, художнє відтворенням «актуальних проблем зовнішнього та 

внутрішнього світу» [169, с. 342]) та відповідає вимогам свого часу: потребі 

відтворити «життя в усіх його вимірах і виявах, збереження пам’яті 

суспільства, його духовних надбань», що є прагненням «утвердити себе, 

зберегти той історичний суспільний потенціал, який робить людину Людиною, 

творить її духовний світ…» [118, с.187]. 

Водночас представлені в художніх текстах прозаїків образи простолюду 

вирізняються від інших категорій середньовічного соціуму. Йдеться переважно 

про змалювання осіб, які територіально відмежовані від дитинця й перебувають 

на околицях середньовічного міста. Це, а також наділення їх певними правами 

й обов’язками стає передумовою подвійності смислів: осягнення цієї категорії 

суспільства як тих, над ким вивищуються інші, і водночас – «простого люду», 

що має змогу долучатися до прийняття державотворчих рішень. 

Найбільш розлого така інтенція прочитується крізь призму образів героїв 

роману «Гнів Перуна» Р. Іванченко – Брайка, сина Бестужа, та Гордяти. 

Неспроможність гончаря Брайка виплатити борг, загроза вимушеної роботи 

його сім’ї «у Тьмуторокані» призводять до життя в страху перед князем, 

боярином, беречем, тіуном, ємцем, «лукавими і загребущими двораками» – 
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ченцями, лихоїмцями. Подібним є змалювання образу Гордяти, який, як і всі 

мешканці середньовічного міста, змушений багато працювати, найматися на 

службу до князя, аби прогодувати себе й власну сім’ю. 

Осмислення середньовічного міста як середовища обмеження власної 

свободи, небезпеки простежується в образах Ісси («Диво» П. Загребельного) й 

Ойки («Смерть у Києві» П. Загребельного). Пошук сенсу життя Іссою у водах 

моря наближає її до безмежжя, дає наснагу продовжувати життя. Водночас у 

межах Києва, оточеного захисними валами, сакральність такого значення для 

жінки втрачається. Натомість образ Ойки стає передумовою осмислення 

середньовічного міста як втілення приреченості, незахищеності, обмеженості 

внутрішньої свободи внаслідок потреби дотримуватися обов’язків, 

передбачених її соціальним станом. Постійна небезпека, з якою доводиться 

зіштовхуватися дівчині на боярському дворі («Я звикла не спати ночами. Вони 

ганяються за мною саме ночами. Щоб не датися, треба не спати» [102, с. 285]), є 

передумовою втілення середньовічного міста як маскулінного простору, що 

позбавляє жінку права робити власний вибір. Отож місто постає уособленням 

владності, впливу всіх без винятку соціальних категорій на простолюд. 

Натомість образ Кричка («Смерть у Києві» П. Загребельного) репрезентує 

тогочасне місто як місце незалежних, нескорених, хоча й стомлених людей від 

постійних князівських чвар, міжусобиць [164, с.114]. Утіху від них коваль 

знаходить у можливості відокремитися від «Гори», своїй щоденній праці, 

спільності поглядів з іншими киянами. Така спільність, згуртованість сил і 

можливостей містян втілюється насамперед в підтримці або спротиві 

князівській владі, боярам («…в Києві прагнення до одностайності перевищує 

прагнення до правди […]. Бо ліпше помилятися одностайно, ніж бути 

правдивим самотньо […]. Праведні в нас ті, хто з усіма» [102, с. 39]). 

Зокрема порушення усталеного порядку життя в середньовічному місті, 

як свідчать художні тексти другої половини ХХ століття, підштовхує його 

мешканців до боротьби за волю. Виявом такої поведінки, як і в середньовічних 

текстах («…видивьше людьє. бѣжавша кнѧзѧ. и възвратишасѧ Кыєву. и 
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створиша вѣче» [217, с. 162]), є бажання самостійно обирати князя, як-от 

Володимира Мономаха («Гнів Перуна» Р. Іванченко), Малка («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко), позбуватися правителя, не здатного задовольнити їхні 

інтереси («Довгий шлях до озер» П. Угляренка), або княжих прислужників, які 

набридли здирництвом і неправдами («Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Отож пошук справедливості мешканцями середньовічного міста, зокрема 

Києва, визначає символічність його значення – місця правди, захисту, якщо 

туди «звідусюди тягнуться […] скривджені й зневірені!» [114, с.435]. 

У такому аспекті вести мову варто не про поступливість, добросердність і 

щирість мешканців середньовічного міста (риси, які також об’єднують 

простолюд у прозі другої половини ХХ століття), а про крутий норов як одну із 

передумов їхнього прагнення до волі. Ідея об’єднання мешканців міста в 

боротьбі та масштабність їхньої сили, що перевершує міцність фортеці 

(«Взимку, в рік миші» П. Угляренка), притаманна всім історичним романам 

прозаїків. Її втілення в художніх теках є своєрідним уособленням 

середньовічного міста як осередку могутності в начебто малому й 

непомітному – її мешканцях («Тримається вона [держава] лише на міці чорних 

людей. На їхніх руках і плечах» [111, с. 420]). 

Водночас спільність зусиль мешканців середньовічного міста в художніх 

текстах другої половини ХХ століття зумовлена також потребою помсти 

«боярам проклятим» за те, що «звели з світу князя» («Князь Лаборець» 

П. Угляренка); «Горі» та підозрілому князю Ігорю («Смерть у Києві» 

П. Загребельного); Княжій Горі за посягання на традиції предків, 

несправедливу смерть зодчого Златорука («Отрута для княгині» Р. Іванченко) 

тощо. Такі дії передбачають втрату самотності, вимушене перебування 

наодинці зі своїми проблемами, а отже – втрату індивідуальності, здобуття 

певної анонімності («О, страшна лють скривдженої людини, немає мили її 

спинити в миті її спалаху. Бережіться її, владці й захланники» [116, с.133]). 

Йдеться про втрату середньовічним містом рис впорядкованості, на зміну 

яким приходить хаос: шалений натовп, з кілками, палицями й серпами, що 
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зносить все на своєму шляху – каміння, копиці сіна, огорожі, княжий двір і 

навіть требища («Князь Лаборець» П. Угляренка). Невпорядковість його дій 

внаслідок недовір’я й підозрілості до князя Ігоря («Смерть у Києві» 

П. Загребельного) призводять до фатальних наслідків: «бити могли усі й не 

самого Ігоря, а який князь попався в руки – того й били […] тут винний цілий 

Київ, а город винний не може бути. Хіба що Гора» [102, с. 47]).  

Водночас відсутність одностайності поглядів серед мешканців 

середньовічного міста постає передумовою дипломатично скерованих рішень і 

дій правителя та його оточення. Таким є змалювання підготовки Ізяслава до 

походу з Ольговичами проти Мономаховичів («Смерть у Києві» 

П. Загребельного), що втілює «правильність» дій правителя попри розбіжність 

думок киян: «одні казали, інші мовчали». 

Утім найбільш розлого такий аспект функціонування середньовічного 

суспільства в історичних романах другої половини ХХ століття простежується 

на прикладі образу жебраків («Смерть у Києві» П. Загребельного). Відтворення 

цієї категорії тогочасного міського суспільства, що майже не представлена 

літописами й авторськими середньовічними текстами, засвідчує творчу 

репрезентацію суспільно-історичного контексту, якості життя мешканців міста. 

Йдеться про змалювання їхнього існування, що втілює інший бік розкішного 

життя князів, бояр і служителів церкви: «юродиві, немічні, голодні, зубожілі, з 

[…] виразками […]; були тут сліпі й глухі, недоріки від народження і 

понівечені боярською жорстокістю […]; світили голими тілами, посинілими від 

морозу […]; все це кричало, плакало, голосило, благало, канючило, 

погрожувало, проклинало; здавалося, все горе, всі лиха й нещастя збилися 

отут…» [102, с. 274]. 

Поява такого явища в середньовічному суспільстві в романі неминуче 

пов’язана з політичною ситуацією в державі [164, с.114]. Зокрема, 

висловлюється припущення про час появи «людських залишків» від найперших 

князів, уславлених й увіковічнених за власну щедрість, мудрість, велич духу. Їх 

збільшення пов’язується з часом князювання скупого Святополка, який 
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грабував монастирі та бояр. Посилення скрутності становища киян спричинене 

перебуванням на князівському престолі Всеволода. Насамкінець, збільшення 

числа зубожілих упродовж останніх років простежується в часи володарювання 

Ізяслава, розорення ним сіл і цілих міст.  

З цим пов’язані зміни в межах середньовічного міста, яке упродовж свого 

становлення й розвитку залишається відкритим до змін. Йдеться про 

змалювання моменту, коли Ростислав кидає золоті й срібні монети в зубожілий 

натовп киян («Володимир князь, а се його срібло», «Ярослав архонт, а се його 

золото»), який готовий довіритися іншому князю, здатному змінити їхнє 

становище на краще. Утім вигуки імені суздальського князя, що збентежили 

інших князів і бояр, видавшись їм недоречними й дещо загрозливими 

(«Долгоруки! …рукий – рукий – рукий! Долго… Долго… Долго… рукий!» 

[102, с. 275]), були забуті ними, поважними служителями церкви, боярами й 

воєводами одразу після від’їзду від Десятинної церкви. Натомість увага автора 

концентрується на зниженні моральних якостей попередників Ізяслава та його 

самого, що ґрунтуються на жадобі влади й власного вивищення. 

Найбільш розлого це простежується у змалюванні підтримки киянами 

повернення Ізяслава до Києва після його вимушеного тривалого блукання. 

Відтворення простолюду тоді набуває зниженої конотації, адже увага 

концентрується на його моральних якостях, позбавлених будь-яких чеснот: 

підлабузництво, запроданство, неробство тощо. Підкреслення такого типу 

їхньої поведінки пояснюється неналежністю їх до киян («…привітальні гуки та 

крики тих, кого згодом назовуть киянами» [102, с. 231]), неспроможністю 

раціонально й об’єктивно оцінити ситуацію, врахувати переваги 

володарювання Юрія Долгорукого над іншими князями. Використання 

згрубілої лексики підкреслює ницість характеру, байдужість до подальшої долі 

міста («князівські та боярські лизоблюди», «нероби», «безбатченки», 

«запроданці», «пропащі душі», «людське шумовиння» тощо). Отож змалювання 

байдужості Ізяслава та його оточення до долі київського простолюду увиразнює 
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проблему співвідношення мешканців міста й влади, притаманну ідеології ХХ 

століття, сучасником якої був автор. 

Ще одним із аспектів художньої рецепції середньовічного міста в 

історичних романах другої половини ХХ століття є концентрація уваги на його 

господарсько-економічній своєрідності. Йдеться насамперед про виокремлення 

множинності типів змалювання образу, характеру особи, діяльність якої 

корелює з міським простором, визначаючи своєрідність його існування. З-

поміж найбільш повно представлених у художніх текстах можна назвати такі 

міські типи, як коваль («Диво» П. Загребельного, «Золоті стремена» 

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

П. Загребельного), купець («Диво» П. Загребельного), зодчий («Диво» 

П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Отрута для княгині» 

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

П. Загребельного), а також кожум’яка, бондар та інші, діяльність яких в 

історичних романах другої половини ХХ століття представлена лише побіжно. 

Йдеться про відображення князівського золотаря Золоторукого («Диво» 

П. Загребельного), названого так за дивовижну майстерність робити свої 

вироби – прикраси, посуд, хрести, скриньки – винятково витонченими; 

хмизоноса, крізь призму сприйняття якого розкривається своєрідність міського 

торговища й процес поширення християнства в Києві; константинопольських 

майстрів, які прибувають до Києва будувати Софію. Зрештою змалювання 

образу зодчого Сивоока, крізь призму світовідчуття якого втілено процес 

поширення християнства, що репрезентує середньовічне місто як місце 

співіснування християнства і вірувань предків. 

Традиційно для історичної прози другої половини ХХ століття образи 

ремісників протиставлені привілейованим особам, від яких відрізняються цілим 

комплексом моральних якостей і чеснот. Такий поділ героїв на конфронтаційні 

групи, як зауважує П. Шинкар, зумовлений радянською пропагандою, 

відповідно до якої антагоністичний розкол соціуму є неминучим [314, с.98]. У 

цьому аспекті образ Кричка в сукупності окремішніх його характеристик 
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репрезентує узагальнений тип містянина-коваля, домінантними рисами якого є 

працьовитість, безкорисливість, незалежність і правдивість («Смерть у Києві» 

П. Загребельного). Невибагливість до побутових умов (хижа, повна протягів і 

темряви, дубовий пеньок замість столу тощо) та нелюбов до зброї в змалюванні 

Кричка ставить на перший план його тяжіння до волелюбності. Водночас образ 

рук коваля, попечених вогнем та затверділих від заліза, втілює вміння слухати 

себе, власні потреби, зберігати зв’язок з традиціями предків (з «віщими» 

людьми, які чують голос землі). 

Патріотичність мешканців міста, їхня готовність боротися проти ворогів 

заради збереження власної волі втілюється в образі Микули («Князь Лаборець» 

П. Угляренка). Змалювання задоволення коваля, з яким він кує меч для 

боярського сина Радована («І радів, сміявся, хороше було йому працювати» 

[270, с.12]), відтворює своєрідність ремісничих традицій середньовічного міста. 

Йдеться про важливість заняття Микули для належного функціонування міста 

(забезпечення необхідного захисту тощо) й водночас його нівеляцію: в умовах 

мирного врегулювання політичних відносин між Лаборцем та володарями 

інших міст не виникає потреба виготовлення зброї. 

Репрезентація «рукомесного» київського Подолу – гончарів – 

увиразнюється завдяки змалюванню діяльності Бестужа та його родини («Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). Розлогість опису ліплення на гончарному крузі, 

обпалювання горщиків, глеків має на меті передати сакральність заняття, яке 

передбачає дотримання звичаїв і традицій: збереження в хаті справжньої тиші, 

утримання від голосних розмов і співання пісень, грюкання дверей чи рубання 

сокирою. Йдеться про панорамність побуту й звичаїв міста, «де вигадка 

авторки органічно вплітається в зображену нею реальну дійсність і 

сприймається як істина» [147, с. 143-144]. Можна простежити, що в 

художньому тексті зберігається середньовічна традиція, за якою певним видом 

роботи займалися всією родиною: молодші сини Бестужа приносили глину з-

під Боричевого узвозу, старші – сиділи біля гончарних кругів, сам дід сушив 

вироби, а згодом обпалював у гончарній печі. Процес обпалювання Бестужем є 
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втіленням таїнства, дива, якому передує урочистість процесу: святковий одяг, 

тиша, заклинання, причитування, шептання.  

Міський тип зодчого втілений в образі Гордяти-старшого («Гнів Перуна», 

«Золоті стремена» Р. Іванченко), уособлюючи збереження зв’язку з 

віруваннями й традиціями предків. Бажання Гордяти-старшого зводити храми й 

капища в своєму місті не знаходить підтримки в християнському міському 

суспільстві, адже осмислюється як вияв чаклунських забавок. Виліплені із 

глини макети зі стрімко піднятими угору «високоглавими маковицями», 

численними вежами-дашками, вони прикрашають лише полиці хижі Гордяти-

меншого, змушеного покинути Київ через «справедливе» рішення містян про 

прилюдне спалення «здателя-волхва» та його сім’ї. Такий тип презентації 

зодчого та його діяльності є уособленням середньовічної столиці як місця 

збереження пам’яті, звичаїв і традицій попередніх поколінь, які зазнають 

утисків з приходом нової віри. 

Оже, на відміну від середньовічних текстів, в яких пересічні мешканці 

міста майже не є предметом відображення автора, їх змалювання в художніх 

текстах другої половини ХХ століття є передумовою відтворення господарсько-

економічної своєрідності міського простору, соціуму як такого, який має змогу 

брати участь у вічі («Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині», 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка), перебуючи під 

впливом усіх інших суспільних категорій («Гнів Перуна», «Отрута для княгині» 

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

Репрезентація окремих образів мешканців міста не виходить за межі 

узагальненого типу: міста незалежних, нескорених і водночас – стомлених від 

постійних князівських чвар, міжуособиць («Смерть у Києві» П. Загребельного), 

змушених багато працювати, аби прогодувати себе та свою сім’ю («Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). Бажання містян відстоювати власні інтереси стає 

передумовою осмислення середньовічного міста як уособлення місця пошуку 

правди й захисту («Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер», 

«Взимку, в рік миші» П. Угляренка, «Смерть у Києві» П. Загребельного). Їхнє 
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об’єднання задля спільної боротьби є уособленням середньовічного міста як 

осередку могутності, втіленої в її мешканцях («Взимку, в рік миші» 

П. Угляренка, «Гнів Перуна» Р. Іванченко). Спільність поглядів 

середньовічного простолюду заради помсти передбачає втрату індивідуальних 

рис кожного з мешканців міста в натовпі, що стає передумовою осмислення 

міста як такого, що не вирізняється впорядкованістю простору («Князь 

Лаборець» П. Угляренка, «Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Відсутність одностайності серед містян репрезентує середньовічне місто 

як місце дипломатично скерованих рішень князя («Смерть у Києві» 

П. Загребельного). Змалювання жебрацтва, що майже не представлене 

середньовічними текстами, в історичних романах демонструє інший бік життя 

світських осіб та соціальні проблеми середньовічного міста («Смерть у Києві» 

П. Загребельного). Водночас художня рецепція цієї категорії середньовічного 

соціуму підкреслює відкритість міста до змін: готовність довіритися князю, 

який здатний забезпечити добробут. 

Змалювання господарсько-економічної специфіки міста є передумовою 

виокремлення таких міських типів як коваль, золотар, зодчий, гончар, купець, 

бондар, кожум’яка («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка тощо). Своєрідність 

їхнього змалювання підпорядковується ідеології ХХ століття: поділу героїв на 

групи; наділення їх цілим комплексом моральних якостей і чеснот («Князь 

Лаборець» П. Угляренка), що стає передумовою осмислення міста як місця 

збереження звичаїв предків, що знищуються з приходом нової віри («Диво» 

П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

 

2.5. Образ блазня й середньовічне місто в історичних романах 

П. Загребельного та П. Угляренка 

Поруч із традиційним для середньовічної міської культури тяжінням до 

християнської аскетичності, усталеного порядку, соціальної ієрархії [125], 

[320], [180] перебуває сміхова культура. М. Бахтін підкреслює, що в 
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європейському Середньовіччі та Відродженні народний сміх як багатошарове 

явище втілюється в трьох основних формах: обрядово-видовищній 

(святкування карнавального типу, сміхові дійства на площах); словесних 

сміхових творах різного роду (усних й письмових, латинською й народними 

мовами); різних формах та жанрах фамільярно-майданної мови (лайка, клятва) 

[21, с. 8-9]. Зазначені форми є взаємопов’язаними і взаємозумовленими. При 

цьому учасник карнавалу, як зазначає Ю. Крістева, виступає одночасно в двох 

іпостасях: виконавця й глядача, втрачаючи особистісну самосвідомість [145]. 

Утім офіційні інституції давньоруської держави, яким належала 

вирішальність у формуванні тенденцій середньовічного світогляду, 

карнавальне дійство – «сміховий катарсис серйозного середньовічного світу» – 

та блазня (крутія, блазня, дурня за М. Бахтіним; клоуна, крутія, трікстера, 

юродивого за О. Голозубовим) сприймали зовсім по-іншому. Чільне місце в 

літописах та авторських текстах відводилося традиційним церковним 

інтересам: регламентації змісту й специфіки текстів, уміщених в бібліотеках 

при монастирях; самоприниженню автора, його «недосконалій» вправності в 

письмі, що виставляється на позір перед читачами і є наслідком Божої волі. 

Натомість внутрішній зміст сміхової культури й карнавального дійства, 

на переконання Ю. Лотмана, осмислювався як встановлення тимчасової влади 

диявола над світом, що надається йому Богом. Отож те, на думку дослідника, 

«що учасники карнавалу реалізують узаконену поведінку, не скасовує того, що 

ця поведінка залишається гріховною. Якщо у вивченій М. Бахтіним традиції 

сміх скасовує страх, то у нашому випадку сміх має на увазі страх. Вивернутий 

навиворіт світ масок і ряджених смішний і жахливий одночасно» [171, с. 684]. 

Образи блазнів як спосіб репрезентації соціальних низів, що найповніше 

виявляються у межах міського простору («нульова ідентичність» за 

Г. Пастушок), в історичних романах П. Загребельного та П. Угляренка 

засвідчують різні форми зв’язку з соціальним порядком, його представниками. 

Йдеться про авторське бачення діалогічних взаємин між блазнем й князем, 

блазнем й середньовічними містянами, блазнем й іншим блазнем [165, с.189]. 
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святий чоловік […] та впіймали його за повелінням нашого князенка і за шию 

поворозом вели до самого Києва […]. От який у нас князюсик!» [95, с. 481]. 

Змалювання блазня в романі «Диво» П. Загребельного відповідає 

середньовічним канонам: сприйняття його слів і вчинків усвідомлюється 

суспільством через прояв нездатності помічати й озвучувати очевидне, дурості, 

що, на думку Д. Ліхачова, є своєрідною оголеністю «за своєю функцією. 

Дурість – це оголення розуму від усіх умовностей, від усіх форм, звичок. Тому 

й говорять і бачать правду дурні […]. Вони не розуміють ніяких умовностей» 

[157, с. 351]. На це вказують також прийоми, спрямовані на підсилення 

комічності блазня-карлика. На відміну від європейських традицій, за якими 

вбрання блазня мало певні асоціації з народними гуляннями ([134], [208]), 

Бурмака наділений речами, які мав князь. Відмінність полягала в тому, що всі 

вони були значно більшого розміру, аніж того потребував карлик. Це ставало 

причиною осміювання його за недотримання міри й передбачало відповідні 

наслідки: втрата міри унеможливлювала повернення йому серйозності. Тому 

все, що блазень говорив, сприймалося мешканцями міста як дурне й смішне. 

