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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Кожен письменник, який визначає свою 

творчість приналежною до національного культурного простору, звертається 

більшою чи меншою мірою до фольклорних джерел як ідентифікатора української 

самості. Одне із головних завдань, яке ставить перед собою автор літературного 

тексту, – знайдення «спільної мови» з читачем – досягається в літературному творі не 

лише художньою майстерністю, а й насиченням його фольклорними інклюзіями, що 

сприяє «пробудженню» генетичної пам’яті читача, кращому сприйняттю тексту. 

Народна творчість протягом довгого часу і до сьогодні є джерелом тем, мотивів, 

образів, зразком майстерності для художньої літератури.  

Актуальність теми роботи зумовлена тим, що в українській фольклористиці 

відсутні системні дослідження фольклоризму сучасної авторської прози. Вивчення 

питання фольклорно-літературної співдії здебільшого стосувалося літературного 

текстотворення минулих століть, а сучасний художній авторський текст як явище 

взаємодії індивідуальної та колективної творчості залишався недостатньо вивченою 

науковою проблемою. Обраний для висвітлення тематичний аспект відкриває 

перспективи панорамно проаналізувати феномен фольклоризму в його ґенезі та 

модифікаційній парадигмі. Апеляція до художньої майстерні письменниці Марії 

Матіос дає змогу не лише осмислити її творчу лабораторію, а й зробити висновки про 

роль фольклоризму, залученого в художній текст, як «активатора» конвенційності 

автора та читача. 

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

виконувалася на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідницької 

програми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – д. філол. н., проф. 

Г. Ф. Семенюк). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 7 від 24 березня 2015 року). 

Мета роботи полягає в осмисленні авторської рецепції фольклорної традиції на 

образно-персонажному, архетипно-знаковому та жанрово-композиційному рівнях з 

урахуванням індивідуальної картини світу письменниці.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

- проаналізувати науковий дискурс відповідно до різних семантико-змістових 

підходів до терміна «фольклоризм»; 

- окреслити двоаспектність фольклорно-літературної інтерференції: 

фольклоризм та фольклоризація;  

- оглянути типи та рівні фольклорно-літературної взаємодії; простежити 

етапи впливу колективної творчості на авторську;  

- виявити та проаналізувати у творчому доробку М. Матіос казковий 

трикатегорійний персонажний ряд, запропонований Л. Дунаєвською; 

- розглянути варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за В. Проппом), як 

мікроелементи сюжету творів М. Матіос; 
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- висвітлити парадигму народнопоетичних концептів, символів у текстовому 

матеріалі сучасної художньої прози М. Матіос; 

- дослідити фольклорно-міфологічні ремінісценції фемінних образів творів. 

Об'єктом дослідження стали твори Марії Матіос: повісті «Солодка Даруся», 

«Майже ніколи не навпаки»; «Черевички Божої Матері», «По праву сторону твоєї 

слави», «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», «Щоденник страченої»; 

новели «Не плачте за мною ніколи», «Вставайте, мамко», «Просили тато-мама», 

збірка «Фуршет від Марії Матіос». 

Предметом дослідження є фольклоризм сучасної літературної прози М. Матіос 

на образному, символічному, мікросюжетному рівнях вияву.   

Методи дослідження відповідають специфіці наукової теми. Вирішення 

поставлених у роботі завдань передбачає застосування комплексної методики 

дослідження: компаративний аналіз як методологічний принцип, що є провідним при 

зіставленні різних векторів фольклорно-літературної взаємодії; історико-генетичний 

метод, що зорієнтований на вивчення етапів ґенези дослідження явища фольклорно-

літературної співдії; структурно-семіотичний, що сприяє вивченню образно-

символічної парадигми творів; філологічний метод, що є незамінним при описі та 

аналізі літературних творів; дедуктивний метод, що дозволяє плавно перейти від 

загальних тверджень та постулатів до конкретних висновків. 

Теоретико-методологічна база дослідження постала внаслідок осмислення 

праць вітчизняних та іноземних учених: М. Азадовського, І. Андрєєва, В. Бойка, 

Р. Волкова, Я. Гарасима, М. Грушевського, В. Гусєва, У. Далгат, О. Дея, Р. Дорсона, 

Л. Дунаєвської, О. Івановської, Р. Кирчіва, Ю. Коваліва, Л. Копаниці, Д. Медріша, 

І. Набитовича, О. Наумовської, Г. Нудьги, В. Погребенника, В. Проппа, Б. Путілова, 

С. Росовецького, Н. Савушкіної, Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, Ж.  Янковської та ін. 