Озвучивши припущення щодо недосконалості Ярослава, його вад і хиб, 

блазень унеможливлює їх повноцінність подальшого існування (недоторканість 

висловленого ним за М. Бахтіним). Промовлене Бурмакою вважається 

комічним, не вартим уваги, а тому й повторення його реплік, нехай і 

справедливих, передбачає пониження самої людини до рівня блазня [165, 

с.190]. Так реалізується сенс давньоруських пародій, який, на переконання 

Д. Лихачова, полягає в знищенні «знакової системи, упорядкованого знаками 

світу» й побудови «світу невпорядкованого, світу «антикультури», у всіх 

відношеннях безглуздого» [157, с. 348]. 

Утім, попри показну дурість й нерозважливість, Бурмака дає влучну 

характеристику діяльності князя, озвучує спостереження щодо Ярослава, його 

найближчого оточення (непряме відображення інших форм людського 

існування за М. Бахтіним). Він помічає обтяжування киян повинностями, 

фізичною працею, що пов’язано з будівництвом Софії («Аби не коні […]. А 
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люди витерплять. Людина все витерпить, а коні й князі терпіти не вміють» [95, 

с. 443]), хиби в оточенні Ярослава, як-от Ситника («А князь наш дурний не 

тому, що дурний сам, а тому, що такими дурнями, як ти обставився!» [95, с. 

443]). Отож таке змалювання підкреслює амбівалентність середньовічного 

міста як середовища гідності, справедливих дій князя, його боротьби з 

власними недоліками, і водночас – нищення віри предків (наслідок – існування 

двовір’я), показної незначущості смішного, безперечної влади правителя. 

Образ середньовічного блазня та його зв'язок з мешканцями міста в 

романі «Плач біля чужої стіни» П. Угляренка виразно модифікований. Йдеться 

про розлогість змалювання життєвого шляху блазня Крока. Водночас це є 

свідченням трансформації стратифікації соціуму: Крок має брата й батька; 

після їх втрати блазня підтримують мешканці міста Троцнова. Подальше 

відворення його життя суттєво відрізняється від традиційного: він має власний 

кам’яний дім, доньку Сватаву, вплив на правонаступника чеського престолу 

Вацлава, коштовності й золото, якими ні перед ким не хизується, мешкає в 

монастирі святого Прокопа. Усвідомлюючи складність бути блазнем 

(справжнім блазням, на його думку, простіше, адже не потрібно про все думати, 

достатньо дбати лише про себе), Крок прагне видати доньку заміж за принца 

Вацлава, «змусити його зробити так, як йому того хочеться» [272, с. 159]. 

Він стає послом Сигізмунда до Вацлава, отримуючи в такий спосіб 

можливість стати першим радником. Утім блазень віддає перевагу порятунку 

наступника чеського престолу Вацлава з темниці, запобіганню захоплення 

чеського престолу, уникненню можливого кровопролиття. Отож таке 

змалювання засвідчує художню модифікацію образу середньовічного блазня: 

особи, яка входить до соціуму, посвячена в міжбратерські чвари за головне 

місто в державі, й водночас –відданого, щирого й передбачливого. 

Використання героєм маски блазня з метою своєчасної помсти 

простежується в романі «Після довгої ночі» П. Угляренка. Страждання 

Калістрата, якими він живе із дитячих років, породжують бажання поквитатись 

з власним і материним кривдником. Це є причиною, що змушує його 
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перебувати між двома світами: киянами, для яких він лише блазень, дурень, і 

водночас – тими, хто довіряє його розуму й винахідливості. 

Змалювання такого образу блазня репрезентує імалогічну проблему 

«іншого» й розкриває специфіку його взаємодії з містом. «Дурень», «блазень» – 

так себе називає сам герой. Натомість з авторського тексту, діалогів героїв 

можна довідатися про його справжнє ім’я – Калістрат. Він є радником князя 

Федора, своєрідним дипломатом між правителем й Іваном Мухою, сином хана 

Ахмедом, киянами. Зовнішність, поведінка Калістрата відрізняється від 

традиційної: він не прагне смішити, забавляти князя. Нещасний, з сумними 

очима й горбом на спині – він дає поради Федору, вміє читати по зорях, має 

глибокі знання. Змалювання зближення князя з Калістратом, якого отримав у 

подарував від Ахмеда, підкреслює обділеність обох в щасті. Водночас певна 

таємничість, загадковість й дивакуватість робить його незрозумілим для 

оточення («…найбільший дурень вважає себе розумним, може, найрозумнішим 

у світі. Дивний!» [271, с. 150]).  

Своєрідність такої інтерпретації простежується й у спілкуванні блазня з 

Іваном Мухою («Лиш слухай мене, корися, ніби ти простий боярин, а я твій 

князь» [271, с. 155]). Попри бажання Калістрата залишатися в очах князя й бояр 

блазнем, у розмові з огнищанином він прагне позбутися цієї маски, просить про 

допомогу, обіцяючи воєводі допомогти залишити свій слід на землі. Це 

зумовлено змалюванням його невлаштованості, своєрідної ніші, яку йому 

доводиться займати в міському суспільстві. Водночас така самопрезентація 

Калістрата не заважає йому тримати зв’язок з іншими частинами міста («Після 

довгої ночі» П. Угляренка), намагаючись знайти власне місце серед містян: він 

безперешкодно дає накази сторожі відкривати браму в будь-який час доби; 

керує Фотієм, нагадуючи йому про можливість розплати власним життям за 

непослух тощо. 

Водночас романтичність світосприйняття Калістрата зумовлює 

відповідність його поглядів: любов до столиці домінує над бажанням 

налагодити зв’язок з братом по матері Ахмедом («Йди геть, нема тобі місця в 
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Києві […]. Чорт тобі брат. Іди геть!» [271, с. 186]). Усвідомлення можливої 

смерті сина Кутлуг-бека через мороз, небезпеку, яка може виникнути поза 

межами захищеного мурами Києва, не стає на заваді Калістратові попереджати 

його про можливе покарання, давати наказ сторожі гнати татарина з міста 

киями. Отож на перший план виводиться не внутрішнє бажання героя 

помститися, а прагнення убезпечити середньовічний Київ від степовиків. 

Спосіб відображення відносин між блазнем і міським суспільством в 

романі «Диво» П. Загребельного дає підстави стверджувати про збереження 

середньовічних традицій. Йдеться про осмислення суспільством блазня як 

обов’язкового елемента придворного життя, а тому до слів і прокльонів 

Бурмаки всі звикли. Дивувалися лише ті, хто вперше чув від нього прокльони й 

лайку на адресу князя [165, с.190]. 

Привертає увагу послідовність використання П. Загребельним лексем 

«карлик» на позначення блазня Бурмаки («Диво») та «карлики», «недоростки», 

«виродки» щодо Льопа й Шльопа («Смерть у Києві»). Це зумовлено потребою 

підкреслити їхні фізичні вади, увиразнити авторську позицію щодо 

використання образів останніх для сюжетно-композиційної структури 

історичного роману. Їх використання є, як зауважує С. Нестерук, інверсією на 

образ князя Ігоря [193, с. 12]. У першому випадку йдеться про об’єктивність 

причин, що стали передумовою формування характеру Бурмаки: його образа й 

злість через власну потворність, недолугість стали передумовою появи лайки як 

можливості втриматися на світі. Натомість введення потворних, вигаданих 

героїв Льопа і Шльопа в художню канву твору, що не є притаманним для 

середньовічної літописної традиції явищем, виражає авторську позицію щодо 

боротьби за києворуську столицю. Так, попри схвальні відгуки й рецензії 

І. Кравченка й В. Земляка, опубліковані на сторінках «Літературної України», з 

вказівкою на тяжіння автора до української версії княжої доби [105, с. 2], [141, 

с. 3], Р. Іваничук вказує на апологію «душителя Руси-України Юрія 

Довгорукого в романі “Смерть у Києві”» [110, с. 62], що «не могло не 
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позначитись на відображенні інших героїв роману, включаючи нецентральні, 

як-от придворні блазні» [165, с.191]. 

Йдеться про змалювання образів Льопа й Шльопа як способу відтворення 

ницості Ізяслава, його байдужості до людської потворності, що виставляється 

на глум. Це впливає на взаємини блазнів між собою та змалювання 

середньовічного міста як такого, в якому оголюється потворність внутрішнього 

світу. Бійки карликів, що мають розважати князя, спричинені не через їхній 

характер, а внаслідок штучно розпаленої між ними ворожнечі. Неоднаковість 

кліток Льопа і Шльопа стає причиною появи бажання відібрати більшу в свого 

противника, а отже – страху перед втратою «дубового дому», що фактично є 

уособленням їхнього ув’язнення [165, с.191]. 

На відміну від Бурмаки («Диво» П. Загребельного), Льоп і Шльоп 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного) позбавлені прямої мови [165, с.191]. Про 

взаємну ненависть блазнів відомо з авторських ремарок й розлогих описів 

їхньої боротьби: «…кинулися один на одного і на втіху князям та дружинникам 

[…], вмить змісили собі під ногами траву […], постогнували й похекували […], 

плакали від злості, що жодному не дано втоптати в болото супротивника так, 

щоб той уже не підвівся» [102, с. 74]. Використання однорідних присудків, 

попарного поєднання дій повною мірою передає емоційний стан героїв. Таке 

змалювання оголює проблему «зайвої» людини – такої, яка потрібна як 

можливість відволіктись від власних справ, розвага й навіть тло. Подібність 

існування породжує в героїв страх, відчуття гострої невлаштованості й агресію 

як наслідок бажання убезпечити себе від ворожості міста, його мешканців. 

Виразно модифікованого значення набувають образи блазнів після зміни 

влади у Києві, а отже, – непотрібності їхнього перебування в середньовічному 

місті. Їх, озвірілих від голоду й ненависті, викинули за межі києворуської 

столиці. Тому ідея «зайвої» людини для середньовічного суспільства у цьому 

контексті набуває виразно іншого значення – реального, позбавленого 

додаткових смислів. Пошуки й боротьба між ними за власний простір (клітки) 

закінчуються розчаруванням: втратою можливості отримувати харчі, 
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звеселяючи князя та його оточення. Це штовхає їх до вимушеної потреби 

об’єднатися задля спільної мети – заробити на життя вигаданим каліцтвом, 

взяти викуп в Юрія Довгорукого за вість, що нібито син Андрій потайки вивіз з 

Вишгорода священну ікону тощо. 

Змалювання викинутих Льопа і Шльопа із середньовічного Києва удруге 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного) характеризується певним накладанням 

смислів, пов’язаних із міським простором. Окрім осмислення їх як «зайвих» 

для міста, їхнє зображення набуває символічного значення: можливих нещасть 

для міста, які можуть принести йому виродки. Схематичність відображенням 

дій карликів, позбавлення реплік чи прямої мови, підкреслює їхню комічність. 

Отже, традиційна для західноєвропейської культури сміхова культура в 

романах «Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного та «Плач біля чужої 

стіни», «Після довгої ночі» П. Угляренка втілюється в змалюванні взаємин між 

блазнями та іншими героями історичних романів: між блазнем і князем, 

блазнем й містянами, блазнем та іншим блазнем. Спосіб відображення блазня у 

першому випадку (Бурмака – «Диво» П. Загребельного) зберігає середньовічні 

традиції й підкреслює амбівалентність міста цієї доби: місце справедливості дій 

правителя, гідності й боротьби з власними недоліками, і водночас – нищення 

минулого, умовності смішного й дурнуватого, безперечності влади князя. 

У творчості П. Угляренка («Плач біля чужої стіни») представлено 

взаємини між містом й блазнем, середньовічний образ якого зазнає 

модифікації: він має сім’ю й власний дім, мешкає в монастирі, впливає на 

спадкоємця престолу. Водночас на прикладі блазня Калістрата («Після довгої 

ночі») розкривається проблема «іншого» у взаємодії із середньовічним містом 

та його мешканцями як форма пошуку власного місця серед містян. 

Змалювання взаємин між блазнем та киянами в романах «Диво», «Смерть 

у Києві» П. Загребельного зберігає середньовічні традиції: блазень 

осмислюється мешканцями міста як обов’язковий елемент князівського двору, 

для якого відкривається позірна вседозволеність, можливість уникати 

безкарності, й водночас – неможливість бути повноправним членом 
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суспільства. Відображення взаємин між блазнями Льопом, й Шльопом 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного) слугує способом ретрансляції авторської 

інтенції: репрезентація образу «зайвої» людини в середньовічному суспільстві, 

страх якої породжує в героїв агресію як бажання убезпечити себе від ворожості 

міста, його мешканців. У подальшому змалювання образів набуває виразної 

символічності – уникнення можливих нещасть, які приносять містам виродки. 

 

 

Висновки до другого розділу 

Вивчення художньої рецепції середньовічного міста в історичних 

романах другої половини ХХ століття здійснюється завдяки врахуванню 

структурно-семантичної організації міського середньовічного суспільства: 

князь; церковнослужителі та ченці; бояри, воєводи, дружина; простолюд. 

Окремо від вказаних соціальних категорій перебувають блазні, спосіб 

інтерпретації яких у художніх текстах прозаїків засвідчує збереження та 

творчепереосмислення середньовічних традицій. 

Середньовічне місто в контексті князівської свідомості реалізується у 

двох типах зв’язку правителя з міським простором: державницькому й 

особистісному. Перший засвідчує дотримання прозаїками традицій книжників 

щодо осмислення Києва як осередку, а згодом центру держави. Середньовічне 

місто є уособленням влади, сили й могутності правителя, його бажання 

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

П. Угляренка), утвердження правди, справедливості володаря («Отрута для 

княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Плач біля чужої стіни» П. Угляренка). 

Потрапляння володаря під вплив середньовічного міста в художніх текстах 

засвідчує його відчуття відчуженості («Зрада, або Як стати володарем», 

«Отрута для княгині» Р. Іванченко), страху («Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка, «Гнів Перуна» Р. Іванченко), розпачу («Зрада, або Як стати 

володарем», «Отрута для княгині», «Золоті стремена» Р. Іванченко, «Диво» 

П. Загребельного). Особистісний принцип відтворення князівської свідомості 
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репрезентує середньовічне місто як своєрідне обмеження, тягар, що позбавляє 

повноти життя («Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного), 

випробовує самотністю, втратою особистого щастя, недовірою («Диво» 

П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині» 

Р. Іванченко). 

Місто в контексті змалювання служителів церкви та чорноризців 

засвідчує становлення християнського міста в європейському контексті 

(«Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем»,«Отрута для 

княгині», «Золоті стремена» Р. Іванченко). Витворення власної традиції нової 

віри в умовах визначеної ієрархії репрезентує середньовічне місто (Київ) як 

осередок, а пізніше релігійний центр («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як 

стати володарем» Р. Іванченко, «Князь Лаборець», «Після довгої ночі» 

П. Угляренка). На відміну від середньовічних текстів, увага прозаїків 

концентрується на поведінці служителів церкви й чорноризців, їхньому 

характері, психології вчинках, рисах, що наближають їх до мирян («Диво» 

П. Загребельного).  

Як і в середньовічних текстах, поширення християнства є передумовою 

осмислення середньовічного міста як осередку літописання, книжності й освіти 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Отрута для княгині» 

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

світу служителів церкви, на відміну від текстів книжників, підкреслює 

складність становлення нової віри, що є можливим завдяки подвижницькій 

праці ченців і церковнослужителів («Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях 

до озер» П. Угляренка). Іронічне змалювання їхніх образів є передумовою 

осмислення середньовічного міста як такого, що не вирізняється духовною 

піднесеністю служителів церкви, засвідчує поверховість дотримання 

християнських догм («Первоміст» П. Загребельного, «Після довгої ночі» 

П. Угляренка). 

Змалювання прозаїками бояр, воєвод і дружини репрезентує 

середньовічне місто як уособлення місця значущої політичної сили, 
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вседозволеності бояр, воєвод, які є першопричиною негараздів містян. 

Змалювання виразно позитивних героїв репрезентує середньовічне місто як 

центр держави, байдужість до долі якого означає зраду («Довгий шлях до озер», 

«Після довгої ночі», «Взимку, в рік миші» П. Угляренка). Зображення чвар між 

боярами відтворює місто як осередок впливу бояр, їхнього пристосуванства, 

влади над князем, ненаситності, багатоправності, уособлення зла, улесливості, 

опортунізму. Образи бояр-простолюдинів репрезентують середньовічне місто 

як уособлення місця моральної деградації містянина, занепаду його 

внутрішнього світу («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині», 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко), що стають передумовою формування таких типів 

людей як «зайва» та «інша». Образ дружини, як і в середньовічних текстах, 

вирізняється її значущістю для політичної системи міста, увиразнюючи його як 

осередок, а згодом –центр держави («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті 

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

Місто у сприйнятті вільних містян в історичних романах прозаїків постає 

господарсько-економічним осередком, місцем, де можна брати участь у вічі 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині», «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка), доводиться перебувати під 

впливом інших категорій соціуму («Гнів Перуна», «Отрута для княгині» 

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

місто є втіленням незалежних, нескорених і стомлених від постійних 

князівських чвар, міжуособиць («Смерть у Києві» П. Загребельного). Бажання 

містян відстоювати власні інтереси репрезентує середньовічне місто як місце 

пошуку правди й захисту («Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер», 

«Взимку, в рік миші» П. Угляренка, «Смерть у Києві» П. Загребельного); 

осередок могутності, зосередженої в її мешканцях («Взимку, в рік миші» 

П. Угляренка, «Гнів Перуна» Р. Іванченко). Відсутність одностайності поглядів 

серед містян репрезентує його як місце звершення «правильності» дій 

правителя («Смерть у Києві» П. Загребельного). Водночас середньовічне місто, 

на відміну від текстів книжників, постає осередком і центром увиразнення 
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соціальних проблем – жебрацтва («Смерть у Києві» П. Загребельного), 

репрезентуючи інший бік життя світських осіб, відкритість міста до змін. 

Господарсько-економічна своєрідність середньовічного міста 

представлена множинністю типів, які корелюють із його простором: коваль, 

купець, зодчий, кожум’яка, бондар («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна», 

«Золоті стремена» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка). Своєрідність 

їхнього змалювання підпорядковується ідеології ХХ століття: поділу героїв на 

конфронтаційні групи, наділення їх чеснотами, збереженням віри предків 

(«Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

Осмислення образу блазня втілюється внаслідок змалювання взаємин між 

блазнями й іншими героями: між блазнем і князем, блазнем й містянами, 

блазнем й іншим блазнем. Перший аспект засвідчує збереження традицій 

міської культури щодо перебування блазня поза суспільною стратифікацією, 

відтворюючи середньовічне місто як місце справедливості дій князя, й 

водночас – місце нищення минулого, умовності смішного, безперечності влади 

князя («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного). Відтворення взаємин між 

блазнем й князем, блазнем й киянами («Плач біля чужої стіни», «Після довгої 

ночі» П. Угляренка) засвідчує модифікацію образу: блазень (у т.ч. «інший») 

бере активну участь в суспільному житі міста. Змалювання взаємин між 

блазнем і киянами («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного) засвідчує 

збереження середньовічних традицій: осмислення блазня як обов’язкового 

елемента князівського двору, позбавленого права бути повноправним членом 

суспільства. Репрезентація взаємин між блазнями («Смерть у Києві» 

П. Загребельного) розкриває проблему «зайвої» людини, образ якої набуває 

символічного значення: уникнення нещасть, які приносять містам виродки.  
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РОЗДІЛ 3. 

КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТОПОСУ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА 

В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПРОЗАЇКІВ 

Цілісність образу середньовічного міста в історичних романах 

П. Загребельного, Р. Іванченко, П. Угляренка формується завдяки 

зосередженню уваги на його природно-ландшафтній своєрідності. Географічно-

конкретний простір (або окремі його елементи, локуси) модифікується, набуває 

рис символізації й метафоризації, що є наслідком існування об’єктивних для 

цього причин. Йдеться про особливості суспільно-історичного контексту епохи, 

який визначає напрями розвитку міського простору в умовах становлення 

середньовічної держави; світогляд автора, що формується внаслідок 

ідеологічних канонів доби, сучасником якої він є; потребу творчо осмислити 

фактичний матеріал, який слугував документальною основою художного 

тексту, або ж витворити власну модель природно-ландшафтної своєрідності 

міського простору, відмінної від традиційно середньовічних канонів, внаслідок 

трансформації певних історичних фактів чи подій. 

Додатковими чинниками вивчення топосу середньовічного міста, його 

домінантних рис в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка є смислові вузли, з-поміж яких варто виокремити такі: 

- дихотомія «степ – місто»; 

- амбівалентність центру і його зв’язки з околицями; 

- природно-ландшафтні особливості міського простору. 

Зосередження уваги на художній рецепції дихотомії «місто–степ» є 

передумовою визначення ключових для романів прозаїків ознак 

впорядкованого простору, своєрідності творчого переосмислення його локусів, 

семантичних величин – саду, воріт, капища, печери, келії ([241], [263], [180]). 

Вивчення специфіки змалювання ключових для центральної частини 

середньовічного міста локусів («ринок–храм–замок» за Б. Марковим) дозволить 

окреслити внутрішній вимір міського простору – відмінний від представленого 
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літописцями та в наукових працях; підкреслити полісемантичність, 

метафоричність, символічність (ринкова площа як місце обміну товарами, 

демократичності (віча), уособлення урочистості й звершення справедливості 

тощо) внутрішнього змісту міста, його околиць, непостійність соціокультурної 

диференціації мешканців тощо. 