Наукова новизна дослідження. Вперше здійснено комплексне дослідження 

різних форм та рівнів вияву фольклоризму сучасної української прози письменниці 

Марії Матіос. Уведено у науковий обіг категорію «паритетний фольклоризм». 

Запропоновано методику зіставлення і порівняння авторських образів, символів, 

концептів із народними на основі трикатигоріальної персонажної системи 

Л. Дунаєвської та варіативної і функціональної парадигм Р. Волкова та В. Проппа.  

Теоретичне значення дисертації полягає в розвитку теорії фольклоризму та 

методології дослідження фольклорно-літературної взаємодії на основі вивчення 

класичних творів та художнього текстотворення новітньої літератури. Запропоновані 

авторкою дисертації визначення понять «фольклоризм», «фольклоризація» 

поточнюють та конкретизують категоріальний апарат фольклористики. Результати 

дослідження можуть стати складником методологічного ґрунту для прикладних 

досліджень фольклоризму.  

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

матеріалів та висновків дисертаційної роботи у викладанні курсів із 

народнопоетичної творчості, теорії фольклору, фольклоризму літератури, 

культурології, на філологічних факультетах університетів та педуніверситетів, у 

написанні пошукових досліджень із філологічних проблем (курсових, бакалаврських 
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та магістерських робіт), підручників і навчально-методичних посібників з усної 

словесності для студентів закладів вищої освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Наукові 

публікації виконано без участі співавторів. 

Апробація роботи. Основні положення і результати дослідження апробовано у 

формі доповідей та статей на наукових і науково-практичних конференціях, серед 

яких: Всеукраїнська наукова конференція (за участю молодих учених) «Людина і 

соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 5 квітня 2012 р.); 

Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській (Київ, 12 травня 2012 р.); Сьомі всеукраїнські наукові фольклористичні 

читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 8 червня 2013 р.); науково-

практичний семінар «Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації» 

(Київ, 10 листопада 2015 р); міжнародний круглий стіл «Всесвіт Тараса Шевченка» 

(Київ, 11 березня 2015 р.); Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 20 травня 2015 р.); міжнародна 

науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 

2016 р.); науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова 

рецепція і стратегія дослідження» (Київ, 7 квітня 2016 р.); Дев’яті всеукраїнські 

наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 20 

травня 2016 р.), міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 25-26 жовтня 2016 р.); науково-

практичний семінар «Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації» 

(Київ, 8 листопада, 2016 р.); науково-практична конференція «Електронний облік: 

система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної 

спадщини» (Київ, 10-11 листопада 2016 р.); науково-практична конференція 

«Імплементація конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: 

підсумки та перспективи» (Київ, 16 грудня, 2016 р.); науково-практична конференція 

«Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2017 р.); Десяті всеукраїнські наукові 

фольклористичні читаннях, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 24 травня 

2017 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено у восьми 

статтях, п'ять із яких було надруковано в наукових фахових виданнях України; три – 

у фахових альманахах, що входять до міжнародних наукометричних баз.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять підрозділи, загальних висновків, списку використаних джерел і 

літератури, яка містить 377 позицій. Загальний обсяг дисертації – 216 сторінок, із них 

178 сторінок – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено основні засади, 

що зумовили вибір об’єкта й предмета; сформульовано мету, завдання, названо 

методи, теоретико-методологічну базу. Окрім того, наголошено на теоретичному 

значенні та можливостях практичного застосування одержаних результатів наукового 

дослідження. 
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У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади вивчення 

фольклорно-літературної співдії» – висвітлено проблему фольклорно-літературних 

взаємин, вивчено наукову парадигму потрактування явища «фольклоризм 

літератури»; розглянуто фольклоризацію як вектор фольклорно-літературної 

кореляції. Увагу зосереджено також на рівнях та етапах фольклорно-літературного 

впливу. 

У підрозділі 1.1. – «Взаємодія фольклору і літератури: науковий досвід» – 

здійснено огляд фольклористичних та літературознавчих розвідок, присвячених 

порушеній проблемі. 