Увага до природно-ландшафтних особливостей міського простору, 

їхнього функціонального призначення дає можливість встановити зв’язок з 

середньовічною традицією. Найбільш розлого це простежується у змалюванні 

символічності значення природи (наприклад, затемнення в літописах, «Словѣ о 

плъку Игоревѣ»). Водночас увага до чуттєвого зображення природи, що 

доповнює образ міста й передає особливість його «звучання», пейзажних 

характеристик як способу відтворення суголосних окремій людині чи 

суспільству настроїв і почуттів, вказує на творче переосмислення прозаїками 

ХХ століття природних процесів і явищ, трансформацію традиційних для 

середньовічного буття домінантних рис міського простору. 

 

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

новаторство 

Середньовічний міський простір в історичних романах П. Загребельного, 

Р. Іванченко, П. Угляренка увиразнюється внаслідок його зіставлення зі степом. 

Йдеться про виокремлення притаманних для середньовічного міста рис, що 

реалізуються завдяки встановленню зв’язків з авторським баченням степу в 

художніх текстах другої половини ХХ століття. 

Осмислення феномена степу представлене у фольклорі, давній літературі, 

історії та літературознавстві. Це спричинено тим, що тема степу є наскрізною 

для вітчизняної гуманітаристики, оскільки порушує проблему становлення 

власної державності та націєтворчості. Степ, зокрема козацький, постає в усній 

народній творчості як «історіософська метафора життя українців […] символ 

волі і незалежності людини і держави» [256, с. 227]: «…попереду Морозенко 

сивимъ конем вигравае […] …зустрінемось изъ Ордою за річкою, за бистрою» 
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[199, с. 15]. Водночас він є уособленням ворога, «прокляття України» [256, с. 

227]: «…сестри брата споряжають, въ доріженьку споряжають […]. Нема дощу, 

нема зходу, – нема брата изъ походу!» [198, с. 19]. 

Конотація степу в давньоруській книжності (зокрема, у «СловЂ о плъку 

Игоревѣ») визначається суспільно-історичним контекстом. Певна незалежність 

міста-центру відповідного князівства щодо інших осередків, столиці 

(Я. Верменич) свідчить про високий рівень розвитку міської культури. 

Водночас це є, на переконання І. Матковською, «однією з найважливіших 

підстав для протиставлення у «Слові» образу Руської землі образові […] 

пустельного дикого Степу» [180, с. 57]. Йдеться про означення у києворуській 

пам’ятці «земли незнаемѣ» [241, с. 17] як поля бою, що протиставляється 

місту, – уособленню ідеї рівності володарів усіх князівств між собою з 

урахуванням центральності влади у Києві («А въстона бо, братіе, Кыевъ тугою, 

а Черниговъ напастьми» [241, с. 21]). 

Водночас осягнення степу в історії ґрунтується на з’ясуванні його впливу 

на українську середньовічну державність. На існування «неповноправної 

шкоди» для «рятівниці європейської цивілізації» Київської Русі внаслідок 

почесної ролі «заборола европейської культури від азійських орд» вказують 

М. Грушевський, П. Толочко [263, с.342], [71, с.14]. Натомість П. Голубовський 

та В. Пархоменко схиляються до виокремлення різного типу зв’язків між 

степом і українською середньовічною державою: ворожі набіги, участь у складі 

давньоруського війська, залучення їхніх сил під час міжусобиць [66, с. 70-163]; 

налагодження економічних зв’язків, увага до міської культури [207, с. 287–293]. 

Не поділяє переконання щодо сусідства «дикого» степу як передумови 

занепаду Київської Русі також і Є. Маланюк. На його думку, першопричину 

занепаду державності слід шукати у «внутрішній хворобі» держави [177, с. 39]. 

Виходячи з цього, семантичність категорії «степ» в есеїстиці Є. Маланюка 

окреслюється (за О. Астаф’євим) існуванням таких його площин: «степ-

ландшафт, степ-територія, степ-ворог, степ-прокляття» [15, с. 97]. 
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Дослідження історичних романів П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка дозволяє зробити припущення, що узагальнена номінація 

«степовики» (попри існування упродовж ІХ–ХІV ст. на території Півдня 

України різних поселень), – «ординці», «половці, «хозари», «монголи», 

«татари» та ін. – зумовлена спільністю концептуальних уявлень щодо функції 

влади, власних віри й традицій, проблеми осягнення міського простору. 

Отже, дихотомія «степ – місто» в історичних романах названих прозаїків 

реалізується, виходячи із специфіки художнього втілення степу (в основі – 

концепція образу степу в есеїстиці Є. Маланюка, запропонована 

О. Астаф’євим) і його співвідношення із ключовими категоріями 

середньовічного міста: степ-територія; степ-ворог, покарання; степ-ландшафт. 

Домінантними для прози прозі Р. Іванченко і П. Угляренка семантичними 

елементами степу-території є кінь і табір, образи яких у художніх текстах 

прозаїків втілюють рух, зміни, непостійність («Татарин без коня – не раз міг у 

цьому переконатися – нічого не вартий» [271, с. 191]). При цьому локус табору 

не лише візулізує поселення, але й увиразнює світовідчуття героїв. Йдеться про 

змалювання мобільних елементів табору, необхідних під час походу, що 

постають як «великі повстяні домівки, поставлені на вози з височенними 

колесами […]. Кожна […] мала високі, щедро навапнені димарі» [113, с. 295]. 

Натомість структурно-семанична організація українського 

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

П. Угляренка вирізняється тяжінням до стабільності і впорядкованості. Як і в 

текстах книжників, прозаїки змальовують середньовічне місто, що вирізняється 

переходом «від невпорядкованості, Хаосу буття у світ цивілізації та 

закономірності» [163, с.468]. Його центральна частина, як правило, 

розміщується на підвищенні, що зумовлено його важко доступністю і 

метафізичним значенням.  

Комплексність змалювання топографії досягається завдяки врахуванню 

(додатково до ключових для центральної частини середньовічного міста 



130 

 

локусів храму, ринку, замку) таких локусів, семантичних величин як сад, 

ворота, капище, печера й келія.  

Художня рецепція локусу саду в історичних романах П. Загребельного та 

Р. Іванченко вирізняється різночитанням. У романі П. Загребельного «Смерть у 

Києві» сад позбавлений традиційного для біблійних текстів уявлення про Едем 

(за М.Еліаде, вияв ностальгії людей за Раєм [89, с. 169]), увиразнюючи 

проблеми середньовічного міста – вбивство князя на території монастиря. 

Автор зумисне уникає розлогих описів саду, метафоричності його змісту 

(«Високі, буйнолисті, розложисті, дерева приховували неоковирність 

монастирських кам’яних будувань, але водночас і виказували їхню тяжкість…» 

[102, с. 9]). Натомість увага зосереджується на побутовому призначенні місця 

без символічних нашарувань, притаманних середньовічній традиції. 

В образі монастирських дерев втілюється ідея про нерозривність міста та 

природи, насамперед, в економічному вимірі – самостійному забезпеченні усіх 

потреб братії. У Київському літописі локус саду згадується як обов’язковий 

елемент міського простору («…и манастыри Ѡторгоша, и села пожгоша и 

Ѡгороды вси посѣкоша» [217, с. 428]), що вирізняється топографічним 

маркуванням столиці («…ѿ Ѡлговы Ѡли и въ Ѡгородъ ст҃го Іѿана а сѣмо 

Ѡли до Щквицѣ» [217, с. 428]). Окрім висловлення літописцем жалю через 

нищення садів вказується на їх тогочасному розміщенні поза межами 

релігійних осередків, що підкреслює втрату ним маркера виключно 

монастирської території. 

Осмислення локусу саду як уособлення раю, місця зародження любові до 

істинної віри простежується в романі «Отрута для княгині» Р. Іванченко. 

Символічність значення образу тут репрезентується авторкою як небесна 

благодать, яка сходить на місто киян після прийняття ними християнства. 

Осяяння чорноризця згори для сповнення душі мудрістю дасть змогу «зростити 

у своїй землі духовний сад […], щоб його плодами наситились спраглі до 

знань» [116, с. 261]. Місто, засіяне новою вірою й книгами про життя святих, 

їхній шлях до безсмертя уособлює релігійний осередок. 
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Локус воріт в історичних романах прозаїків співвідноситься з традиціями 

літописців. У середньовічних текстах цей образ наділений прагматичним 

(впорядкованість території, її захищеність, розмежування: «…а Изѧславъ 

Двд҃вичь ста межи Золотыми вороты и межы Жидовьскими […] Ростиславъ […] 

передъ Жидовьскими» [217, с. 427]) та символічним («небесная врата» [129, с. 

133]) значеннями. У художніх текстах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка ворота, окрім первісного, прагматичного значення втілюють 

бар’єр, ініціацію, посвячення в таємниці міста, перехід з одного світу в інший. 

Осягненню міського життя («Диво» П. Загребельного) передує процес 

споглядання. Увага переноситься на споруди, що наближають до епіцентру 

«світу міста» (за М. Карповцем). Зорові образи, візуальні метафори («…біліли 

[…] просторі будівлі […], врізалися в саме небо…» [95, с. 87]; «…город 

нависав […] потужним валом» [95, с. 88]) формують уявлення про 

середньовічне місто як осередок християнства, захищене місце. Водночас образ 

воріт втілює кордон між двома світами: світлим і темним, раєм і пеклом (за 

В. Ричкою), які в романі уособлюють межу між минулим і майбутнім, можливу 

втрату волі, повернення до попереднього життя. 

Автор детально зупиняється на відтворенні міських воріт, проходження 

крізь які символізує посвячення героїв у мешканці міста. Розлоге змалювання 

воріт, сторожі, повз яку доводиться проходити Сивоокові й Лучукові, 

доповнюється використанням зорових і слухових образів («…перші ворота […] 

важко висіли в прорубі валу, мовби чатуючи на тих, хто пройде крізь них» [95, 

с.89]), порівнянь («чорні, мов кажанячі крила» [95, с. 89]), епітетів («…два 

бородаті здоровані, в товстих мисюрках на головешках, обвішані товстими 

дошками» [95, с. 90]), що вказує на відчуженість героїв від міста й, водночас, 

їхнє несвідоме бажання долучитися до споглядання святинь. 

Особлива урочистість ініціації, пов’язаної зі змалюванням воріт, 

простежується внаслідок зосередження уваги на їх одночасному відкритті 

(«Євпраксія», «Смерть у Києві» П. Загребельного). Уособлюючи ознаку 

«царственного граду» (за В. Ричкою), піднесеність такого дійства 
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іншого князя (помста Мстислава Антонію через підтримку Всеслава в романі 

«Довгий шлях до озер» П. Угляренка) призводить до гонінь та переслідувань. 

Тоді образ келії чи печери, осмислювався як втілення останнього притулку 

(«Гнів Перуна» Р. Іванченко), місце смиренності, спокути, спасіння й життя, 

присвяченого служінню Богу. На це вказує розлоге змалювання печери, 

невеликої за розміром (шість ліктів у довжину й чотири в ширину), майже не 

облаштованої для незвичних для ведення такого способу життя людей: 

дерев’яна лавка, вкрита соломою, замість ковдри – верето. 

Відмінність у змалюванні келій від печери полягає в їхній умовній 

диференціації («Золоті стремена» Р. Іванченко). Образ келії, уособлючи 

християнську віру, служіння Богу (у т.ч. розширення функціонального 

призначення монастиря завдяки оснащенню його веретенами і прялками), 

набуває додаткової конотації – уособлення неспівмірності віри й відсутності 

прагнення до смирення, потреби скоритися перед Богом і нездатності знайти в 

цьому щастя. Така інтенція прочитується крізь призму образу Єфросинії 

(ігумені), в минулому боярині, яка контролює роботу черниць, розкішно 

облаштовує власне помешкання – пуховим ложем, книгами в мережаних 

золотих обкладинках, іконами Богоматері Володимирської, Хреста 

Нерукотворного й Миколая-угодника в людський зріст тощо. 

Натомість локуси степовиків-мусульман вирізняються максимально 

зручними умовами існування. Одним із обов’язкових елементів його є 

забезпечення постійного зв’язку із Аллахом. Задля збереження піднесеності, 

урочистості молитви («…яку мечеть можна взяти з собою в похід» [272, с. 255]) 

«правовірні» у «польових» умовах створюють потрібну їм атмосферу, 

залучаючи для цього всю можливу атрибутику. Так, мінаретом мечеті, звідки 

муедзин кличе їх на вечірню молитву, слугує віз, розміщений на дерев’яній 

площаниці посеред табору тощо. Водночас осілий спосіб життя, як свідчать 

художні тексти, сприймається степовиками критично («Після довгої ночі» 

П. Угляренка). Справжню значущість для їхнього існування, гідну поваги й 

шани, мають лише власні міста. Несистематичність їх змалювання в історичних 
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романах другої половини ХХ століття зумовлена традиційним пошуком 

пояснень втрати державності у загарбницьких діях степових народів. 

Таким є зображення поселення, організація якого відповідає 

традиційному місту-укріпленню, розміщеному на березі ріки, за величезними 

стінами, шлях до яких перегороджує рів («Плач біля чужої стіни» 

П. Угляренка). Проте таке змалювання є поодиноким прикладом на відміну від 

зображення українських середньовічних міст, способів їх захисту: «…на 

залісненій високій горі […]. Високі вали із заборолами, із сторожовою вежею 

[…]. Над воротами – сторожова вежа» [114, с. 111]. У контексті цього 

прочитується відмінність світосприйняття степовиків та давньоруських містян 

щодо значущості організації середньовічного міста. Для останніх воно є не 

лише практичною перевагою (зручність, комфортність, упорядкованість), але й 

запорукою власного розвитку, стабільності існування. 

Інакшість укладу буття степовиків простежується у змалюванні Сарей-

аль-Махруса. Його образ формується не лише внаслідок зображення типових 

для східної культури елементів (мечеть, «гостинні доми»), але й завдяки 

відтворенню додаткових формантів: «справжнього» кам’яного граду поселень 

рабів, що уможливлюють існування міста («…печі гончарів, горна кричників 

[…], глиняні хижі рукомесників-рабів» [113, с. 393]). Таке втілення 

середньовічного міста степовиків («Золоті стремена», «Гнів Перуна», «Зрада, 

або Як стати володарем» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка) 

вказує на вищий рівень розвитку міської культури києворуської держави 

(зведення кам’яних будівель можливе завдяки вмінням києворуських зодчих, 

вирізняється практичністю, естетичністю), наголошує на осмисленні степу як 

ворога, покарання для мешканців середньовічного міста. 

У цьому аспекті інтерпретація степу в сприйнятті різних ментальних 

культур (середньовічних містян, степовиків) є принципово відмінною. Кочові 

племена («Після довгої ночі» П. Угляренка) свідомо вивищують себе та власні 

традиції над давньоруським суспільством. Вони тверді в своєму переконанні, 

що розмові з гостем, який прибув до їхнього табору, повинні передувати 
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частування й відпочинок. Водночас їхня гостинність часто межує із 

жорстокістю, знущанням: приреченого на страту полоненого ординці силоміць 

годують так, «щоб від переїдання аж очі на лоба вилазили» [271, с. 213]). 

Найбільш розлого образ степу як прокляття, здатного посягати на волю, 

життя представлений у романах «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, 

«Взимку, в рік миші», «Після довгої ночі» П. Угляренка. Полон степовиків 

уособлює втрату надії на повернення додому, безправність, приреченість на 

щоденну тяжку працю («Репались до крові завжди мокрі руки […]. Роками 

сиділа коло корів […]. Ото й усе життя…» [114, с.236]). 

Утім постійна зміна етнічного складу населення степу (хозари, половці, 

печеніги, монголи та ін.) ставить перед середньовічними містами нові виклики. 

Спільність звичаїв, віри, мови і, найпевніше, ворогів ставала першопричиною 

об’єднання слов’янських народів у художніх текстах другої половини 

ХХ століття. Роман «Взимку, в рік миші» П. Угляренка засвідчує: тих, з ким 

раніше не вдавалося домовитися про мир, – половців, доводилося брати в 

союзники для боротьби проти монголів. Тому герої роману осмислювали степ 

як постійну загрозу, оскільки кожна нова небезпека (незалежно від етнічності) 

поставала як «новий дикий ворог», що «насуне скоро зі Сходу на Русь». 

У цьому ж контексті автором висувається теза про завоювання як спосіб 

розширення кордонів зони упливу не лише степовиків, але й русичів. За 

бажанням матері («Взимку, в рік миші» П. Угляренка), яка проти волі стала 

матір’ю половця, спокутувати провину за зраду рідної землі простежується 

позиція автора: середньовічне місто не могло відбутися поза культурно-

історичним контекстом, яким, окрім зв’язків з європейськими державами, є 

діалог зі степом. Йдеться про мирні договори, завоювання, переймання 

елементів традиції, шлюбні угоди державного рівня (між ханом й Володимиром 

Мономахом у романі «Гнів Перуна» Р. Іванченко тощо). Водночас це свідчить, 

як зауважує М. Лаврусенко, досліджуючи проблему духовного стоїцизму в 

творчості Л. Мосендза, про те, що «в істинних українців любов до батьківщини 

не може вихолостити страх перед ворогом» [150, с.290]. 
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Зображення прозаїками степу співвідноситься також із середньовічними 

традиціями – поясненням негараздів через провину перед Богом: «Всѣмъ 

казнивъ ны, богъ не отъведеть злаго обычая […], и землю нашю пусту створша, 

и грады наши плѣниша…» [239, с.441]). Тому середньовічні містяни 

сприймають наступ степовиків як Божу кару («Грішні бо єсть, то й наслав бог 

кару свою на нас» [111, с. 345]). Використання стилізованих під фольклорні 

вставки, що вирізняються певною декоративністю, додає художньому тексту 

відтінку умовності, символічності значення. 

На відміну від образу степу, в цьому аспекті середньовічне місто 

уособлює своєрідну захищеність. Йдеться про змалювання прозаїками місця, в 

якому, як і в середньовічних текстах («Дєрєвлѧнѣ же побѣгоша. и затворишсѧ в 

городѣхъ своихъ» [217, с. 46]), можна сподіватися на порятунок, притулок. 

Додаткової конотації середньовічне місто набуває як втілення захисту його 

мешканців та жителів навколишніх територій, подорожніх і втікачів. Такої 

конотації середньовічне місто набуває в романі «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко. Після наступу варягів у Новогород до Києва прибули 

новгородські лодії на чолі з воєводою Вадимом, які попросили у київського 

воєводи Ольми княжого захисту. Оповідаючи про тривалу боротьбу проти 

боярського здирництва і загибель бояринів Будяти і Гостромисла, Вадим 

просить взяти їх «під свій захист» [114, с. 194]. 

Ще одним із аспектів уособлення міста як певної захищеності є 

змалювання локусу дому. На відміну від давньоруських літописів, у яких дім – 

місце певної події, в художніх текстах другої половини ХХ століття він постає 

способом самоідентифікації, мірила духовного розвитку особистості. 

Відображення інтер’єру (розкішність/убогість) варіюється відповідно до 

потреби показати героя в певному світлі, що підпорядковано суспільно-

історичному контексту ХХ століття. 

Водночас локус дому в історичних романах прозаїків постає уособленням 

манірності, пишності, багатства («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного). Умовність співіснування 
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таких смислів вирізняється відсутністю сталого зв’язку із соціальною 

стратифікацією населення. Локус дому героїв, образи яких мають викликати 

довіру, симпатію читача (Юрій Долгорукий, Лаборець, Кричко, Гайка, Житяна), 

зображається максимально спрощено, без надлишку цінних речей, побутових 

забаганок, подекуди оголюючи нужденність і простоту («Стіни вже погрузли в 

кучугурах по вікна, солом’яний дах рвало й шматувало» [116, с. 31]). Така 

своєрідність опису має на меті підкреслити другорядність елементів інтер’єру 

для героя внаслідок зосередження його уваги на більш вагомих аспектах; 

вказати на убогість існування окремих категорій міського соціуму, художнє 

втілення яких свідчить про явище соціального замовлення: позитивне втілення 

простого люду і осіб, які турбуються про його добробут. 

Водночас змалювання локусу дому героїв, образи яких позбавлені зайвої 

ідеалізації або піддаються критиці автора, суттєво відрізняється. Йдеться про 

встановлення безпосереднього зв’язку між художнім простором і психічними 

відчуттями героя: обтяжливістю багатства, влади князя з одного боку («Золоті 

стремена» Р. Іванченко), прагненням вивищитись – з іншого. Воєвода Мостовик 

(«Первоміст» П. Загребельного) має святкові та буденні палати, які за своєю 

наповненістю, оздобленням і вишуканістю нагадують церкву. Утім відтворення 

назв матеріалу, з якого виготовлені ті чи інші елементи інтер’єру (сірійське 

скло, золочена заморська шкіра, срібні шандали) вказують на марнославство 

героя, позірність бажання вивищитись над іншими. Надмірність змалювання 

елементів християнства (численні ікони, лампадки) створює протилежне 

відчуття до побожності персонажа, підкреслюючи убогість його внутрішнього 

світу, втрату можливості ідентифікуватися як ревний християнин. 

Водночас локус дому як втілення захищеності в художніх текстах 

прозаїків може набувати додаткових конотацій. На відміну від середньовічних 

літописів, у яких приватне життя князя майже не є предметом відображення, 

локус дому в історичних романах вирізняється бінарністю смислів. Для 

правителя він уособлює здобуту перемогу (замок), збереження позицій 

державотворця. Водночас – це втілення безпорадності, самотності володаря. 
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Князь, залишаючись на самоті, стає звичайною людиною, яка переймається 

через нещасливе кохання («Диво» П. Загребельного, «Після довгої ночі», 

«Князь Лаборець» П. Угляренка), страждає через втрату дітей («Диво» 

П. Загребельного), відчуває страх («Отрута для княгині» Р. Іванченко), 

сумнівається у власних діях, почувається самотнім, спокутує тягар князювання 

(«Важко мені самому. Князеві завжди важко. У всьому» [95, с.220]). Таке 

змалювання підпорядковується вимогам жанру: формуванню образу персонажа 

завдяки домислу і вимислу, які доповнюють історичні факти. 

Додатково до традиційної конотації («Зрада, або Як стати володарем», 

«Золоті стремена» Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного) він може 

уособлювати незахищеність, виклик, ув’язнення, останній прихисток. 

Маркерій, усвідомлюючи загрозу бути схопленим удома людьми Воєводи, 

переховується в Лепеті («Первоміст» П. Загребельного); Славина рятується з 

власної оселі, яку підпалює її син («Гнів Перуна» Р. Іванченко); Ойка («Смерть 

у Києві» П. Загребельного) щодня піддається небезпеці бути пораненою списом 

задля втіхи Войтишича. Утім для Ольги («Отрута для княгині» Р. Іванченко) 

дім уособлює також загрозу існування, своєрідний виклик. У ньому княгині 

доводиться боротися проти волхва Перуна, захищаючи своїх доньок. Це дає 

поштох дружині Ігоря усвідомити потребу боротися, рішуче відстоюючи свої 

переконання. Змалювання локусу дому в такому аспекті підпорядковується 

необхідності скерувати фабульну лінію в потрібному для автора напрямі, 

потребі подати образ конкретної людини в суспільно-історичному контексті. 

Зосередження уваги Р. Іванченко та П. Угляренка на описі пейзажних 

характеристик степу формує комплексність його парадигми як степу-

ландшафту. Епітети, характерні для фольклору, зокрема героїчному епосу 

(«широкий», «безмежний», «безкраїй»), в історичних романах представлені 

поодиноко, що зумовлено дотриманням прозаїками ключових ідеологічних 

позицій ХХ століття при відтворенні періоду становлення/втрати державності 

Київської Русі. Натомість одиниці, що свідчать про однобічність у сприйнятті 

степу як місця поширення ворожої для української середньовічної держави 
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сили, в художніх текстах названих прозаїків представлені більш розлого. 

Переважно це степ «дикий» [273, с. 89], «пустельний» [272, с. 253] 

«безлюдний» [272, с. 253, 273, с.89], «небезпечний», «кочовий» [111, с. 110], 

«хижий» [116, с. 13], «печенізький» [116, с.109], «Ординський степ бездонний» 

[116, с. 216], «незбагненний […], котить і котить орди на Русь, як чорні смерчі» 

[111, с. 465] тощо. Водночас образ середньовічного міста, зокрема Києва, 

представлений у творчості прозаїків епітетами, які свідчать про його 

могутність, велич: «древній» [270, с. 324], «стольний» [116, с. 46], «великий 

город» [273, с. 243], «головний город» [102, с. 18], «город апостольський» [111, 

с. 386], «найбільший город князівської слави і сили» [95, с. 88]. Таке 

відображення співвідноситься із традиційним уявленням про Київ як «матір 

городам руським», підкреслює його богообраність. 

Принципи використання епітетів на позначення інших міст, окрім Києва, 

є подібними до найменування києворуської столиці. Тобто в основі його 

характеристики лежить не семантичний елемент природно-пейзажної 

своєрідності, а рівень суспільно-історичної значущості: «багатий вельми», 

«пишний город» (Корсунь), «небачений», «гарний», «город, вихитрений з 

дерева» (Іскоростень), «славний», «великий город» (Новгород, 

Константинополь), «багатий город» (Преслав), «славний город» (Візантій). 

На відміну від літописів, образ степу-ландшафту в історичних романах 

П. Угляренка формує його звукове оформлення, позначене опозицією 

«шум/тиша». Воно уособлює контраст між степом як втіленням небезпеки, 

тривання у ньому життя та водночас – передчуття біди, затишшя напередодні 

бурі. У змалюванні степу простежується використання лексем на позначення 

метушні й галасу («…заревли труби, […] тривожно заіржали коні, почулися 

людські голоси, брязкіт мечів» [272, с. 63]), що формує цілісність образу, 

створюєвідповідний колорит місцевості, підсилює напруженість оповіді. 

Змалювання іржання, тупоту коней вказує на небезпеку, що насуває зі Сходу, 

тривання у ньому життя. Натомість відсутність звукових образів («мертва-бо 
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тиша» [272, с. 98], «безлюдний степ» [272, с. 253; 273, с. 89]) конотується як 

вияв напруги від неочікуваного розвитку подій. 

Увиразнення образності степу досягається завдяки доповненню його 

просторовими характеристиками, що в історичних романах П. Угляренка мають 

переважно зоровий характер: «безмежний» [271, с. 203], «завжди пустельний, 

безлюдний» [271, с. 253], де «дуже рівно скрізь – як покотишся, то нема за що й 

зачепитися […] одна трава» [273, с. 47]. Нерідко його образ у прозі Р. Іванченко 

постає перед реципієнтом як «висушений вітрами, обпалений сонцем» [111, с. 

110] чи й навіть «висохлий від пекельного сонця» [111, с. 114]. Важливого 

семантичного значення набуває візуалізація степу, що у художніх текстах 

П. Угляренка характеризується виразною синестезією: поєднанням зорових та 

слухових образів («Глухий тупіт кінських копит заполонив степ, позаду 

залишаючи широкий вим’ятий слід та хмару куряви» [273, с. 58]), що 

підсилюють емоційність та експресивність оповіді. 

Натомість відтворення середньовічного міста прозаїками у цьому 

контексті реалізується внаслідок використання прийому синтезу звуків, що 

відтворюють атмосферу міського шуму. На відміну від середньовічних текстів 

(«ѹ трубы съзва Киѩны» [217, с. 400]; «въ трубы въструбиша» [217, с. 415]), в 

історичних романах прозаїків використання усіх смислових відтінків лексем 

для позначення скупчення великої кількості людей, об’єднаних спільною 

метою, додає динамічності й експресивності оповіді: «…крик, кінське іржання, 

рипіння возів, погуки озброєних верхівців, клекотнява […], гелготання й 

кудкудакання птиці…» [95, с. 97]. 

Розлогість змалювання фізичних особливостей середньовічного міста в 

художніх текстах П. Загребельного та Р. Іванченко, на відміну від 

середньовічних текстів, вирізняється поєднанням звукових аспектів з 

візуальними, дотиковими, запаховими образами, що сприяє багатоаспектному 

сприйняттю середньовічного міста [158, с.37]. Змалювання його звукових 

образів витворює індивідуальність звучання («Тіснява […], виспіви й гусельне 

гудіння, запахи скори й меду запахи скори й меду […], несамовите різнобарв’я 
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землі, води і дебрів» [95, с. 98]). Використання прийому монтажу підкреслює 

невід’ємність людського фактора як визначального для прочитання міського 

простору, надає йому природності, концентрує увагу на його мешканцях. 

На відміну від середньовічних текстів, у яких про важливу подію 

повідомляв звук труби («въструбиша вельми» [217, с. 54]), в історичних 

романах другої половини ХХ століття у художню канву твору включений 

звукообраз дзвону (у т.ч. клепала) Парадигма його конотації визначається 

прагматизмом і виразною символічністю. У першому аспекті йдеться про 

спосіб повідомлення мешканців середньовічного міста щодо важливих подій: 

віче («Диво» П. Загребельного, «Взимку, в рік миші», «Князь Лаборець» 

П. Угляренка, «Отрута для княгині» Р. Іванченко), прилюдні страти («Після 

довгої ночі» П. Угляренка), віншування служителів церкви, князів («Золоті 

стремена» Р. Іванченко, «Після довгої ночі» П. Угляренка). Символічне 

значення дзвону, що є домінантним для художніх текстів, використовується на 

позначення радості від здобуття влади князем («Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка), тривання життя («Золоті стремена» Р. Іванченко), смерть ігумені 

Єфросинії («Золоті стремена» Р. Іванченко), попередження про небезпеку 

(«Князь Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко), перемогу над ворогами («Після довгої ночі» 

П. Угляренка) тощо. Уособленням плачу, зойків, немічності, кволості, безнадії 

є звукообраз дзвону в романі «Євпраксія» П. Загребельного. В ньому 

вгадувався «сум по заблуканих подорожніх, заблуканих у житті, страчених, 

спалених блискавицями життя» [97, с. 192]. 

Символічне зображення урочистості або суму середньовічного міста, про 

що сповіщає звук дзвону, доповнюється у художніх текстах прозаїків 

метафоризацією й персоніфікацією образу: дзвони «заговорили», «зітхали», 

«тривожно», «несподівано забамкали»; дзвонять, «аж захлинаються навколо». 

Це дає змогу відтворити своєрідність середньовічного міського простору, 

увиразнити його образ, витворений на основі візуальних характеристик. 
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Водночас використання лексем на позначення відсутності звукового тла 

формує дихотомію «шум–тиша», в якій середньовічний міський простір 

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

втіленням місця, де немає обмежень, несвободи. Лісова тиша уособлює 

щасливе дитинство Сивоока з дідом Родимом («тиша свого дитинства» [95, 

с. 554], «приємна», «дзвенюча», «урочиста» [95, с. 349]), а безмежна, дика й 

інколи небезпечна природа лісу є для нього неоціненним багатством, що стає 

поштовхом до візуалізації почуттів героя. 

Отже, ключовими семантичними величинами середньовічного міста в 

історичних романах прозаїків є локус саду («Смерть у Києві» П. Загребельного, 

«Отрута для княгині» Р. Іванченко), воріт («Диво», «Євпраксія», «Смерть у 

Києві» П. Загребельного), капища (втілення віри предків, зв’язку з вищими 

силами в історичних романах Р. Іванченко), печери, келії («Гнів Перуна», 

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

У контексті осягнення прозаїками степу як ворога й покарання, 

середньовічне місто постає місцем, де можна знайти притулок («Зрада, або Як 

стати володарем» Р. Іванченко), уособленням незахищеності, виклику, 

ув’язнення, останнього прихистку, що є притаманним майже для усіх 

історичних романів прозаїків. Зображення міського простору в історичних 

романах прозаїків здійснюється внаслідок використання синестезії звуків для 

відтворення атмосфери міського шуму, що доповнюються візуальними, 

дотиковими, запаховими образами («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко). 

Окреме місце в художніх текстах, на відміну від середньовічних текстів, 

відведено звукообразу дзвону (у т.ч. клепала), значення якого вирізняється 

прагматизмом («Диво» П. Загребельного, «Взимку, в рік миші», «Князь 

Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Отрута для княгині», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко) і виразною символічністю («Євпраксія» 

П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий шлях до озер», «Після довгої 

ночі» П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 



144 

 

Р. Іванченко). Використання лексем на позначення відсутності звуку є 

передумовою існування дихотомії «шум–тиша» («Диво» П. Загребельного). 

 

3.2. Амбівалентність центру середньовічного міста та його зв’язки з 

околицями в історичних романах другої половини ХХ століття 

Функціонування середньовічного міста визначається амбівалентністю 

його центральної частини та околиць. Йдеться про окремі особливості міського 

простору, що є своєрідними маркерами місцевості (за В. Фоменко), переважно 

центральної щодо його передмістя. Тому культурний ландшафт 

середньовічного міста як структури повинен бути осмислений «не у фактах 

соціокультурного буття, а в їх композиції» [127, с. 65]. 

Однією із передумов розмежування центральної частини міста та його 

околиць є вплив людини як визначального фактора виникнення «уявних та 

реальних ландшафтів міста» [127, с. 84]. Йдеться про існування відмінних 

смислових соціальних комунікацій, соціо- та історико-культурних передумов 

розмежування ближнього й дальнього простору (за А. Ястребицькою), в основі 

якого лежить соціокультурна й історична різниця, домінантність сенсу центру 

над його місцем (за М. Карповцем). Вивчення специфіки художньої рецепції 

амбівалентності центральної частини середньовічного міста та її співіснування 

з околицями в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко, 

П. Угляренка здійснюється відповідно до традиційної для середньовічної тріади 

«замок – храм – ринок» (за Б.Марковим) [158, с.36]. 

Змальовані в художніх текстах прозаїків події охоплюють період ІХ –

ХV ст., що передбачає урахування змін структурно-семантичної організації 

середньовічного міста («…и на Подолѣ не сѣдѧхуть лює. но на горѣ. городъ жє 

бѧшє в городѣ идєжє єсть нынѣ двор Гордѧтинъ» [217, с. 44]). Йдеться про 

поступове розширення його території, а отже – зміну розташування центральної 

частини міста та його околиць. У ході трансформації меж середньовічного 

міського простору спостерігається зміщення його структури: території, що 
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утворювали околиці у Х–ХІ ст., у ХІІ–ХІІІ могли входити до центральної 

частини міста. 

Зокрема, Київ ІХ–Х ст. як і в ХІ–ХІІІ ст. мав, як зауважує П. Толочко, 

тричленну структуру: Верхній Київ (Старокиївська і Замкова гори, 

язичницького могильника, Киселівки), Поділ та інші райони міста, що 

формували околиці [262, с.42–81]. Водночас структурно-семантична 

організація міста ХІ–ХІІІ ст., художньо переосмислена в українській прозі 

другої половини ХХ століття, була більш ускладненою і формувалась з таких 

компонентів: Верхній Київ («город Володимира», «город Ярослава», «город 

Ізяслава-Святополка»); торгово-ремісничі посади Києва (Поділ, у межах якого 

розміщувались «торговище», міська площа, де кияни збиралися на віче тощо); 

околиці (приміські слободи, села, князівські і боярські двори, монастирські 

садиби, Київське лівобережжя з мостом через Дніпро включно) [262, с.82–194]. 

Попри можливі відмінності від києворуської столиці, структурно-

семантична організація інших міст середньовічної держави передбачала такі 

елементи їхньої структури як дитинець, торгово-ремісничі поселення й околиці. 

Це дає підстави типологізувати специфіку відтворення амбівалентності центру 

та його зв’язків з околицями в історичній прозі другої половини ХХ століття. 

Середньовічний міський простір, до якого апелюють автори, не 

обмежується києворуською столицею попри домінантність його образу в 

історичних романах П. Загребельного і Р. Іванченко. В поле зору прозаїків 

потрапляє Новгород, Іскоростень, Чернігів, Кам’янець, Галич тощо. 

Концентрація уваги на змалюванні європейських міст – Праги, Вільнюса, 

Сентімре, Константинополя – вмотивована «самим ходом історичних подій» 

[139, с. 177], специфікою жанру (пригодницька лінія, авантюрність сюжету), 

врахуванням суспільного й культурно-історичного контексту доби, в умовах 

якого відбувалися становлення й розвиток середньовічної держави. 

Змалювання Верхнього Києва («князівська Гора», «Гора») вирізняється 

існуванням певної лімінальності з торгово-ремісничими посадами, стилістично 

маркованими як Нижній Київ (П. Загребельний), Поділ (Р. Іванченко), 
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Торговиця (П. Угляренко), що визначається насамперед соціокультурними 

передумовами. Між ними, як і між центральною частиною міста та околицями, 

зберігався тісний функціональний зв’язок: перебування у віданні міської влади 

та його мешканців [50], [261], [262]. Це передбачає змінність соціокультурної 

диференціації міста: відмежування осіб, які мають право перебувати тут в будь-

який час доби, від тих, хто набуває таке право за визначених умов [158, с.36]. 

Такий ритм міського життя, за Ф. Тренкле, унеможливлював потрапляння в 

місто зайшлих мандрівників і злочинців [332, с. 33]. 

В історичних романах прозаїків така інтенція втілюється у відтворенні 

суспільної різношаровості центральної частини середньовічного міста, її 

відмежуванні від околиці, формуванні полярних субкультур: великих, «сильних 

мужів», які є уособленням центральної частини Києва, і простолюду (Поділ, 

слободи), що в критичних ситуаціях формує натовп («…легше дихалося, коли 

ти був далі од князя, а князь – од тебе» [102, с. 488]).  

На відміну від середньовічних текстів («Заложи Ѩрославъ. городъ 

великыи Кыєвъ» [217, с.139]), художнє відображення процесу розширення меж 

центральної частини міста Києва розлого змальовано П. Загребельним у романі 

«Диво». Бездоганність знання місцевості автором, як зауважує 

М. Станіславський, дає можливість безпомилкового упізнання деталей його 

«неповторного ландшафту» [245 с.208]. Увага зосереджується на 

функціональному призначенні – потребі обрамлення Святої Софії, можливості 

охопити навколишні селища, збільшити чисельність дружини для забезпечення 

стабільності міста й держави [158, с.37]. Автор інтерпретує давньоруську 

традицію образотворення «богохранимого града» (за В. Ричкою), відповідно до 

якої оборонні споруди, замикаючи сакральне тіло в гармонійне ціле, 

уособлюють його спасіння, а брами (Золоті ворота) – славу [221, с. 107]. 

Змалювання топографії підпорядковується цивілізаційним процесам, які 

відбуваються в місті: перехід від язичництва до християнства, існування 

двовір’я, формування власної сакральної топографії (у т.ч. завдяки 

перенесенню мощів [163, с.470]). Концентрація уваги на процесі становлення 
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християнства знаходить втілення в змалюванні храму, що зосереджує навколо 

себе міський простір. Концепція його відображення в художніх текстах другої 

половини ХХ століття частково відрізняється від традиційної європейської 

історіографії і культурології, давньоруських літописів й середньовічних 

авторських текстів. Так, Й. Гейзінга, досліджуючи європейське Середньовіччя, 

підкреслював наскрізну релігійність культури цієї доби, внаслідок якої 

виникала загроза зникнення межі між земним і духовним [293, с. 43]. 

Водночас у художніх текстах другої половини ХХ століття прозаїки 

творчо переосмислюють співіснування язичництва і християнства, двовір’я, як 

специфічні риси давньоруської релігійної свідомості внаслідок неможливості 

нової віри охопити одразу всі соціальні рівні («Диво» П. Загребельного, «Зрада, 

або Як стати володарем», «Отрута для княгині» Р. Іванченко). Це стає 

передумовою формування в історичних романах названих прозаїків відмінної 

від традиційної для Середньовіччя ідеї осягнення Києва як уособлення храму: 

«Виждь же и градъ величьствомъ сіяющь, виждь церкви цвѣтущи, виждь 

христіанство растуще…» [197, с. 75]. 

Образ храму в історичних романах другої половини ХХ століття 

реалізується у двох аспектах: концепції християнської віри та уособлення 

окремого світу для вірян, що перебуває у тісному зв’язку із культурним 

ландшафтом середньовічного міста [158, с.37]. Осмислення храму як 

уособлення християнства простежується у середньовічних текстах («Послание 

написано Климентомъ…»). Зокрема, Клим Смолятич покликається на притчі 

Соломона, в одній із яких мовиться: «Премудрость созда себѣ храм и утверди 

седмь столпов» [133, с.284]. «Премудрость», як зауважує Клим, символізує 

«божество», «храмъ» – «человѣчьство», «седмь столпов» – «седмь соборовъ 

святыхъ и богоносных наших отець» [133, с.284.]. Осмислення ним храму як 

людства, в тіло якого вселяється Бог, дає підстави зосереджувати увагу на 

своєрідності художньої рецепції християнської віри як одній із форм 

амбівалентності центральної частини середньовічного міста. Йдеться про 

прийняття й поширення Верхнім Києвом нової віри, сприяння її виходу на 
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державницький рівень і неготовність Нижнього Києва відмовитись від віри 

предків. Це, на переконання С. Зражевського, породжує різні форми 

співіснування християнства та язичництва: зовнішній практицизм віри, 

абстраговану, інтелектуалізовану релігійність [107, с. 77– 79]. 

Після прийняття нової віри Оскольдом («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко), наближеними до нього особами та іншими киянами подальший 

розвиток релігійної свідомості містян зазнає змін. Йдеться про співіснування 

двох вір серед киян, що втілюється в одночасному зверненні до язичницьких й 

християнського богів (Славина молиться християнському Богу і поклоняється 

Перуну); включенні до канви художнього тексту елементів обрядовості й 

народнопоетичної творчості («воїне Перуне, натягни лук справедливості […]. І 

дай нам мудрості, і позбав лукавства…» [114, с. 32]) тощо. 

Політика Оскольда щодо поширення в києворуській столиці християнства 

відкривала нові можливості пошуку надійних союзників, забезпечувала 

ієрархічність влади. Таку позицію авторки можна простежити не лише у її 

романі, але й і в історичній праці «Історія без міфів». Р. Іванченко наголошує: 

попри підтримку такої політики Оскольда його найближчим оточенням, це не 

могло не призвести до зростання незадоволення племінної верхівки, яка 

залишалась поза новою вірою, а отже, – поза здобутками від походів [115, 

с. 27–28]. Отож прийняття християнства осмислювалося прихильними до 

«Гори» киянами як поганий приклад, який їм князь подає, адже наважується 

йти проти традиції, знищувати звичаї предків. Це свідчить про амбівалентність 

міського простору: «Гора» відкриває нові горизонти завдяки християнству; 

водночас Поділ, слободи прагнуть зберегти віру предків. Християнство 

осмислюється останніми як вимушений крок до свободи: порятунок Славини й 

Вадима з хозарського полону («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 

Символічного значення набуває зміщення кореляційних точок – 

християнство-язичництво – як спосіб увиразнення державницької політики 

князів («Отрута для княгині» Р. Іванченко). Як і в середньовічних текстах 

(«Ѡльга […] клѧшасѧ Ѡружьємь своимъ. и Перуномъ бм҃ъ своимъ» [217, 
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с. 23]), в романі підкреслюється язичницький світогляд Олега і його оточення. 