Зауважено, що фольклорно-літературна взаємодія постала об'єктом наукових 

зацікавлень ще на ґрунті романтизму, коли посилилось захоплення народною 

творчістю, виникла необхідність пізнати своє, рідне. Йдеться насамперед про 

піонерські студії першої половини ХІХ ст.: О. Бодянського, Ф. Буслаєва, З. Доленги-

Ходаковського, М. Костомарова, О. Котляревського П. Куліша, М. Максимовича, 

І. Срезневського та ін. Цей етап характеризується тенденцією до окреслення 

науковцями універсальних положень про фольклорно-літературну інтерференцію без 

акцентації на конкретний фактологічний матеріал. Чи не першим дослідником 

фольклорних інгредієнтів в окремому творі – «Слові о полку Ігоревім» – став 

М. Максимович. 

У другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. проблему фольклорно-літературної 

кореляції досліджували В. Гнатюк, М. Грушевський, М. Драгоманов, Ф. Колесса, 

М. Павлик, М. Сумцов, І. Франко та ін. Прикметно, що зазначені студії уже 

зосереджують увагу на аналізі конкретних творів літератури, збагачених 

фольклорними компонентами.  

У період СРСР найбільш вагомими дослідженнями, дотичними до названої 

проблеми, стали праці В. Бойка, О. Гончара, О. Дея, О. Мишанича, Г. Нудьги, 

М. Пазяка, В. Перетца, М. Рильського та ін. Вітчизняні науковці приділяли увагу 

вивченню фольклоризму як давньої літератури, так і літератури радянського часу, 

звертаючи увагу на масив творчості як окремого письменника, так і певного 

літературного періоду.  

Аналіз проблем інтерференції та конвергенції усного колективного та 

письмового індивідуального продовжили сучасні українські фольклористи та 

літературознавці: О. Астаф’єв, П. Будівський, В. Буряк, О. Вертій, Я. Вільна, 

Я. Гарасим, А. Гуляк, М. Дах, І. Денисюк, Л. Дунаєвська, М. Дмитренко, 

О. Івановська, О. Кирилюк, Р. Кирчів, О. Киченко, Ю. Ковалів, Л. Копаниця, 

Т. Комаринець, Н. Малинська, Р. Марків, С. Мишанич, Н. Пластун, В. Погребенник, 

Л. Пономаренко, С. Росовецький, Ю. Шутенко, Ж. Янковська й ін. Враховуючи 

стрімкий розвиток гуманітаристики, науковці намагаються відшукати новий 

інструментарій для дослідження, поглибити теоретичне осмислення актуальної 

проблеми. 

У підрозділі 1.2. – «Фольклоризм як об’єкт теоретичного дискурсу» – 

простежено тяглість трактування терміна «фольклоризм» від постулатів П. Себійо, 

М. Азадовського, Г. Мозера до розуміння його сучасними українськими 

дослідниками (С. Росовецьким, Р. Марковим, Ю. Шутенко, О. Кирилюк, Н. Пластун), 
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на основі чого дисертанткою запропоновано уточнення: «літературний 

фольклоризм» – це як свідома, так і позасвідома корелятивність двох художньо-

естетичних систем (від фольклору до літератури), що призводить до виникнення 

новоякісного авторського продукту – так званого «третього тексту». Потрапивши до 

лав авторського слова, колективне втрачає свій первинний зміст і стає елементом 

нової художньої системи. Тобто постає структурно-художнім елементом для 

літератури, сприяє її збагаченню. 

Підрозділ 1.3. – «Фольклоризація як прояв фольклорно-літературної 

інтерференції». Осмислення взаємовідношення фольклору і літератури охоплює два 

аспекти: вивчення значення фольклору у розвитку літератури (фольклоризм 

літератури) і значення літератури у розвитку фольклору (фольклоризація). Перший 

ґрунтується на дослідженні питань про цілі, шляхи і способи використання 

фольклорних традицій літературою як цілих історично-літературних періодів, так і у 

творчості окремих письменників. Другий охоплює коло питань, пов’язаних із різними 

шляхами й формами впливу професійної літератури на фольклор та результатами 

цього впливу. Він проявляється у зміні жанрової системи, сюжетів і тем у народній 

творчості.  

У дисертації фольклоризацію потрактовано як зворотній вектор процесу обміну 

між двома системами, за якого авторська індивідуальна творчість, потрапляючи у 

фольклорну систему координат, асимілює свою мотивно-образну парадигму 

відповідно до традиційної уснословесної, внаслідок чого доповнює творчість 

колективну. 