Водночас підкреслюються зміни релігійних переконань середньовічних киян: 

віра предків на «Горі» домінує над християнством у Нижньому Києві. 

Значущість нової віри набуває символічного значення: можливості у створенні 

сім’ї, забезпеченні її добробуту, здобутті освіти тощо («У Києві немало 

християн, отче. Усі вони тепер зачаїлися, бояться варяжинів» [116, с. 34]). 

Натомість для Олега й наближених до нього осіб сакральні місця, зокрема храм 

Святого Миколая, уособлюють пам’ять про останнього Києвича, а отже, є 

«нечистим храмом», втіленням власної загрози [167, с.87]. 

Подібність змалювання храму простежується у романі «Князь Лаборець» 

П. Угляренка. Парамон вважає за потрібне помститися священику й 

«кам’яному» богу. Підпал каплиці, в якій горів «кам’яний» Ісус Христос, 

викликає в нього захоплення, щире сподівання на відновлення влади Сварога. У 

цьому випадку над змалюванням психології, внутрішнього світу персонажа 

домінує відображення його вчинків, яким, як зауважує А. Костенко, герої 

романів П. Угляренка «самохарактеризуються» [139, с. 179]. Таке зображення 

дій підкреслює ницість, обмеженість героя, відтворює протиріччя, що 

виникають у межах середньовічного міста внаслідок існування двовір’я. 

Попри схематичність відображення володарювання Ігоря («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко) простежується толерантність князя до поширення 

християнства, послаблення чітких меж між «Горою» та Подолом, слободами 

щодо ставлення до старої й нової віри. Натомість зосередження уваги на 

особливостях становлення влади княгині-християнки Ольги дає підстави 

стверджувати про зміщення ключових акцентів: поширення християнства на 

околицях Києва було суголосним політиці «Гори». 

Верхній Київ в романі «Диво» П. Загребельного, як і в середньовічних 

текстах, уособлює християнське начало: місце нової віри, зведення церков і 

монастирів («домъ Божій великъ святый въ премудрости създа […] и славный 

градъ твой Кыевъ величьствомъ яко вѣнцемъ обложилъ» [197, с. 74]). 

Натомість Нижній Київ втілює віру предків, знищення якої є посяганням на 
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духовні цінності («Все можна змінити […] та душу народові не виймеш, не 

вставиш йому іншу, чужу» [95, с. 483]). Домінантність язичницьких традицій 

над страхом перед пеклом в романі автора простежується у сподіванні киян на 

повернення старих звичаїв, вірі у неспроможність їхнього знищення [158, с.37]. 

У «Повѣстѣ врѣмяньных лѣт» побіжно підкреслюється обов’язковість 

хрещення міста: «аще не Ѡбрѧщетьсѧ кто заѹтра на рѣцЂ. ба҃тъ ли ѹбогъ. или 

нищь. или работень. противникъ мнѣ да будеть» [217, с. 102]. Утім 

інтерпретована книжником подія набуває конотації свята, піднесеності, 

урочистості: «…се слышавше людьє. с радостью идѧху радующесѧ и гл҃ху» 

[217, с. 102]. Це, на переконання Ю. Пелешенка, є наслідком дії зовнішніх 

чинників, що впливають на простір духовного життя епохи та літератури [213, 

с. 9]. Тому нерідко в художніх текстах другої половини ХХ століття образ 

храму уособлює житло для Бога, спосіб реалізації політичного розрахунку. 

На це вказує П. Загребельний, наголошуючи, що Софія Київська з часу 

свого зведення сприймалась «як надійне втечище людського духу, тут одразу 

задомовився дух громадянства і мудрості тих, хто вибудовував державність 

Київської Русі» [96, с. 70]. У цьому контексті храм уособлює визнання 

правителя, його право на владу. Така художня інтерпретація церемонії, що 

існує переважно на гіпотетичному рівні (за В. Ричкою), представлена в романі 

«Диво» П. Загребельного. Урочистість процесії коронування Ярослава «на 

кесаря землі Руської» уособлює визнання влади князя, освяченого церквою, що 

співвідноситься із західною традицією (за А. Краузе) – церемонією 

коронування верховної особи [326, с. 85–87]. 

Осмислення храму як окремого світу для християн, притаманне 

середньовічним текстам, в прозі другої половини ХХ століття 

переомислюється. Йдеться про неоднорідність міського простору (за 

В. Глазичевим), що виходить за межі Верхнього Києва відповідно до 

«просторово-сакрального стягнення […] як простір храму до його вівтаря» [79, 

с. 20] – Софія, храм Святого Миколая. Змалювання останнього зберігає 

топографію середньовічного міста – не на Княжій горі, а в дикому лісочку, який 
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відокремлював урвища берега Дніпра від ріки («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко). На відміну від текстів книжників, у яких емоційність викладу або 

ж її відсутність щодо відтворення зведення святинь визначається жанром 

(«заложи Мьстиславъ. цр҃квь камену ст҃ого Федора» [217, с. 293]; «…спаде огнь 

съ небесе и пожьже вся древа и терние, и росу полиза» [209, с. 422]), для прози 

другої половини ХХ століття такий прийом є передумовою відтворення 

відокремленості храму від зовнішнього світу: «самотній, зажурений дерев’яний 

храмець […], одинокий і беззахисний, як людська душа на схилі віку» [114, 

с. 16]. Його інтер’єр втілює толерантність співіснування двох вір внаслідок 

змалювання християнських святих на іконах, обрамлених вишитими 

рушниками із зображенням Ярила й Лади. Символічність їхнього співіснування 

в храмі прочитується героями як освяченість нової віри старими богами. 

Розлогість відтворення процесу осягнення Софії Лучуком і Сивооком 

(«Диво» П. Загребельного) підкреслює сакральність топографії середньовічного 

міста. Змалювання інтер’єру завдяки використанню прийому синестезії 

створює цілісний образ храму, підсилює значущість місця, увиразнюючи 

окремі його конотації. Для Сивоока храм є ідеальним світом, яким для нього 

було дитинство. Усвідомлюючи нову віру як передумову знищення вікової 

традиції, в християнстві він вбачає насамперед можливість осягнути мистецтво, 

зберегти власне світобачення. Адже такий підхід, як зауважує Н. Санакоєва, 

має безпосереднє відношення до витоків мистецтва [225, с.6]. Процес зведення, 

оздоблення храму осмислюється Сивооком як витворення власного світу, 

позбавленого протиріч, чвар, страждань – світу мистецтва. Язичницький 

світогляд персонажа вказує на існування двовір’я в середньовічному місті, 

безсмертя душі свого народу, де мистецтво тлумачиться як «засіб вираження 

геніальності народу» [201, с.199]. 

Натомість капличка для Лучука («Диво» П. Загребельного) й Воєводи 

Мостовика («Смерть у Києві» П. Загребельного) є уособленням незбагненності, 

можливості власного вивищення, «домовленості» зі святими, що підсилюється 
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внаслідок відтворення моральних якостей Воєводи – корисливості, ницості, 

примітивності його внутрішнього світу. 

Додатково до локусу храму, цілісність сприйняття середньовічного міста 

в історичних романах другої половини ХХ століття видається можливим 

завдяки концентрації уваги на відтворенні ринку. Відповідно до європейської та 

української середньовічної традиції, образ ринкової площі («торг», 

«торговище», «торжище», «Бабин Торжок» у Р. Іванченко, «торг» у 

П. Загребельного, «Торговиця», «майдан» у П. Угляренка) вирізняється 

полісемантичністю. Окрім її уособлення як місця здійснення обміну товарами, 

про що свідчить «Правда Рѹсьскаа», вона втілює урочистість, місце звершення 

справедливості, можливість долучатися до віча [166, с.54]. 

На відміну від середньовічних текстів, розлоге зображення ринкової 

площі в художніх текстах названих прозаїків є втіленням впорядкованості та 

хаотичності міського буття. Так, на березі Почайни представлені вироби 

старійшини гончарного кінця, бондарів, кожум’як, звіроловів («Зрада, або Як 

стати володарем» Р. Іванченко). Перелічування товарів підкреслює 

різноманітність (вівці, телята; макітри, глечики; бочки, кадуби; лляні полотна, 

верети, рядна; хутра лисиць, оленів; борошно, мед тощо), що 

підпорядковується всезагальному порядку. Підсилення масштабності 

зображуваного досягається завдяки використанню ремарок про можливість 

придбати тут навіть «заморські дива» --бархот, брачини, оловири тощо. Перелік 

їхніх найменувань свідчить про суспільно-історичну своєрідність доби (північні 

карели, воді й іжори, югри, кривичі та ін.), спосіб ідентифікації місцевості, 

маркер топографічності держави, рівень її розвитку. 

Додатковим до цього семантично важливим аспектом, що вказує на 

безперервність процесу на торговищі, є змалювання останнього як окремого 

світу, позбавленого часового виміру. Людина осмислюється невіддільно від 

торговища («світ тут ішов у круговерть, світ тут був веселий, безжурний» [95, 

с.100]); натомість відтвореня об’єднаних спільною ціллю героїв досягається 

завдяки опису процесу, що нагадує своєрідний потік свідомості. 
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Торговище в прозі другої половини ХХ століття, як і в середньовічних 

текстах, є уособленням місця справедливості. Таким є привселюдне покарання 

«боярина-злочинця» Луки («Після довгої ночі» П. Угляренка), що зрештою 

перетворюється на випадкове викриття підступності правителя Федора. 

Змалювання товарів, які є маркером торговища змінюється концентрацією 

уваги на помості й шибениці – способі позбавлення життя шляхом повішення.  

Як і в текстах книжників, що свідчать про можливість містян долучатися 

до прийняття державотворчих рішень («створиша вѣче на торговищи» [217, с. 

160]), у прозі другої половини ХХ століття віче набуває символічного значення. 

Використання персоніфікації («віче викричало» [114, с. 93], «вирувало», 

«видзенькувало оружно» [114, с. 152]), «сколихнулося» [111, с.259], юрмище 

«хитнулось, заревіло» [111, с.56]) має на меті підсилити відчуття спільності 

переживань щодо рішення, яке має принести користь простолюду, підкреслити 

його значущість для держави («Гнів Перуна», «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

Найбільш розлого це представлено образом віча Новгорода («Зрада, або Як 

стати володарем», «Золоті стремена» Р. Іванченко). Участь середньовічних 

містян у вічі співвідноситься з їхніми моральними якостями: неспроможність 

відстояти правду, захистити місто від небезпеки можна виправдати лише 

власною смертю. 

Водночас образ віча в Києві вирізняється амбівалентністю: за 

можливістю вільних містян долучитися до прийняття ключових для міста і 

держави рішень (посадження на стіл Всеслава – «Гнів Перуна» Р. Іванченко), 

без чого «так чи інакше не може обійтись жоден претендент на київський стіл» 

([202, с.194]), ховається князівська передбачливість («Диво» П. Загребельного). 

Ці мотиви увиразнюються посиланням на самостійність прийняття князем 

рішень: «Київський князь ні з ким не держав ради, просто давав наказ, хто що 

має робити […]. А де ж віче мужів і вічева мудра рада?» [114, с.223]. 

Така ж ідея простежується у змалюванні процесу прийняття 

«правильного» рішення («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного). Йдеться 

про підготовку наближеними до князя людьми осіб («наймані крикуни», 
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«пиховаті бояри»), які задають тон вічу, «переконують» незгодних із загальним 

рішенням киями, поки ті не пристануть до думки більшості [164, с.114]. Іншим 

видом крайнощів «демократичних» перемовин є передбачені князем політичні 

дії, спрямовані на прийняття «правильних» рішень: надмір їжі й питва тощо. 

В умовах невіддільності Київської Русі від європейського культурно-

історичного контекту уваги потребує змалювання прозаїками ринкових площ 

інших держав. На головній площа міста Кракова, в Маріацькому соборі, 

коронується Ядвіга, мешканці Вільнюса приймають християнство («Плач біля 

чужої стіни» П. Угляренка). На Амастріанській площі Константинополя 

відбуваються прилюдні старати («Диво» П. Загребельного), які 

перетворюються на святкове видовище. 

Свідченням модифікації урочистості торгової площі є зображення 

прийняття християнства Вільнюсом. На це вказує відтворення відсутності 

бажання в його мешканців, яких «вишикували всіх рядами, оточивши військом, 

щоб ніхто не подумав податися навтіки» [272, с.218]. Подібне змалювання 

прийняття нової віри середньовічними мешканцями міста простежується у 

романі «Диво» П. Загребельного, що підкреслює становлення української 

середньовічної держави в загальноєвропейському контексті. Водночас це є 

особливістю творчості П. Загребельного – відмова від «суховатої нарисовості» 

й прісної фактографічності [233, с.142]. Йдеться про авторську інтерпретацію 

літописних відомостей щодо прийняття Володимиром нової віри, знищення 

язичницьких кумирів: «повелѣ кумиры испроврещи» [217, 101]. Зображення 

топографії центральної частини Києва дає загальне уявлення про культурний 

ландшафт середньовічного міста, своєрідність співіснування та адаптації в 

ньому до нової релігії: «…на тім бугрі, де тепер дерев’яна церква Василія 

святого […], то там колись стояли наші боги» [95, с.99]. 

Заключним структурним елементом центральної частини міста є локус 

замку, який у художніх текстах змальовано як княжі палати (Р. Іванченко, 

П. Угляренко). Візуалізація їхнього образу підпорядковується осмисленню 

адміністративно-правових елементів державного устрою та співвідноситься зі 
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структурою дитинця. На відміну від середньовічних текстів, у яких князівський 

двір, терем асоціюється з безпосереднім місцем дії («въшєдъ въ дворъ 

теремьныи Ѡтонь» [217, с. 65], «внѣ двора теремна» [217, с. 67]), його 

змалювання в художніх текстах прозаїків підкреслює непоказну практичність 

або ж підкреслену розкішність місця; відтворює середньовічні традиції 

містобудування; увиразнює культурний ландшафт міста. Зокрема, образ замку в 

історичних романах Р. Іванченко («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті 

стремена»), як і в середньовічних текстах («…а дворъ кьнѧжь бѧшє въ городѣ 

[…]. А вусищесище бѣ внѣ города дворъ тєрємныи. бѣ бо ту тєрємъ камєн» 

[217, с. 44]), підкреслює семіотично важливу характеристику міста: розміщення 

на підвищенні, що передбачає важкодоступність, близькість водних ресурсів. 

Як і в «Повѣстѣ врѣмяньных лѣт», прозаїки другої половини ХХ століття 

концентрують увагу на захищеності замку. Він зведений із сірого («Зрада, або 

Як стати володарем» Р. Іванченко), білого тесаного каменю («Золоті стремена» 

Р. Іванченко), обведений захисним валом, поверх якого покладена дерев’яна 

стіна. Подекуди його захист забезпечують рови («Князь Лаборець» 

П. Угляренка). Таке відтворення укріплень корелює із загальноєвропейським 

контекстом – змалюванням замку магістра Ульріха фон Юнгінгена в 

Марієнбурзі («Плач біля чужої стіни» П. Угляренка), підкреслюючи 

практичність, силу й могутність володаря міста. 

Подекуди розлогість змалювання елементів інтер’єру княжого палацу 

підкреслює тяглість традиції. Локус палацу в Іскоростені («Отрута для княгині» 

Р. Іванченко) увиразнює історичність місця, тривалість його розвитку, 

могутність. На це вказують потемнілі стіни як уособлення давності; високі 

різьблені вежі по чотирьох кутах підкреслюють силу й багатство володарів. 

Водночас змалювання замку, його інтер’єру є способом відтворення 

внутрішнього світу правителя. Зокрема, в змалюванні палат Ярослава («Диво» 

П. Загребельного) домінує підкреслена простота й навіть убогість як для князя 

горниці, інтер’єр якої формували свічка, лавки, стілець та книга на підставці. 

Натомість у романі «Гнів Перуна» Р. Іванченко палац Святополка, який 
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збудував Ярослав, є втіленням пишності, багатства князя. Розлоге змалювання 

розкішного інтер’єру палат – заокруглені вікна, затягнені кольоровими, ніби 

смальтованими пластинами, барвисті доріжки, стілець, що стоїть на головах 

левів – має на меті передати ницість Святополка й Данила. Їхня жадоба влади, 

бажання утримати київський стіл, палац Ярослава є першопричиною 

осліплення Василька теребовлянського. 

Палати Ізяслава й Федора є символом показної вишуканості й розкоші 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Нерідко їх уособлення як осередку князівської влади перебуває в опозиції до 

підкресленої простоти, невибагливості мешканців Подолу  («…не за розкішним 

столом, а на старому дубовому пеньку, поставленому посеред хижі […] 

почувався незалежним отут, де кінчався Київ…» [102, с. 45]), що підкреслює 

амбівалентність центральної частини середньовічного міста і його околиць. 

Неможливість безумовної довіри до «Гори» («Отрута для княгині» 

Р. Іванченко, «Смерть у Києві» П. Загребельного) пояснюється її небажанням 

дослухатися до думки рукомесного кінця Подолу. Йдеться про те, що «Княжа 

Гора» в особі Олега, а не Нижній Київ, оболонська слобода «ставлять» волхвів і 

кумирів. Змалювання центральної влади держави в особі князя формує образ 

«Гори» як втілення зла, сваволі, підступу. Кричко наголошує, що «Гора» – «то 

ще не Київ», тому не заслуговує довіри. Її мешканці підкуплені Ізяславом, 

Ольговичами, Юрієм Довгоруким і навіть всіма одразу. Натомість довіру 

заслуговують лише приятелі, Київ, правда. Змалювання Нижнього Києва 

увиразнюється завдяки використанню синестезії: можливості «побачити» 

середньовічне місто у відповідному контексті: Київ, яке підпирає Гору димами, 

заявляє про себе звуками сокир і молотів. Це місто, що не бажає обмежувати 

чиюсь волю, не поступаючись власною. «Голос Києва», як зауважує Кричко, 

підноситься «вище усіх церков і палат, коли загримить своїм чистим гнівом» 

([102, с. 48]), підкреслюючи інакшість цінностей персонажа. 

Продовжуючи думку щодо локусу замку як втілення розкоші, варто 

зосередитися на розкритті такої інтенції не лише для давньоруської традиції, 
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але й візантійської, наприклад, палацу Магнавра у Константинополі («Отрута 

для княгині» Р. Іванченко), куди Ольга зі Святославом і знатними людьми 

прибула з метою укладення династичного шлюбу. Використання зорових 

образів палат підкреслюється повторами й порівняннями («Золото… Золото… 

Скрізь було стільки золота, що від його блиску в очах мерехтіли блискітки й 

ніби сипалися, як золотий […] дощ […]» [116, с. 397–398]). Змалювання 

імператорських палат крізь призму свідомості Ольги, володарки Києва, 

підсилює ефект від побаченого – пишності, гордості правителя, його величі й 

багатства, яким немає рівних. Золотий трон доповнює цілісність локусу палат, 

уособлюючи недосяжність імператора, його вивищення над Ольгою й цілим 

світом. Водночас це спосіб підкреслити умовність обмеження: нездатність 

дорівнятися до трону, а отже – до імператора. Утім авторське бачення 

походження Ольги, її гідності стає передумовою усвідомлення княгинею трону 

всього лише як золотого стільця, на якому сидить ромейський кесар. 

Амбівалентність середньовічного міста, його соціальна різношаровість не 

виключає існування стійких зв’язків з околицями. Попри концентрацію уваги 

прозаїків другої половини ХХ століття на подіях, що відбувають в центральній 

частині міста, побіжність огляду околиць дає змогу окреслити спосіб їх 

взаємозв’язку та своєрідність їхнього відображення. 

Змалювання околиць П. Загребельним та Р. Іванченко позначене впливом 

суспільно-історичного контексту доби: становленням і втратою державності. 

Домінантними елементами, що визначають своєрідність їх існування, є 

Київське лівобережжя з мостом через Дніпро та Красний двір. «Повѣсть 

врѣмяньных лѣт» засвідчує обмеженість інформації про зведення першого 

мосту: «Того же лѣта ѹстрои мостъ чересъ Днѣпръ» [217, с. 282]. Тому 

змалювання околиць Києва (Мостища в романі «Первоміст» П. Загребельного) 

ґрунтується на авторському домислі й вимислі. 

Змалювання функціонального призначення мосту вирізняється 

амбівалентністю: уособленням руху, що в особливих випадках перевтілювався 

в своєрідний форпост від ворожих набігів, перешкоду завоюванню удільними 



158 

 

князями київського столу, та символом об’єднання києворуських земель. 

Водночас його існування позначене символічністю, що, як зауважує 

С. Нестерук, полягає в осмисленні його як переходу «через межу, заповіданий 

кордон […], зв’язок минулого й майбутнього», запорука неминущості [193, 

с.16]. У цьому ж контексті варто зауважити, що додаткові смисли у змалюванні 

мосту корелюють з окремими героями. Зокрема, для Німого – це спосіб 

власного існування; для Воєводи – можливість здобути владу й вплив; для 

Лепеті – місце доленосних змін (зустріч з князем, нібито батьком Маркерія); 

для Світляни – уособлення розлуки; для мостищан – втілення обов’язку, сенсу 

життя, добровільного поневолення. Водночас таке його втілення слугує 

своєрідним маркером зв’язку центральної частини міста та околиць. 

Концентрація уваги на непересічній для Києва й держави події – зведенні 

першого мосту через Дніпро – репрезентує існування середньовічної дійсності, 

наголошуючи на буденних для мостищан проблемах. Йдеться про потребу 

забезпечення необхідного матеріалу («щонайрозмаїтішого») для будівництва 

мосту, виконання мостищанами всіх необхідних дій для забезпечення його 

функціонування. Мешканці цієї частини Києва залишаються вірними своєму 

місцю й призначенню, турбота про яке превалює над власними дітьми 

(«…дитина виростає і йде собі в життя, і вже сама собі дасть раду, а міст […], 

потребує повсякчасного догляду…» [100, с.454]). Іронічність та саркастичність 

відступів автора (за М. Слабошпицьким), у яких підкреслюється фанатизм 

мостищан до власної роботи як сенсу життя, підкреслює абсурдність такого 

існування міста: міст як найголовніший бог, святиня, а церкви й монастирі 

Києва – лише прикраса своєї землі. 

Топографія ще однієї частини околишніх районів столиці – Красного 

двору («Смерть у Києві» П. Загребельного) – окреслена частково. Утім її 

функціональне призначення як окремої князівської резиденції є уособленням 

відмежованості від столиці, приголомшливої пишності, безглуздості багатства. 

На відміну від Київського літопису («и дворъ Красныи. егоже поставілъ 

бл҃говѣрныи тога кн҃зь Всеволод. На холму иже есть надъ Выдобычь» [217, 



159 

 

с. 223]), концентрація уваги на топографії місця, складності її віднаходження 

без сторонньої допомоги підкреслює відчуженість особистості від життя в 

центральній частині києворуської столиці, бажання усамітнитись. Подібність 

змалювання Красного двору простежується і в романі «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко. Князівський палац Всеволода уособлює пишність і багатство 

(терем, палати збудовані з каменю чи дерева й оздоблені мереживом дерев’яної 

різьби, мармуровими стовпами, вежами над ганками) і водночас – 

відокремленість від Києва, страх перед ним. 

Змалювання Красного двору («Смерть Києві» П. Загребельного) майже 

позбавлене емоційного забарвлення. Образні характеристики представлені 

переважно в критичній оцінці без залучення художніх засобів. Розгорнуте 

порівняння щодо непридатної для київських морозів будівлі з ромейським 

одягом влучно підкреслює невиправданість такої забудови в Києві, її практичну 

незахищеність від ворожих набігів («Стояв посеред снігів, незграбний у своїх 

прикрасах, оголено-замерзлий, безглуздий на цій землі…» [102, с. 303]). 

Вказівка на відверту другорядність палацу, зведення якого мало на меті 

повторити й перевершити своїм «рідкісним несмаком» палаци 

Константинополя підкреслює неспроможність конкурувати із довершеністю й 

практичністю забудов дитинця. Це підкреслюється зокрема комічністю 

змалювання жалюгідного пониження невимовної пишноти: облаштуванням 

князівських палат простими печами для зігрівання, які наповнювали палати 

димом і кіптявою. Отож увага автора до околиць столиці дає змогу сформувати 

цілісність уявлення про топографію середньовічного міста. Комплексність 

представлення відображеної топографії околиць здійснюється завдяки 

встановленню тісних зв’язків з їхніми соціокультурними особливостями. 

Отже, художня рецепція амбівалентності центральної частини 

середньовічного міста в історичних романах прозаїків представлена засвоєнням 

та творчим переосмисленням локусів храму, ринку, замку. Змалювання локусу 

храму вказує на збереження традиції просторово-сакрального стягнення. Поруч 

із дотриманням історичної достовірності щодо збереження у межах 
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середньовічного міста явищ співіснування християнства й язичництва, образ 

храму втілюється у двох іпостасях: як втілення християнської віри («Зрада, або 

Як стати володарем» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка) та 

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

стати володарем» Р. Іванченко). Концентрація уваги на процесі входження 

нової віри на всі соціальні рівні міста засвідчує амбівалентність центральної 

частини міста та його зв’язки з околицями («Зрада, або Як стати володарем», 

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

Функціональне призначення локусу ринку в історичних романах прозаїків 

виходить за межі його осягнення як місця обміну товарами («Диво» 

П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко), доповнюючись конотацією 

місця звершення справедливості («Після довгої ночі» П. Угляренка), 

можливості містян долучатися до віча («Смерть у Києві» П. Загребельного), 

урочистості («Диво» П. Загребельного, «Плач біля чужої стіни» П. Угляренка). 

Уособлення князівської влади в середньовічному місті співвідноситься з 

локусом замку. Його змалювання засвідчує збереження прозаїками другої 

половини ХХ століття середньовічних традицій щодо місця розміщення та 

захищеності будови. Спосіб змалювання замку в історичних романах 

варіюється від його непоказної практичності («Диво» П. Загребельного, «Князь 

лаборець» П. Угляренка) до підкресленої розкішності («Зрада, або Як стати 

володарем», «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Зображення околиць і передмістя середньовічного міста корелює із 

подіями художніх текстів – становленням і втратою державності («Первоміст» і 

«Смерть у Києві» П. Загребельного). Концентрація уваги на зведенні першого 

мосту через Дніпро репрезентує середньовічну дійсність, що в окремих 

випадках набуває певної абсурдності – мосту як сенсу життя, святині тощо. 
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3.3. Семантика образу природи середньовічного міста в історичних 

романах прозаїків 

Цілісність сприйняття середньовічного міста в історичних романах другої 

половини ХХ століття видається можливим завдяки концентрації уваги на його 

природно-ландшафтних особливостях. Змалювання природних явищ і процесів, 

осмислення їхнього функціонального призначення в художніх текстах прозаїків 

увиразнює топографію міста, підкреслює своєрідність рецепції та інтерпретації 

середньовічної традиції, створює узагальнену картину міського простору. 

Предметно-просторові складові пейзажного топосу міста стали основою 

літературознавчих досліджень І. Вихор [52], Р. Дубровського [86], Ю. Волощук 

[58] та інших. І. Вихор до важливих елементів художньої організації пейзажних 

картин урбаністичного простору відносить такі семантичні величини: пори 

року (зима, весна, літо, осінь), добовий час (ранок, день, вечір, ніч), світила 

(сонце, місяць, космічні об’єкти), природні стихії (вітер, дощ, сніг), природно-

ландшафтні об’єкти рукотворного та нерукотворного походження (сад, сквер, 

парк, річка), образи рослинного й тваринного світу [52, 99– 104]. Дослідження 

Р. Дубровського, Ю.Волощук ґрунтуються на визначених І. Вихор категоріях 

пейзажного топосу із урахуванням можливих модифікацій, притаманних 

творчості окремих авторів. 

Художня рецепція топосу середньовічного міста прозаїками другої 

половини ХХ століття в аспекті його природно-ландшафтної своєрідності 

втілюється в конкретних функціональних зв’язках між містом та 

людиною/суспільством. Їхнє існування в історичних романах П. Загребельного, 

Р. Іванченко та П. Угляренка підпорядковуються певним цілям: 

1) змалюванню пейзажу як додаткового елемента топографії міста; 

2) відтворенню природи як способу ретрансляції внутрішнього світу 

людини (відгомін традиції романтиків); 

3) зображенню природно-ландшафтних особливостей міста як таких, що 

уособлюють суспільний настрій, якість життя його мешканців;  

4) наділенню природи символічним значенням. 
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Найбільш розлого зображення природно-ландшафтної своєрідності 

середньовічного міста простежується в художніх текстах, що найменш 

«прив’язані» до історичної дійсності. Таким є, до прикладу, 

«найнеісторичніший» (за М. Слабошпицьким) із усіх історичних романів 

П. Загребельного «Первоміст. Як і зображення подій, вчинків героїв, що не 

потребують кореляції із документальними свідченнями, відтворення природи 

міста, його околиць (пейзаж як додатковий елемент топографії, спосіб 

ретрансляції внутрішнього світу людини чи настроїв суспільства) в історичних 

романах другої половини ХХ століття є результатом авторського бачення 

середньовічного міського простору. На відміну від текстів Високого 

Середньовіччя, для яких притаманний «символічний характер змалювання 

дійсності» [236, с.95), в цьому контексті втілення природи середньовічного 

міста прозаїками позбавлене додаткової конотації. 

Змалювання П. Загребельним, Р. Іванченко, П. Угляренком природи 

середньовічного міського простору, що наділена символічним значенням, 

корелює з тенденціями й традиціями середньовічних авторів (Пор.: «Ѩвися 

звѣзда велика на западѣ. копѣинымъ Ѡбразом» [217, с. 23]; «…пролетів над 

ними по небу великий вогняний змій і впав десь далеко за пущами» [102, 

с. 575]). Такий спосіб змалювання природи прозаїками підсилює зв’язок зі 

змістом художнього тексту – зображенням військових походів, облогів, 

подорожей («Смерть у Києві» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

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

підкреслює напруженість і динамічність подій, їхню значущість для суспільно-

історичного розвитку міста та держави. 

Змалювання природно-ландшафтної своєрідності середньовічного міста 

як додаткового компонента до його топографії в історичній прозі другої 

половини ХХ століття втілюється вналідок використання коротких влучних 

описів, пейзажних замальовок, розлогих картини природи тощо. З-поміж 

семантичних величин, на яких прозаїки найчастіше зупиняються, варто 

виокремити пори року, тваринний і рослинний світ, добовий час, вода (річка). 



163 

 

На відміну від середньовічних текстів, в яких відображення пір року 

наповнене символічними конотаціями (зима – язичництво, весна – 

християнство: «Нынѣ зима грѣховная покааныемъ престала есть […]. Днесь 

весна красуется, оживляючи земное естьство» [129, с. 138]), в історичних 

романах прозаїків змалювання природи навесні, влітку, восени й взимку слугує 

додатковим компонентом хронотопної структури тексту («Диво», «Смерть у 

Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко тощо): створення 

фактографічності подій, подієвого тла для поглиблення суспільно-історичного 

контексту, увиразнення художньо втіленої топографії міського простору, в т.ч. 

при умовному відмежуванні від окремих культурних нашарувань («…осіння 

трава була причаєно холодна, вона мовби зготувалася вже сховатися під сніг, 

який міг випасти найближчої ночі…» [102, с. 51]). 

Змалювання природи навесні в романах вирізняється піднесеною 

емоційністю та є втіленням змін («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного, 

«Отрута для княгині» Р. Іванченко тощо). Цілісність образу досягається завдяки 

поєднанням описів окремих елементів – журавлиних ключів у білому мареві 

овидів, теплих вод Дніпра, цвітіння, аромату весни тощо. Підсилення його 

конотації вдається простежити внаслідок персоніфікації природи («Гомоніли 

знову пташиним гвалтом гаї і ліси» [116, с. 377]). Концентрація уваги на 

явищах і процесах природи навесні засвідчує передчуття незвіданих змін, їх 

вплив на людей: сміх дівчат, задуму в очах парубків, усмішку княгині Ольги, 

заклопотаної державними справами («Отрута для княгині» Р. Іванченко). 

Опис природи влітку набуває виразно індивідуальних авторських рис. 

Для історичних романів П. Загребельного («Смерть у Києві», «Євпраксія») 

характерна певна типологія: виразна натуралістичність, позбавлена елегійності 

й романтичності: «…тільки безкінечне літо з одноманіттям спеки…» [97, 

с.202]. Для творчості Р. Іванченко («Отрута для княгині») й П. Угляренка 

(«Довгий шлях до озер») притаманна певна схематичність: «Літо було гаряче. З 

хлібом удвох упорались швидко» [116, с. 129]; «Минуле літо […] було 

урожайне, і нинішнє, сподіваються усі, – не гірше…» [269, с. 177]. У такий 
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спосіб увага концентрується на прагматичності смислів: зображенні звичної для 

мешканців міста роботи в цей час. 

Змалювання осені (пізнє літо – рання осінь) в романі «Смерть у Києві» 

П. Загребельного досягається поєднанням елементів пейзажної дійсності, 

враження про які формуються на основі зорових і звукових образів («перша 

пожовклість листя, і неначе в душу вхлюпувалося оте м’яке світіння…» [102, 

с. 7]). Водночас для творчості Р. Іванченко притаманним є використання 

запахових образів («…пахло колючим морозцем, що невідь-звідки падав на 

землю й бурунив душі п’янким трунком бадьорості» [114, с.363]). 

Використання описових конструкцій («сяйво зелене» – дерева тощо), 

розмірений темп оповіді створюють меланхолійний настрій, що налаштовує на 

переосмислення вчинків, підбиття підсумків. 

Втілення рослинного й тваринного світу, погодних явищ та небесних 

світил в історичних романах другої половини ХХ століття корелює з ідейним 

навантаженням художнього тексту, дещо вирізняючись від середньовічного 

світосприйняття. Йдеться про відтворення тогочасним автором світу природи, в 

якому над прагматичним значенням («николи же всяду на конь» [217, с. 29]; «и 

поидоша ѹбивать Игорѧ. И Володимиръ всѣдъ на конь погна» [217, с. 349]) 

домінує символічне: відтворення враження про світ «таємничою мовою образів 

звірів і птахів […], думки і почування, погляди і переконання, прагнення і 

поривання особливою мовою – через тваринні символи» [235, с.6]. 

Натомість для текстів П. Загребельного, Р. Іванченко та П. Угляренка 

відображення природи як додаткового елемента середньовічної топографії є 

виразно естетичне змалювання образів, доповнене прагматичними й 

метафоричними ознаками: Дніпро, який нагадує про дитинство, – Дніпро, який 

позбавляє майбутнього («Первоміст» П. Загребельного); небо спокійне 

(«несколошкане» – «Отрута для княгині» Р. Іванченко), понуре небо («Отрута 

для княгині» Р. Іванченко), таке, що загрозливо висить над головою 

(«Первоміст», «Смерть у Києві» П. Загребельного) тощо. В такий спосіб, на 

думку М. Маковського, реалізується семантичне навантаження топосу – 
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відтворення не лише окремих усталених смислів, попередньо у нього 

закладених, але й реально існуючого географічного об’єкта з індивідуально-

авторською картиною його сприйняття у свідомості автора [176, с. 15]. 

Відмінним від традиційного українського середньовічного світогляду є 

зображення тварин в літературі другої половини ХХ століття. Йдеться 

насамперед про концентрацію уваги прозаїків не лише на образах «тих звірів, 

символічна роль яких здатна найточніше передати настрій певної епохи» [235, 

с. 9]. Зокрема, це вдається простежити на прикладі домінантності 

прагматичного характеру образу тварин, що має на меті підкреслити буденність 

існування середньовічного міста: коні як спосіб пересування («Євпраксія» 

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

ночі» П. Угляренка), собака як допоміжний засіб полювання на вепрів («Диво» 

П. Загребельного), голуби як можливість передавати й отримувати листи 

(«Євпраксія» П. Загребельного) тощо. Додатковим до основного є осмислення 

тварин як втілення непорушності світу незайманого людиною, кращого в 

своєму втіленні («Диво» П. Загребельного). Використання епітетів («буйні 

трави», «великі пречудові тварини», «прозоро-дзвінке повітря і пронизливе для 

всіх […] запахів»), завуальованих значень («самі володарі серця пущі») 

підкреслює елегійність і красу природи. 

Водночас місце ловів і сам процес полювання, як і в середньовічних 

текстах («…Всеволоду ловы дѣюща» [217, с. 205]), осмислюється прозаїками як 

традиційне для середньовічної доби заняття, в якому перевіряється вправність 

та відважність воїна («Диво» П. Загребельного). Концентрація уваги на 

раціональних судженнях та емоційних почуттях героя підсилюється 

змалюванням вепра в останні миті його життя. Звір, якого не спромоглися 

покласти десятеро, летів на Ярослава. Короткі влучні речення підсилюють 

напруженість оповіді; нагромадження епітетів й оказіоналізмів («мало 

вибухнути червоною кривавістю», заволохатілі вуха», «червоняве листя»), 

однорідних присудків, деталізація дій – нагадують кінематографічний прийом 

«кадрування», підкреслюють напруженість фабули. При цьому, на відміну від 
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середньовічних текстів, в яких увага концентрується на відважності й силі воїна 

(«конь дикихъ своима рукама связалъ есмь в пушахъ 10 и 20 живыхъ конь» 

[218, с. 9]), в історичних романах відкривається внутрішній світ князя-героя, 

його сумніви і навіть страх перед небезпекою. 

Добовий час в художніх текстах другої половини ХХ століття, як і в 

середньовічних літописах («болѧше велмив неиже полести и скончасѧ. мца҃ 

юлѧ въ. е҃і. дн҃ь. ѹмре же Володимиръ князь великыи» [217, с. 115]; «Ѩрославъ 

и выиде ис Кыэва. з҃. дн҃ь постиже постиже» [217, с. 133]), представлено 

схематично. Майже всі події історичних романів П. Загребельного, 

Р. Іванченко, П. Угляренка відбуваються вдень, що зумовлено потребою 

підкреслити роль кожного героя, вказати на буденність окремих подій, в 

опозиції до яких підкреслюється значущість таких, що відбуваються вночі. 

Винятком стають лише ті, що вказують на тривалість дій («Перемовини 

тривали цілу ніч» [102, с. 253]), або в основі яких лежить інтерпретація 

міфологічної ролі ночі – часу сновидінь, добрих чарів, злих дій («Первоміст», 

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

«Взимку, в рік миші», «Після довгої ночі» П. Угляренка). Вони позначені 

таємничістю, непосвяченістю суспільства у дії окремих осіб, спосіб життя міста 

у цей час (Пор.: «…и приде к Бѣлугороду Всеславъ. бывшю нощи. ѹтаисѧ 

Кыанъ. бѣжа изъ Бѣлагорода къ Полотъску» [217, с. 162]): відвідини Ємцем 

Дуліба, прихід Ойки до Дуліба («Смерть у Києві» П. Загребельного). Тоді 

акцент з опису ночі, темряви переноситься на незвичність, неприродність дій, 

що відбуваються, неможливість їх логічного пояснення («Він пішов безстрашно 

у темряву, але не знайшов нічого, окрім темряви самої» [102, с. 14]). 

На відміну від середньовічних текстів, у яких образ ріки (додатково до 

прагматичного значення) є втіленням християнства («явися благодать Божія 

спасення всѣмъ человѣкомъ, въ Іорданьстѣй рѣцѣ» [197, с. 61]), її змалювання в 

літературі другої половини ХХ століття є способом маркування топографії 

середньовічного міста («Зрада, або Як стати володарем», «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка). Відтворення весняного 
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повноводдя в романі «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко позбавлене 

негативної конотації, адже не приносить мешканцям слободи лиха й збитків. 

Концентрація уваги на сюжетній напруженості – зустрічі Тура й Соловієвого 

роду, визначає функціональність пейзажу Почайни і її луків – подієве тло, 

необхідне для створення цілісного образу середньовчногоміста. 

Натомість змалювання ріки в романі «Князь Лаборець» П. Угляренка є 

одним із елементів, що зумовлює поведінку героя (за А. Костенком), 

підкреслює, окрім його призначення як маркера топографії, динамічність 

сюжету, напруженість зовнішньої дії. Таким є змалювання марності зусиль 

Калерія щодо порятунку князя з потоку води, яка несе його вниз по течії 

назустріч ворогу, – вождю маджарського племені Арпаду. Натомість 

змалювання «самостійних» пейзажів (за А. Костенком) в художніх текстах 

автора представлене доволі рідко. 

Дещо іншого значення в історичних романах ХХ століття набувають 

семантичні величини пейзажу, які ретранслюють внутрішній світ людини, – 

добовий час, пори року, рослинний світ, земля тощо. Домінантною рисою їх 

змалювання є збереження прозаїками відгомону традицій романтиків щодо 

зв’язку людини й природи, відтворення своєрідності її елементів як способу 

змалювання психології персонажа. На відміну від середньовічної літератури, в 

якій образи природи переважно наділені символічністю («Тебе ради рѣкы 

носять […], и пустыни звѣри питають» [130, с.154]), в художніх текстах 

прозаїків простежується безпосередність зв’язку природи зі світом людини, що 

реалізується в формі збереження традиційних образів та їхньої часткової 

художньої модифікації. 

Змалювання весни в історичних романах другої половини ХХ століття 

відповідає традиційному уявленню про світову циклічність, пробудження 

природи після тяжкого сну, краси, сили та надії. Подібність змін, які пов’язані з 

приходом цієї пори року, спостерігається й у житті героїв міста – зародження 

почуттів між Дулібом й Ойкою в романі «Смерть у Києві» П. Загребельного: 

«… стояв він під старим чорним кленом, на покорчених гілках якого несміливо 
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зароджувалися багрянисті стрілочки майбутніх листочків […]. …сам собі 

видавався отаким старим кленом,» [102, с.316–317]. Паралель між старим 

кленом, що оживає навесні, й Дулібом, який змінюється під дією нових 

почуттів, підкреслює зміни у внутрішньому світі героя, виконує роль 

ідентифікатора його змісту. 

Зображення природи влітку в цьому контексті має підкреслено 

особистісний характер, адже репрезентує зв’язок із внутрішнім світом окремого 

персонажа. Наприклад, для Вишатича («Гнів Перуна» Р. Іванченко) кожне літо 

є неповторним. Фактична відсутність змалювання природи зумовлена 

уміщенням усіх додаткових смислів для боярина, які охоплює лексема «літо». 

Йдеться про осмислення ним цієї пори як поштовху до усвідомлення 

«непрощеного» жалю за «нездійсненним», уособлюючи минущість буття. 

Відтворення внутрішнього світу людини, пошуків нею гармонії всередині 

себе спостерігається при змалюванні завершення зими в романі «Отрута для 

княгині» Р. Іванченко. Поєднання зорових, слухових і запахових образів 

(«яскраве світило сліпило блиском» […], «кришталеві краплини […] мелодійно 

видзвонювали в крижаних лунках. Пахло весною» [116, с.290]) витворює 

цілісний образ пори, коли незабаром все оживатиме в передчутті нового, 

незвіданого, прекрасного. Крізь призму змалювання природа вдається 

«побачити» внутрішній світ княгині Ольги: самотність, за якою ховається 

потреба в справжніх почуттях. 