Відтак, фольклоризація – запозичення, народна «обробка» авторських творів і 

поширення їх серед колективної творчості, що можливо лише за умови відповідності 

художнього твору народній ментальності й аксіології. Потрапивши до фольклорного 

середовища, авторський твір «починає жити» за його законами. Проблема 

фольклоризації досліджувалася в основному побіжно поряд із розглядом питання 

фольклоризму (Ф. Буслаєв, В. Гнатюк, В. Данилов, М. Драгоманов, Ф. Колесса, 

П. Куліш, Р. Марків, С. Росовецький, І. Франко, Ю. Шутенко та ін.). Детальному ж 

опису процесу переходу літературного твору до лав народного присвятили свої 

розвідки Г. Нудьга та О. Кузьменко. 

Г. Нудьга запропонував три стадії проходження фольклоризації: стадія оцінки 

(ознайомлення народу з авторськими творами і оцінювання їх особливостей), стадія 

сприйняття (трансформація твору і включення до народного репертуару) та стадія 

асиміляції (пристосування твору до вимог народу). 

О. Кузьменко порушила питання фольклоризації стрілецьких пісень, які вважає 

продовженням козацьких та історичних з огляду на традиційні мотиви, образи, 

символи (прощання з родиною, коханою, закликання до боротьби, звернення до 

матері, смерть на полі бою тощо). Однак, на противагу історичним пісням, на думку 

дослідниці, у стрілецьких уперше звучить ідея боротьби за незалежну українську 

державу, ідея смерті воїна за Україну, за її волю. Цим піднесеним настроєм, вірою в 

перемогу та у воскресіння України, готовністю до осмисленої боротьби контрастують 

вони з рекрутськими та солдатськими, в яких панує депресивний настрій, безнадія, 

очікування неминучої смерті. 
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Загалом у дисертації розуміння етапності та особливостей фольклоризації в 

історичному розвитку національної словесності орієнтовано на інтерпретацію 

Я. Гарасимом ідей М. Грушевського: перший етап характеризується проникненням 

фольклорного інгредієнту в літературу; другий – зворотним переходом авторського 

твору до фольклору; третій вирізняється складним сполученням збагаченого 

літературним впливом фольклорного матеріалу з мотивами, що виникли в усній 

творчості у попередні епохи; на четвертому етапі з’являються образи і мотиви нової 

якості; на п’ятому ускладняється ідейне наповнення цих образів та мотивів.  

Підрозділ 1.4. – «Типологія та рівні фольклоризму» – присвячено осмисленню 

шляхів і рівнів проникнення елементів колективної творчості в авторську 

індивідуальну. 

У дисертації підкреслено, що залучення фольклорного інгредієнту до 

авторського твору залежить від вікової градації літератури. На етапі «молодих» 

літератур використані фольклорні елементи не піддаються глибокій трансформації і є 

неусвідомленим процесом. На другому ж етапі (літератур «розвинутих») превалюють 

різні ступені усвідомленого перетворення колективної творчості. Досліджувані рівні 

фольклоризму запропоновано розглядати крізь призму концепції Р. Маркова: 

жанрово-композиційний, фабульно-сюжетний, рівень мотиву, образно-персонажний, 

архетипно-знаковий (символічний) та мовностилістичний. 

Основою для класифікації типів фольклоризму є їхні функції в авторському 

творі. Так, фольклорний матеріал, наявний у художньому тексті, може бути 

розділений за принципом використання його в буквальному чи в переносному – 

«метафоричному» – значенні. Про буквальне перенесення традиційного мотиву, 

образу, словесної формули (приміром, паремії, пісні, фрагменту казки, легенди тощо) 

можна говорити в тому разі, коли автор подає його так, як і в народній поетичній 

традиції, лише з певною незначною трансформацією. Тип метафоричного 

використання фольклорних елементів спостерігається у випадках залучення 

фольклорних складників в авторському творі у фігуральному, переносному значенні, 

внаслідок чого вони отримують новий, часто неочікуваний образний і смисловий 

зміст. Перший тип фольклоризму дисертанткою номіновано «зовнішній», другий же – 

«внутрішній». На відміну зовнішнього, фольклоризм внутрішній прихований на рівні 

підтексту і виявляється лише при детальному дослідженні фольклорного контексту 

твору, задля чого дослідник потребує абстрагування від предметно-дійової сфери. 