Змалювання співпереживання природи герою, відчування змін у його 

внутрішньому світі представлене доволі розлого. Таким є зображення осінніх 

неба й вітрів («Отрута для княгині» Р. Іванченко), які лагіднішають після 

віднаходження Ольгою шляху до порятунку київського княжого двору після 

невдалого родичання з візантійським імператором; відтворення вод Дніпра, які 

шумують білими хвилями, обурюються, розплескують гнів, передаючи гнівний 

настрій Нестора («Гнів Перуна» Р. Іванченко); зображення ріки для Німого, що 

є для нього матір’ю, батьком, родиною й навіть цілим світом («Первоміст» 

П. Загребельного). Органічно злитий з нею, Німий пов’язує всі свої почуття й 
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переживання тільки з перебуванням поблизу цього місця, а тому не може 

покинути це місце. 

Змалювання ночі в історичних романах П. Загребельного («Первоміст», 

«Смерть у Києві») наділене таким семантичним змістом, як і темрява, 

передсвітанок тощо. Відображення ночі й дій позначені таємничістю, 

якнайповніше відтворючи переживання, внутрішній світ героя, оголюючи його 

душу (страх, сумніви тощо), відкриваючи бажання. Зорові образи, доповнені 

нагромадженням епітетів («похмуре, беззоряне, принишкле небо»), порівнянь 

(«город був наче накритий ним») підкреслює непередбачуваність розвитку 

подій – неможливості визначити наперед подальший перебіг подій для Дуліба й 

Іваниці, якщо по них приїдуть княжі люди. 

Окремих смислових відтінків образ темної пори доби набуває в контексті 

відображення особливостей міського простору, порівняння його з іншими 

містами. Йдеться про відображення міста шляхом утвердження 

«всеприсутності» героїв, що видається можливим завдяки безпосередньому 

спогляданню, перебуванню тут-і-зараз або в спогадах героїв («Диво», «Смерть 

у Києві» П. Загребельного). Тоді його змалювання вирізняється відсутністю 

окремих локусів, топографічних об’єктів, що вказували б на їхнє розміщення в 

межах міста, що створює враження розмитості меж топосу. Такий підхід, як 

зауважує С. Нестерук, вказує на притаманну для П. Загребельного рису 

творчості – подвійність, що є ключем до розкодування ключових смислів. 

Кожне значення образу-символу, як підкреслює дослідниця, спрямоване у 

«напрямку формування глибинного архетипу підсвідомості» [193, с. 11]. Тоді 

основна увага переноситься на емоційність викладу, пов’язану з рецепцією 

міста, – тугою Юрія Долгорукого («Смерть у Києві») за дитинством, 

проведеним у Києві. Емоційні образи, пов’язані з містом, створюють ефект 

умовності, розширення кордонів – здатності побачити з київських гір далекі 

світи, мармурові міста, храми та саркофаги тощо. 

Емоційність оповіді простежується й при зображенні небесних світил у 

романі «Диво» П. Загребельного, зокрема сонця. Прагнення поєднання 
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християнського (символ слова Божого) та язичницького (символ Всевидящого 

божества, Матері Світу) світогляду культури спостерігаємо в бажанні Сивоока 

зобразити осінній сонцеворот обабіч головного входу до Софії як символ 

збереження традицій свого народу, збереження її значимості («Осінній 

сонцеворот. Ввижався він йому пишнішим за всі багатства й пишноти Візантії і 

легенд про царства минулі…» [95, с.602–603]). 

Змалювання прозаїками другої половини ХХ століття природно-

ландшафтних особливостей міста як таких, що відображають суспільний 

настрій його мешканців та якість їхнього життя, на відміну від середньовічних 

текстів, реалізується завдяки встановленню зв’язку з ідейним навантаженням 

художнього тексту. Введення в першу частину роману «Смерть у Києві» 

П. Загребельного («Суздаль») відбувається у формі розміреного, 

меланхолійного опису пейзажу ранньої осені в Києві, за яким ховалося 

вбивство князя Ігоря. Початок другої частини вказує на політичні зміни в 

державі, які характеризують спосіб існування мешканців міста й навколишніх 

територій за умови відтворення його природи. Чорні незасіяні поля, спалені 

міста, переповнена печалями й горем земля, голод тварин і відчай людей – таке 

змалювання природи із поступовою концентрацією уваги на негативних для 

існування мешканців міста змінах формує налаштованість на ускладнений 

розвиток подальших подій після князювання Ізяслава, виконує функцію тла 

щодо підвищення напруги боротьби за головний стіл держави. 

Подібність конотації в цьому аспекті можна простежити також у 

змалюванні П. Загребельним пір року. Метафоричний образ лиха, який місту й 

державі приносить зима, підкреслює драматичність ситуації: «…налетіло з 

сніговими завіями й вітрами такої холодної лютості, що здавалося, ніби по 

землі бігають дияволи» [100, с. 591]. Зима для мостищан втілює загрозу 

припинення руху на мості, порушенням власної цілісності. Масштабність 

такого нещастя вдається передати завдяки нагромадженню окремих образів, 

поєднаних за принципом градації: «заноси», «замети», «цілі стовпища». 

Емоційне змалювання зими доповнюється використанням колористики, 
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гіперболізації: «валило таким білим, що чорніло в очах» [100, с. 456]. 

Продовження змалювання природи як небезпеки для мешканців міста 

простежується в змалюванні весни: відтворення передмістя Києва під час 

відлиги. Тоді весна «така дружна й несподівана» розтопила сніги, каламутні 

води пішли поверх Дніпра, затоплюючи річища, підмиваючи греблі, 

розтрощуючи загати й оселі, створюючи небезпеку для життя людей. 

Для історичних романів П. Загребельного («Смерть у Києві») значне 

ідейне навантаження при відтворенні природи міста має змалювання пейзажу в 

серпні та у вересні, що корелює з подієвим тлом й уособлює суспільні зміни. 

Події, що відбуваються протягом серпня-вересня (смерть Всеволода й Ігоря 

Ольговичів, захоплення київського столу Ізяславом, а згодом – Юрієм 

Долгоруким), є символічними й фатальними для середньовічної києворуської 

столиці. Не випадково, що в романі підкреслюється загрозливість серпня для 

Києва та потреба бути обачним при виконанні справ у цей час. Кореляція із 

подіями, які відбулися в минулому, підкреслює фатальність порушення 

перестороги: нехтування Ізяславом у серпні правом щодо сходження на 

київський стіл старших братів. 

Якість суспільного життя в літературі другої половини ХХ століття 

прочитується також крізь призму образу річки. Переосмислений образ Дніпра 

(на відміну від «сивого», що зберігає в собі вічність і минущість століть) 

уособлює непереборну стихію, що несе смерть і злидні мешканцям передмістя 

середньовічної києворуської столиці («Первоміст» П. Загребельного). Його 

змалювання взимку уособлює підступність, своєрідну незахищеність, 

нестабільність міста: можливість ординців подолати Дніпро значно полегшує їм 

дорогу до завоювання Києва («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 

Таким є й образ ріки, води якої виходять з берегів і несуть голод, смерть 

мешканцям Новгорода, його околиць: «Услід за голодом по домівках пішла 

сухоребра Морана з косою за плечима. Вона торохтіла своїми старечими 

кістками по бідняцьких садибах й косила дітей» [114, с. 430]. 
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Відгомін традицій письменників-романтиків, за якими природа 

пов’язується зі станом душі героя, досягаючи певної одухотвореності, в романі 

«Первоміст» П. Загребельного набуває виразно іншого – узагальненого 

значення. Ліс тут порівнюється з людьми, а його існування підпорядковується 

певним правилам і вимогам: старіші дерева здіймаються над молодими, уперто 

й невідступно вивищуються, не помічаючи падіння інших, неспроможних 

побороти споконвічну приреченість, щільність. Істинною сутністю, 

уособленням якої є ліс, має стати неможливість йти всупереч традиції, потреба 

співчувати падінню інших. Йдеться про те, що попри позірну байдужість і 

суворість ліс, як символ колективного минулого (за С. Нестерук), боляче реагує 

на кожну смерть, падіння кожної гілки, а тому й не знати, «в чому виразніше 

виявлявся віковічний дух лісу: чи в покірливо-мовчазній загибелі дерев, а чи в 

причаєних стогонах болю» [102, с. 430]). 

Образ тваринного світу, який передає суспільний настрій і якість життя 

мешканців міста, в історичних романах найбільш яскраво представлений 

образом курей Войтишича («Смерть у Києві» П. Загребельного). Птицю 

воєводи годують вареним ячменем, сарацинським пшоном у молоці чи в пиві, 

змішаним з медом; напувають міцним пивом. Змалювання раціону курей, які 

їдять, «мов ігумени або й митрополит», піддається в романі засудженню й 

зневазі. Таке значення образу загострюється в умовах порівняння їхньої якості 

життя й середньовічних киян, які існували в голодній безнадії: взимку все 

вимерзло; вітри видули те, що посіяно на полях; за шматок хліба вмирали 

люди, затоплені Дніпром і Десною, обдерті боярами й воєводами. 

Особливе місце в змалюванні природно-ландшафтних особливостей 

середньоічного міста відведено символічності значення природи, відповідно до 

якого буквальні смисли сприйняття світу доповнювалися додатковими, 

алегоричними. Тоді «естетичне переживання» середньовічного містянина, як 

підкреслює У. Еко, «полягає у віднаходженні всіх надприродніх зв’язків між 

предметом і космосом» [318, с. 26]. 



173 

 

Символічність природних явищ широко представлена в середньовічній 

книжності. Це засвідчують «Повѣсть врѣмяньных лѣт» («звѣзда превелика. 

лучѣ имуши акы кровавѣ. вьсходѧщи с вечера» [217, с. 153]; «спаде превеликъ 

зѣий с небесѣ […] землѧ стукну» [217, с. 205]), Київський і Галицько-

Волинський літописи («остасѧ солнца мало. аки мѣсяца доловъ рогома» [217, 

с. 355]; «надъ полкомъ. сице пришешимъ Ѡрломъ. и многимъ ворономъ» [217, 

с. 802]), ораторсько-проповідницька проза («…яко Богъ солнце помрачи, и луну 

въ кров ре ложи, и тма бысть по всеи земли» [129, с.131]). 

Зміни в природних явищах представлені літописцем як провісники 

нещастя, адже віщують міжуособиці («…звѣзда превелика. Лучѣ имущи акы 

кровавѣ […] не на добро. по посемъ же. быша ѹсобицѣ многы и нашествии 

поганыхъ» [217, с. 153]), смерть правителів, у т.ч. удільних князівств («бы 

знамение в лунѣ […] не бл҃го есть сѧково знамение се проѠбразуеть кн҃жю 

смрт҃ь» [217, с. 516]). 

Утім, як і в середньовічних текстах, в історичних романах прозаїків 

образи природи можуть набувати метафоризованого значення: синя квітка як 

уособлення чистоти почуттів, вірності й відданості («Диво» П. Загребельного); 

ліс, пуща як втілення свободи, місця, де можна почуватись незалежним, бути 

собою; крик сича – передчуття тривоги, чиєїсь загибелі; річка (зокрема, 

ополонка) – своєрідне випробування, очищення від прорахунків минулого 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного). 

З-поміж взятих до уваги історичних романів найбільш повно 

символічність природи, пов’язаної зі знаменнями, представлено в романі 

«Первоміст» П. Загребельного. Змалювання образу сонця зберігає традиційні 

для середньовічної людини уявлення про «попередження» вищих сил: «…було 

знамення в сонці: насунулася густа пітьма з заходу, а з сходу засвітило, мов при 

п’ятиденному молодику» [100, с. 582]. Адже страх перед смертю, загибеллю, 

що посилювався в періоди воєн, стихійних лих та загарбань, неможливість 

раціонально пояснити природні явища й процеси («възрѣ на свѣтлое солнце и 

видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты» [241, с. 14]) ставали поштовхом 
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до пошуку в природі прихованого змісту [166, с.57]. Збереження в історичних 

романах прозаїків таких світоглядних традицій втілюється в змалюванні явищ 

природи як передвісників лиха: спеки, пожеж, диму, крізь які проступало сонце 

в чорних плямах; густої імли, через яку нічого не було видно тощо. 

Підсилення символічності значення природних явищ відбувається 

завдяки їх кореляції з історичними фактами («Первоміст» П. Загребельного), 

що додає твердженню переконливості. Зокрема, чорніло й покривалося 

плямами сонце, стояла велика спека, що пересихали річки, озера, болота, горіли 

ліси й гори, коли прийшла лиха звістка про загарбання й спалення 

Константинополя хрестоносними бовванами. Тоді вони вигнали імператора й 

патріарха, пограбували всі храми й обрали імператором Балдуїна, що свідчило 

про припинення існування Візантії. Іншим прикладом, що мав звернути увагу 

на вагомість знамення, була звізда «докит» («спис»), що простягалася на небі 

від сходу до заходу протягом сімнадцяти днів. Вона мала довгий і гострий 

хвіст, ясно світила й передувала жахливій битві на Калці. 

Подвійного значення набуває небесне знамення після смерті Полежая та 

його дружини. За зміною вигляду природніх явищ (густа пітьма, що прийшла із 

заходу, та світло, мов при п’ятиденному молодику, зі сходу) прочитується 

насамперед зв’язок із фабульною частиною тексту – загибеллю Лепеті, її 

чоловіка. Подальший розвиток подій підкреслює тлумачення знамень, 

пов’язаних із втратою державності, – навалою степовиків [160, с.128]. 

Таке ж тлумачення знаків природи мешканцями середньовічного міста 

можна простежити в романі «Гнів Перуна» Р. Іванченко. Враження, наче 

хитнулась земля, «перехнябилось» капище й над його дахом спалахнув 

вогненний степ осмислюється Нестором як явлення ангела або ж провісника 

біди. Натомість це явище пояснюється виконанням наказу Володимира 

Мономаха про спалення Велесового капища. Дим, що так наполохав мешканців 

міста, є уособленням відходу в небуття язичницького минулого, держави, що 

«певною мірою уособлювало народну мудрість, традиції та звичаї всіх 

попередніх поколінь» [147, с.143]. Натомість кам’яні церкви й собори, які 
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постануть на цьому місці, символізують утвердження величі нового правителя, 

формування власної сакральної топографії у межах середньовічного міста, його 

функціонування як релігійного осередку. 

Ще одним аспектом осмислення небесних знамень, що співвідносяться з 

ідейно-тематичним змістом художнього тексту: як передумова змін, які 

відбудуться в Києві після підступного вбивства Оскольда; уособлення свідка 

підступності, віроломства («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 

Пригасле сонце й потьмарення неба – символічні знаки, які подає природа 

Звірку, що втілюють справжність ціни, яку доведеться заплатити киянам за 

кривавий день зради. 

Змалювання змін в небесних явищах, як і в середньовічних текстах, увага 

концентрується на небесних світилах, зміни в яких пророкують майбутнє. 

Зокрема, поява сонця з-за важких хмар уособлює вітання землі переможця, 

сильного й відважного завойовника («Отрута для княгині» Р. Іванченко); 

сонячне затемнення, за криваво-чорним колом якого золотився лише вузький 

обідок, а на заході від нього величезна зірка символізує невдалі перемовини 

Данила з королем Унгарії Белою («Золоті стремена» Р. Іванченко); сонячне 

затемнення, поява зірок над Будою й Пештом є втіленням передвістя навали 

ординців («Золоті стремена» Р. Іванченко).  

Водночас, на відміну від середньовічних літописних й авторських текстів 

Х–ХV ст., в яких засвідчується страх через потрясіння минулого, що можуть 

повторитися в майбутньому, зміни небесних світил в історичних романах 

другої половини ХХ століття як спосіб репрезентації християнського 

осмислення явища (страх перед гнівом Божим за гріхи народу, звернення до 

сумління, осмислення сонця як символу й атрибуту Богородиці) представлені 

поодиноко. Таким є змалювання грози («Взимку, в ріки миші» П. Угляренка), 

що втілює кару Божу за союз з половцями: «…блискавка й за нею гучний грім. 

В глибині ж, під землею, наче розгорілося горно […], гуде воно, палахкотить 

[…]. Полив дощ як із відра» [273, с.5]). 
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Отож змалювання в історичних романах другої половини ХХ століття 

природно-ландшафтної своєрідності середньовічного міста, що втілюється в 

конкретних функціональних зв’язках між містом та людиною/ суспільством, є 

одним із елементів цілісності його сприйняття.  

Змалювання прозаїками пейзажу як додаткового елемента топографії 

середньовічного міста, на відміну від текстів книжників, є допоміжним 

компонентом хронотопної структури тексту: підкреслення фактографічності, 

тла подальшого викладу подій, поглиблення суспільно-історичного контексту, 

характеристики місцевості, втілення змін («Диво», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко). Змалювання тваринного 

й рослинного світу в цьому контексті вирізняється збереженням і модифікацією 

середньовічних традицій: естетичністю, метафоричністю ознак («Первоміст», 

«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко) і 

водночас – прагматичністю смислів («Євпраксія», «Диво» П. Загребельного, 

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

П. Угляренка). Втілення добового часу, як і в середньовічних текстах, в усіх 

текстах прозаїків вирізняється прагматичністю (день) та символічністю (ніч). 

Відтворення прозаїками другої половини ХХ століття природи 

середньовічного міста як способу ретрансляції внутрішнього світу людини 

репрезентує, на відміну від середньовічних смислів, збереження традиційних 

смислів (весна – пробудження весни і зародження почуттів («Смерть у Києві» 

П. Загребельного); ніч – таємничість («Первоміст», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного), а також їх авторську інтерпретацію (літо – усвідомлення 

минущості буття, завершення зими – пошук гармонії всередині себе в романі 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко). 

Зображення природи середньовічного міста як такої, що уособлює 

суспільний настрій і якість життя містян, має безпосередній зв’язок з ідейним 

змістом: змалювання голоду після невдалого урожаю на полях, суворої зими, 

ріки як уособлення підступності, непереборної стихії, що несе мешканцям міста 
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смерть та злидні («Смерть у Києві», «Первоміст» П. Загребельного, «Зрада, або 

Як стати володарем» Р. Іванченко). 

Наділення природи виразно символічним значенням в історичних 

романах другої половини ХХ століття, як і в середньовічних текстах, розкриває 

своєрідність середньовічної ментальності мешканців міста: прагнення знайти 

відповіді в природних стихіях, захист і пояснення невідомих для них речей 

(«Первоміст» П. Загребельного, «Взимку, в ріки миші» П. Угляренка, «Зрада, 

або Як стати володарем», «Отрута для княгині», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко). Збереження прозаїками традицій середньовічних книжників 

спостерігається в змалюванні явищ природи як передвісників лиха, змін в 

майбутньому, що корелюють з історичними фактами («Диво, «Первоміст» 

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

 

 

Висновки до третього розділу 

Комплексність образу середньовічного міста в історичних романах другої 

половини ХХ століття формується завдяки зосередженню уваги на художній 

рецепції дихотомії «місто – степ», амбівалентності центру і його зв’язків з 

околицями, творчому засвоєнні природно-ландшафтних особливостей, які 

доповнюють сформований образ, передають його «звучання», розкривають 

символічність і метафоричність закладених у ньому смислів. 

У контексті художнього втілення П. Загребельним, Р. Іванченко, 

П. Угляренком дихотомії «місто – степ» кристалізуються ключові ознаки 

впорядкованого середньовічного простору. Домінантними локусами, що 

репрезентують специфіку функціонування середньовічного міста в історичних 

романах названих прозаїків, є – сад, ворота, капище, печера й келія. 

Локус саду в романах прозаїків втілює втрачений Едем, увиразнюючи 

проблеми середньовічного міста («Смерть у Києві» П. Загребельного); постає 

уособленням раю, місця зародження любові до істинної віри («Отрута для 

княгині» Р. Іванченко). Локус воріт, як і в середньовічній літературі, 
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вирізняється прагматичністю (захист впорядкованої території, розмежування її 

окремих частин) та символічністю значення: захист, розмежування частин 

міста, впорядкованість території; конотація ініціації, подолання бар’єру, 

кордону між двома світами, межа між минулим і майбутнім («Диво», 

«Євпраксія», «Смерть у Києві» П. Загребельного) [моятстаттядихт, с.36]. 

Локус капища, на відміну від текстів літописців, постає семантичним 

центром сакрального простору середньовічного міста, уособлює віру предків, 

місце зв’язку з вищими силами («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для 

княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко). Локус печери, келії свідчить про 

збереження середньовічних традицій: відмежування від зовнішнього світу, 

християнську скромність, аскетичність чорноризців («Гнів Перуна», «Золоті 

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

локусу келії втілюється в змалюванні образу Єфросинії: відсутності прагнення 

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

Міський простір як місце захищеності, що корелює з середньовічними 

ідеями, в прозі другої половини ХХ століття модифікується. Додатково до 

осмислення дому як захисту, прихистку («Зрада, або Як стати володарем» 

Р. Іванченко), місця, що впливає на самоідентифікацію, уособлює духовний 

розвиток особистості («Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко, «Диво», «Первоміст» П. Загребельного), набуває інших 

естетичних вимірів: незахищеності, виклику, ув’язнення, останнього притулку 

(«Князь Лаборець», «Після довгої ночі» П. Угляренка, «Отрута для княгині», 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Диво», «Первоміст» П. Загребельного тощо). 