Завершує перший розділ підрозділ 1.5. – «Етапи фольклорно-літературної 

транспонації». Ступінь і характер взаємодії фольклору та літератури у різні періоди 

літературного розвитку неоднаковий і визначається різними чинниками, зокрема 

станом розвитку духовної і художньої культури народу, становленням писемності 

тощо (позаяк фольклор, безумовно, існував задовго до виникнення авторської 

творчості – а відтак, саме її з'ява стала початком взаємодії двох художніх систем). 

Залежно від особливостей літературного розвитку Ю. Ковалів виділяє три етапи 

фольклорно-літературної транспонації (від фольклору до літератури): 1) фольклоризм 

давньої літератури (від часів Київської Русі до кінця ХVIII ст.), що характеризується 

прямим перенесенням сюжетів, мотивів, художніх засобів, освоєнням художнього 

методу народної творчості (народної оцінки подій). Для цього періоду використання 
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фольклорних джерел є спорадичним і стихійним; 2) фольклоризм нової літератури 

(перша та друга половина ХІХ ст.), що вирізняється імітацією народного стилю, 

прямим запозиченням і частковим (незначним) переосмисленням народних елементів 

(зокрема образної поетики); 3) фольклоризм модерної літератури (кінець ХІХ-поч.ХХ 

ст.), що характеризується глибинним переосмисленням фольклорної поетики, 

використанням народнопоетичної образності на рівні символу; зверненням до 

демонології. Орієнтуючись на твердження І. Набитовича, що М. Матіос, І. Малкович, 

Л. Проць та інші сучасні письменники виражають своєю творчістю неомодерністичні 

тенденції в художній прозі, дисертантка пропонує виокремити четвертий етап 

фольклорно-літературної взаємодії: 4) фольклоризм неомодерністської літератури 

(друга пол. ХХ-поч. ХХІ ст.) із властивим йому авторським потрактуванням народних 

елементів, що набирають нових семантичних відтінків, наданням уснословесному 

феномену художньо-філософської конкретизації, відмовою від фольклорного 

перенасичення. На останньому етапі фольклорно-літературної інтерференції символи 

десакралізуються, постають додатковим джерелом повідомлення, однак увага до 

міфологем (міфем) не зменшується – вони слугують стилетвірним елементом. 

У другому розділі – «Казкові ремінісценції у творчості Марії Матіос» 

(«Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої Матері»)» – 

досліджено взаємодію народної казки та авторської індивідуальної творчості на 

образно-персонажному та фабульно-сюжетному рівнях.  

Підрозділі 2.1. – «Особливості формування індивідуального світогляду 

М. Матіос» – присвячено загальному оглядові творчої майстерні однієї з 

найпопулярніших письменниць сьогодення – Марії Матіос, яку вважають 

послідовницею Ольги Кобилянської, ставлять в один ряд із Марком Вовчком, Іриною 

Вільде, порівнюють зі «Стефаником у спідниці» і яка, однак, категорично не 

сприймає жодних порівнянь, називаючи літературу «городом», який «кожен має свій і 

обробляє по-своєму». 

Для переважної більшості творів письменниці донором є народна творчість. 

Сама Марія Матіос неодноразово вказувала, що зростала в сім’ї, де з покоління в 

покоління цінувалося народне слово, традиції та праця. Окрім того, будучи ще 

школяркою, Марія записувала почуте від людей, що пізніше «оприлюднила устами 

своїх персонажів». Окрім діалектних особливостей мовлення персонажів художніх 

творів письменниці, їх вирізняє національний колорит, вони є носіями народного 

світогляду: живуть за законами селянських приписів, звичаєвої моралі, недотримання 

якої призводить до фатальних наслідків. 

Творчість Марії Матіос дисертанткою схарактеризовано як приклад 

паритетного фольклоризму, коли дві словесно-художні системи розчиняються одна в 

одній, створюючи при цьому новоякісний текст. 

Твори авторки мають певні спільні риси з масовою літературою. У багатьох із 

них діють закони жанру (детектив, трилер чи роман-мелодрама); у більшості 

порушуються злободенні (а не вічні) теми, що хвилюють «у цю хвилину». Основна 

увага зосереджується на людських стосунках, а не естетичних проблемах. Сюжети 

динамічні, із непередбачуваною інтригою, пригодницьким струменем; почуття 

гіпертрофуються, пристрасть гіперболізується. Більшість книг письменниці визнано 
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бестселерами, що вказує на масове споживання (комерційність). Масова ж література 

має глибокий зв’язок із фольклором. У її річищі трансформуються культурні 

символи, концепти, народні сюжети, мотиви – ті базові моделі свідомості, що 

властиві та зрозумілі кожній людині. Прикметним, однак, є те, що в нових сюжетних 

схемах вони набувають вторинного значення, десакралізуються. Наявність 

фольклорних архетипних кодів дозволяє кожному читачу зрозуміти текст, наблизити 

його до глибин душі. Як і у фольклорі, у масовій літературі міститься ієрархічна 

система кодів, що вимальовує народні мікро- та макросвіт. 