Осмислення прозаїками образності середньовічного міста в контексті 

його природних характеристик засвідчує могутність і велич Києва, окреслює 

суспільно-історичну значущість інших міст. Звукове оформлення 

середньовічного міста реалізується внаслідок поєднання звуків різного типу, 

що відтворюють атмосферу міського шуму («Диво» П. Загребельного, «Гнів 

Перуна» Р. Іванченко). Змалювання фізичних особливостей середньовічного 

міста формується за умови поєднання візуальних, дотикових і запахових 



179 

 

образів. Формотворчим елементом міського простору в текстах прозаїків, на 

відміну від середньовічних, є звукообраз дзвону (у т.ч. клепала), парадигма 

конотації якого вирізняється прагматизмом і виразною символічністю 

(«Євпраксія» П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий шлях до озер», 

«Після довгої ночі» П. Угляренка, «Зрада, або Як стати володарем», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко). Використання лексем на позначення відсутності 

звукового тла формує дихотомію «шум – тиша», в якій міський простір 

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

Художня рецепція прозаїками середньовічного міста втілюється в 

змалюванні Верхнього Києва, його торгово-ремісничих посадів й околиць. 

Змалювання Верхнього Києва («Гора») представлене існуванням лімінальних 

зон з торгово-ремісничими посадами, стилістично маркованими «Нижній Київ» 

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

«Отрута для княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко).  

Однією з передумов амбівалентності центральної частини міста є 

непостійність його соціокультурної диференціації («Диво П. Загребельного). 

Локус храму в історичній прозі зберігає середньовічні традиції, уособлює 

окремий світ для вірян, який перебуває в тісному зв’язку з культурним 

ландшафтом міста, увиразнюючи його риси («Диво» П. Загребельного, «Зрада, 

або Як стати володарем» Р. Іванченко). Це стає передумовою осягнення 

християнства як одного із чинників амбівалентності міста, що увиразнюється 

внаслідок змалювання зміни релігійної свідомості його мешканців, 

державницької політики князів («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, 

«Князь Лаборець» П. Угляренка, «Диво» П. Загребельного). Осмислення локусу 

храму як окремого світу для християн реалізується за умови розширення зони 

сакрального, відокремлення його від зовнішнього світу, відтворення відчуттів 

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

Образ ринку (торговища) в художніх текстах прозаїків, як і в 

європейській та українській середньовічній традиції, уособлює місце обміну 

товарами («Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко), можливість 
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мешканців міста долучатися до прийняття державотворчих рішень («Смерть у 

Києві» П. Загребельного), урочистість, місце звершення справедливості 

(«Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко), можливість брати 

участь у вічі («Зрада, або Як стати володарем», «Гнів Перуна», «Золоті 

стремена» Р. Іванченко). Увага до торговища як місця звершення 

справедливості («Гнів Перуна» Р. Іванченко) доповнюється додатковими 

смислами: впливом правителя на прийняття вічем рішення («Диво», «Смерть у 

Києві» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко). 

Змалювання локусу замку в художніх текстах прозаїків корелює з ідеями 

книжників щодо осмислення адміністративно-правових елементів державного 

устрою (амбівалентність «Гори» й Подолу), традиції містобудування 

(семіотична характеристика міста) й культурному ландшафту («Диво», «Смерть 

у Києві» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка). Практичність чи розкішність 

замку, на відміну від середньовічних текстів, засвідчує тяглість традиції, 

самоідентифікацію правителя («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного, 

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

Амбівалентність центральної частини середньовічного міста та його 

околиць визначається суспільно-історичним контекстом, становленням і 

втратою державності («Первоміст», «Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Домінантними для історичних романів локусами околиць міста є Київське 

лівобережжя з мостом через Дніпро та Красний двір. Образ першого 

вирізняється прагматичністю (форпост від ворожих набігів) та символічністю 

(втілення об’єднання києворуських земель тощо) значень. 

Змалювання природно-ландшафтних особливостей середньовічного міста 

в історичних романах прозаїків сприяє увиразненню його топографії. Пейзаж як 

додатковий елемент топографічної своєрідності міського простору вирізняється 

зосередженням уваги на таких семантичних величинах: пори року, тваринний і 

рослинний світ, добовий час, вода (річка). На відміну від середньовічних 

текстів, змалювання пір року слугує додатковим компонентом часопросторової 
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структури тексту: фактографічності, тла для подальшого викладу подій, 

поглиблення суспільно-історичного контексту, характеристики місцевості, 

втілення змін («Диво», «Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для 

княгині» Р. Іванченко). Відтворення рослин й тваринного світу, добового часу, 

ріки засвідчує збереження, переосмислення середньовічних традицій: 

естетичність, метафоричність смислів («Первоміст», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного, «Отрута для княгині» Р. Іванченко) й водночас – їх 

прагматичність («Євпраксія», «Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко, «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Відтворення прозаїками пейзажу міста як способу ретрансляції 

внутрішнього світу людини, на відміну від середньовічних текстів, ґрунтується 

на збереженні та переосмисленні відгомону традицій романтиків щодо зв’язку 

людини й природи: весна як втілення пробудження природи, зародження нових 

почуттів («Смерть у Києві» П. Загребельного), ніч – таємничості («Смерть у 

Києві» П. Загребельного, «Первоміст»). Модифікація усталених образів 

втілюється в змалюванні літа як минущості буття, осені як відчуття внутрішніх 

змін («Отрута для княгині» Р. Іванченко), завершення зими як часу пошуку 

власної гармонії («Гнів Перуна» Р. Іванченко). 

Зображення природно-ландшафтних особливостей середньовічного міста 

як таких, що уособлюють суспільний настрій та якість життя містян 

реалізується внаслідок кореляції зі змістом художнього тексту. Концентрація 

уваги на змалюванні окремих пір року (зима, кінець літа – початок осені) 

підкреслює знаковість, фатальність їхнього приходу для мешканців міста 

(«Смерть у Києві», «Первоміст» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко). Змалювання ріки, як і в середньовічній літературі, 

вирізняється прагматичністю й символічністю: межа між життям і смертю, 

стихія, що несе смерть, злидні («Первоміст» П. Загребельного, «Зрада, або Як 

стати володарем» Р. Іванченко). Зображення тваринного світу (курей) уособлює 

зажерливість «Гори» («Смерть у Києві» П. Загребельного). 
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Символічність конотації природи засвідчує збереження середньовічних 

традицій: пошук відповіді на запитання в небесних явищах («Первоміст» 

П. Загребельного, «Взимку, в ріки миші» П. Угляренка, «Зрада, або Як стати 

володарем» Р. Іванченко). Підсилення символічності відбувається завдяки 

кореляції з ідейним змістом, конкретними фактами («Первоміст» 

П. Загребельного). Натомість зміни в природі, що репрезентують християнське 

осмислення явища (страх перед гнівом Божим за гріхи, звернення до сумління, 

сонце як символ й атрибут Богородиці тощо), прозаїками представлені 

поодиноко («Взимку, в рік миші» П. Угляренка). 

Отож, концентрація уваги прозаїків на природно-ландшафтних 

особливостях середньовічного міського простору визначає комплексність його 

репрезентації. Збереження зв’язку з середньовічними традиціями корелює із 

змістом тексту, підкреслюючи напруженість і динамічність подій, їхню 

значущість для суспільно-історичного розвитку міста й держави. Натомість 

апелювання до природно-ландшафтної своєрідності міста, образи якого не 

підкріплені історичними фактами, засвідчує творче переосмислення прозаїками 

своєрідності зв’язку між містом й людиною/суспільством. 
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ВИСНОВКИ 

Увиразнено поняття «топос», яке трактується як модус відтворення 

дійсності – відображення топографічних об’єктів і рецепції соціокультурного 

контексту їх появи, становлення та розвитку. Таке зображення може мати 

історичне підґрунтя або бути творчим переосмисленням конкретного 

географічного об’єкта в часі й просторі, включати досвід культурно-історичної 

доби, що визначає і зумовлює становлення/зміни в індивідуальній свідомості 

автора, втілені у певних його художньо відображених алюзіях та асоціаціях. 

Домінантні риси середньовічного міського простору співвідносяться із 

структурно-семантичною парадигмою соціуму та просторовими параметрами: 

упорядкованістю простору, внутрішньою структурою й додатковими смислами, 

що забезпечують комплексність функціонування. Повнота їх втілення дає 

підстави типологізувати домінантні риси середньовічного міста й специфіку 

його художнього втілення в історичних романах другої половини ХХ століття. 

У контексті розгляду літературознавчих праць та ключових положень, 

ідей і концепцій філософських, культурологічних, соціологічних, історичних 

досліджень як передумови формування засад для аналізу художньої рецепції 

середньовічного міста в історичних романах другої половини ХХ століття 

місто трактується як історично сформований образ, що відтворює політично-

адміністративну, соціокультурну, економічну, релігійну й топографічну сфери 

буття, закріплюючи за собою функції, що 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 автором певних фактів чи їх 

інтерпретації.  

Основою для виокремлення парадигми міського суспільства (князь; 

служителі церкви і ченці; бояри, воєводи, дружина; простолюд) та окремих 
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елементів (блазнів), які перебувають поза її межами, в історичних романах 

другої половини ХХ століття слугувала класифікація Ж. Дюмізеля, уточнена 

Н. Яковенко відповідно до української середньовічної традиції. Окремо від 

окреслених соціальних категорій перебувають блазні, спосіб інтерпретації яких 

у художніх текстах прозаїків засвідчує засвоєння й творче переосмислення 

сміхової культури. 

Ідея державності середньовічного міста в історичних романах 

репрезентована в контексті князівської свідомості: відображення 

державницького та особистісного принципів реалізації існування правителя, які 

є взаємозумовленими та взаємозалежними. Державницький принцип 

передбачає втілення міста як місця зосередження в ньому влади, сили, честі й 

могутності правителя («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині», 

«Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер», «Плач біля чужої стіни» 

П. Угляренка), його збагачення, безстрашності, відчаю та певної жорстокості 

(«Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка). На 

відміну від середньовічних літописів, потрапляння володаря під вплив міста в 

історичних романах засвідчує зміни його внутрішнього світу та втілюється в 

концепції «свій–чужий», її модифікації («Отрута для княгині», «Зрада, або Як 

стати правителем» Р. Іванченко). 

Особистісний принцип відтворення князівської свідомості свідчить про 

переосмислення прозаїками традиції книжників та репрезентує середньовічне 

місто як своєрідне обмеження, тягар, що зменшує радість життя, позбавляє 

довіри, випробовує самотністю, сумнівами володаря («Зрада, або Як стати 

володарем», «Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Диво» П. Загребельного). 

Місто в контексті змалювання служителів церкви та чорноризців 

засвідчує рецепцію та інтерпретацію ідей середньовічних книжників щодо 

специфіки проникненяня християнства на всі соціальні рівні, становлення 

власної релігійної традиції в межах міського простору, у т.ч. в європейському 

контексті («Диво» П. Загребельного, «Зрада, або Як стати володарем», «Отрута 

для княгині», «Золоті стремена» Р. Іванченко, «Князь Лаборець», «Після довгої 
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ночі» П. Угляренка). Підкреслено зосередження уваги прозаїків на змалюванні 

поведінки служителів церкви й чорноризців, їхнього характеру, психології 

вчинків, що стає передумовою відтворення складності становлення нової віри 

(«Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка). Як і в середньовічних текстах, християнство є передумовою 

осмислення міста як осередку літописання, книжності й освіти («Смерть у 

Києві» П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Отрута для княгині» Р. Іванченко, 

«Довгий шлях до озер» П. Угляренка). Використання іронії в змалюванні 

ченців та служителів церкви («Первоміст» П. Загребельного) відтворює місто 

як таке, що не вирізняється духовною піднесеністю служителів церкви, 

засвідчує поверховість дотримання мешканцями міста християнських догм 

(«Первоміст» П. Загребельного, «Після довгої ночі» П. Угляренка). 

Образи бояр, воєвод і дружини в історичних романах прозаїків 

засвідчують творче переосмислення середньовічних традицій: відтворення 

міста як середовища зосередження значущої для прийняття державотворчих 

рішень сили; багатоправності категорії бояр, воєвод («Диво», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного, «Князь Лаборець», «Довгий шлях до озер» П. Угляренка, 

«Зрада, або Як стати володарем», «Золоті стремена» Р. Іванченко), у межах якої 

формуються типи «іншої» («Диво» П. Загребельного) та «зайвої» («Зрада, або 

Як стати володарем», «Отрута для княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко) 

людини. В контексті останнього середньовічне місто, зокрема «Гора», 

уособлює вершину, яку бояри-колишні простолюдини намагаються підкорити, 

жертвуючи власним щастям. Образ дружини, як і в середньовічних текстах, 

вирізняється її значущістю для політичної системи, увиразнюючи в такий 

спосіб міський простір як осередок, згодом центр держави («Зрада, або Як стати 

володарем», «Золоті стремена» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» 

П. Угляренка тощо). 

Місто у сприйнятті вільних містян в історичних романах другої половини 

ХХ століття постає передумовою відтворення його господарсько-економічної 

своєрідності та соціуму як такого, що може долучатися до прийняття 
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державотворчих рішень («Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для 

княгині», «Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Князь Лаборець» П. Угляренка), 

перебувати під впливом усіх інших суспільних категорій («Гнів Перуна», 

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

Боротьба середньовічних містян за власні інтереси стає передумовою 

осмислення міста як уособлення місця пошуку правди й захисту («Гнів Перуна» 

Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер», «Взимку, в рік миші» П. Угляренка, 

«Смерть у Києві» П. Загребельного). Об’єднання їхніх зусиль задля спільної 

боротьби є втіленням середньовічного міста як осередку могутності, 

зосередженої в її мешканцях («Взимку, в рік миші» П. Угляренка, «Гнів 

Перуна» Р. Іванченко); об’єднання заради помсти – уособлення міста як такого, 

що втрачає риси впорядкованого простору («Князь Лаборець» П. Угляренка, 

«Смерть у Києві» П. Загребельного). Відсутність одностайності репрезентує 

середньовічне місто як місце звершення «правильності» дій правителя 

(«Смерть у Києві» П. Загребельного). Додаткової конотації середньовічне місто 

в історичних романах набуває як втіленя осередку і навіть центру увиразнення 

соціальних проблем – жебрацтва («Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Господарсько-економічна своєрідність середньовічного міста 

представлена в історичних романах прозаїків множинністю соціальних та 

професійних верств: коваль, ювелір, купець, зодчий, кожум’яка, бондар 

(«Диво» П. Загребельного, «Гнів Перуна», «Золоті стремена» Р. Іванченко, 

«Князь Лаборець» П. Угляренка тощо); втілює місце збереження звичаїв 

предків, що знищуються з приходом нової віри («Диво» П. Загребельного, 

«Гнів Перуна», «Золоті стремена» Р. Іванченко). 

Образ блазня репрезентує засвоєння й творче засвоєння сміхової 

культури та західних традицій щодо його місця в межах міського простору: 

осмислення середньовічного міста як місця справедливості дій князя, його 

гідності, й водночас – місця нищення минулого, умовності смішного, 

безперечності влади («Диво» П. Загребельного). Модифікація образу блазня є 

прикладом порушення традиційного середньовічного укладу щодо перебування 
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його поза соціальною стратифікацією («Плач біля чужої стіни» П. Угляренка); 

втілюється в образі «іншої» людини – блазня, який дає поради володарю та 

воєводі («Після довгої ночі» П. Угляренка); «зайвої» людини, крізь призму 

образу якої простежується ідея її існування їх як обов’язкового елемента 

княжого двору; способу відтворення ницості перших осіб держави; уособлення 

нещастя, які приносять місту каліки («Смерть у Києві» П. Загребельного). 

Комплексність вивчення структурно-семантичної організації 

середньовічного міста в історичних романах другої половини ХХ століття 

досягається завдяки зосередженню уваги на художній рецепції його природно-

ландшафтної своєрідності. Увага до окремих локусів, семантичних величин 

засвідчує збереження й переосмислення традицій книжників: сад як 

віднаходження й втрата раю («Отрута для княгині» Р. Іванченко, «Смерть у 

Києві» П. Загребельного); ворота як означення впорядкованої території, 

втілення межі, ініціації («Диво», «Євпраксія», «Смерть у Києві» 

П. Загребельного); капище як уособлення віри предків, місця зв’язку із вищими 

силами («Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині»Р. Іванченко); 

печера, келія як втілення християнської скромності, аскези середньовічних 

чорноризців («Гнів Перуна» Р. Іванченко, «Довгий шлях до озер» П. Угляренка 

тощо).  

Модифікація середньовічної традиції втілюється в репрезентації міста як 

уособлення втрати захисту, ув’язнення (наприклад, «Князь Лаборець», «Після 

довгої ночі» П. Угляренка, «Отрута для княгині», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко, «Диво», «Первоміст» П. Загребельного). Відтворення фізичних 

особливостей міста в історичних романах визначається синестезією: увагою до 

звукового оформлення атмосфери міста (звукообраз дзвону, у т.ч. клепала), що 

доповнюється візуальними, дотиковими й запаховими образами. 

Художня рецепція амбівалентності центру та його зв’язків з околицями 

корелює зі структурною організацією середньовічного міста (наприклад, Києва 

за П. Толочком): Верхнього Києва, його торгово-ремісничих посадів й околиць. 

Комплексність функціонування центральної частини міста досягається 
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змалюванням її тріади: «храм–ринок–замок» (за Б. Марковим). Локус храму в 

історичних романах прозаїків зберігає середньовічні традиції щодо втілення 

християнської віри («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко, «Князь 

Лаборець» П. Угляренка), окремого світу для вірян («Диво» П. Загребельного, 

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

Локус ринку в художніх текстах прозаїків, як і в європейській та 

українській середньовічній традиції, є уособленням місця обміну товарами 

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

простору («Зрада, або Як стати володарем» Р. Іванченко), урочистості, місця 

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

Р. Іванченко), можливості долучатися до прийняття державотворчих рішень 

(«Зрада, або Як стати володарем», «Гнів Перуна», «Золоті стремена» 

Р. Іванченко). Художня рецепція локусу замку (княжих палат) в історичних 

романах другої половини ХХ століття корелює з адміністративно-правовими 

елементами державного устрою, підкреслює семіотичну характеристику міста, 

тяглість традиції («Отрута для княгині» Р. Іванченко), співвідноситься зі 

структурою дитинця. На відміну від середньовічних текстів, їх відображення в 

художніх текстах прозаїків вирізняється непоказною практичністю чи 

підкресленою розкішністю («Диво» П. Загребельного, «Князь Лаборець», 

«Після довгої ночі» П. Угляренка, «Гнів Перуна» Р. Іванченко). Художня 

рецепція околиць міста (Київського лівобережжя з мостом через Дніпро, 

Красний двір) корелює зі становленням і втратою державності Русі, засвідчує 

збереження й творче переосмислення середньовічних традицій – форпост від 

ворожих набігів; уособлення об’єднання києворуських земель тощо. 

Змалювання природно-ландшафтних особливостей міста в художніх 

текстах прозаїків засвідчує різну міру зв’язку з середньовічними традиціями та 

співвідноситься з функціональним призначенням. Відтворення пір року, 

тваринного і рослинного світу, добового часу, води (річки) як додаткових 

елементів організації міського простору в історичних романах другої половини 

ХХ століття стає передумовою часопросторової організації тексту: 



189 

 

фактографічності, тла для подальшого викладу подій, поглиблення суспільно-

історичного контексту, характеристики місцевості, втілення змін тощо («Диво», 

«Смерть у Києві», «Первоміст» П. Загребельного, «Отрута для княгині» 

Р. Іванченко тощо). Репрезентація природно-ландшафтних особливостей 

середньовічного міста як способу відтворення внутрішнього світу людини 

свідчить про збереження, творче переосмислення відгомону традицій 

романтиків щодо зв’язку людини й природи; нашарування власне авторських 

смислів, що співіснують з традиційно визначеними суспільством («Первоміст», 

«Смерть у Києві» П. Загребельного, «Отрута для княгині», «Гнів Перуна» 

Р. Іванченко). 

Концентрація уваги прозаїків на змалюванні природи в певні пори року 

(зима, кінець літа – початок осені) як способі відтворення суспільного настрою, 

якості життя містян підкреслює знаковість і фатальність їхнього приходу для 

мешканців міста («Смерть у Києві», «Первоміст» П. Загребельного, «Зрада, або 

Як стати володарем» Р. Іванченко). Образ річки, як і в середньовічних текстах, 

вирізняється прагматизмом й символічністю: посередництво між життям і 

смертю, непереборність стихії, що несе смерть і злидні («Первоміст» 

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

Символічність значення природи (місячні і сонячні затемнення, небесні 

явища, процеси тощо) засвідчує збереження прозаїками світогляду 

середньовічного суспільства: потребу шукати відповіді на важливі запитання в 

небесних явищах («Первоміст» П. Загребельного, «Взимку, в ріки миші» 

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

їхньої символічності, значущості відбувається внаслідок кореляції з ідейним 

змістом, конкретними історичними фактами («Первоміст» П. Загребельного). 

Натомість зміни в природі, що репрезентують християнське осмислення явища 

(страх перед гнівом Бога за гріхи, звернення до сумління тощо) прозаїками 

представлені поодиноко («Взимку, в ріки миші» П. Угляренка). 

Отож змалювання природно-ландшафтних особливостей середньовічного 

міста в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко та П. Угляренка 
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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 

середньовічного соціуму, 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 простеження принципів творчої модифікації 

середньовічного міського простору, домінування символізації і метафоризації 

його семантичних величин над документалізмом, тяжінням до художньої 

правди. 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дослідження 

11. Літвинчук Т. Рецепція сміхової культури в контексті 

середньовічного міста (на матеріалі романів «Диво» і «Смерть у Києві») Павла 

Загребельного. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 

Вип. 23. Ужгород, 2018. С. 188–192. 

 

Відомості про апробацію дослідження 

Основні положення дисертації представлено в доповідях на міжнародних 

та всеукраїнських наукових конференціях, читаннях: Міжнародній науковій 

конференції «Літературний процес: становлення ідентичності»                    
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(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 21st 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.). 
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