У підрозділі 2.2. – «Персонажний ряд творів письменниці: рефлексії 

системи казкових образів» – розглянуто класифікаційні підходи до персонажної 

системи народної казки; дослідницьку увагу зосереджено та архетипних категоріях 

злотворців, добротворців, знедолених (класифікація Лідії Дунаєвської).  

Частотним образом категорії добротворців чарівної казки є віктимний герой 

(термін О. Наумовської), який вирізняється рисами певної скривдженості: 

характерним для цього образу є епітет «дурний», що призводить до збиткування над 

героєм інших персонажів – як правило, братів-антагоністів. Казковий сюжет не 

описує ні його народження, ні виховання – персонаж функціонує як уже сформована 

людина. Вчинки «дурня», на перший погляд, абсурдні, але дії героя керовані 

своєрідною раціональністю (казка акцентує на таких його рисах, як доброта, чесність, 

благородство і живий розум) на противагу певній безглуздості логіки, за якою живе 

суспільство. Іван Цвичок («Солодка Даруся») постає постійним об’єктом насмішок, 

вирізняється пасивністю, неохоче ставиться до роботи. Однак за образом «чудного та 

дурнуватого, як вважали в селі» героя криється доля нещасливої людини, що стала 

жертвою влади. 

Одним із основних образів категорії добротворців є казковий богатир, 

генетично споріднений із образом змієборця космогонічного міфу. Такий герой 

завжди є поборником добра й справедливості, стоїть на боці слабших, скривджених. 

У фольклорі він наділений, з точки зору аксіологічної шкали народу-творця, 

ідеальними рисами: хоробрістю, рішучістю, чесністю, непідкупністю тощо. При тому, 

як зазначає О. Наумовська, залежно від розвитку людської думки відбувається ґенеза 

народних ідеалів: чарівне народження й гіберболізована фізична сила 

(«Покотигорошко», «Іван-Вітер», «Чабанець», «Про Сученка-богатиря» тощо) героя 

чарівної казки заміщуються кмітливістю й здатністю до стрімкого навчання, 

скромністю, чемністю («Іван-Побиван», «Незнайко» та ін.). Саме таким «героєм 

нового часу» постає Дмитрик – наймолодший із чотирьох братів заможної родини 

Чев’юків із сімейної саги «Майже ніколи не навпаки». Розумний, порядний, завжди 

готовий прийти на допомогу знедоленій героїні, ґречний Дмитрик має спільні риси із 

казковим богатирем.  

Покликаючись на казкознавчі імагологічні дослідження Є. Мелетинського, який 

визначає два основних типи героя чарівної казки: епічний (якому властиві 

«благородне походження», врода, парубоцькі подвиги) та «низький», «безнадійний» 

(питомими рисами образу є низький соціальний статус, бідний одяг, презирливе 

ставлення оточення і, як правило, певна вада), – й апелюючи до того, що характерною 

рисою творчості Марії Матіос є зображення героїв із фізичними чи психічними 
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вадами, що слугують маркером «інакшості», «обраності», звільняють від певних 

соціальних ролей, авторка дисертації трактує таких персонажів творів письменниці 

суголосними казковим образам. Так, герой казки «Ох» спершу «не такий як треба», 

«уже йому, може, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить – ніколи й не 

злазить»; Ілля Муромець («Казка про Іллю Муромця і Солов'я-розбійника») має 

«тридцятилітню хворобу» – «слабий був на ноги»; безногий Іван Голик з однойменної 

казки братається з «безруким», – внаслідок чого казкові герої набувають магічної 

сили. У міфологічному світогляді ознакою причетності до простору смерті, 

потойбіччя є німота персонажа. Героїні творів Марії Матіос – Даруся («Солодка 

Даруся») й Іванка («Черевички Божої Матері»), як знедолені персонажі, наділені 

дефектами мовлення. Набуття цими авторськими образами каліцтва сприймається як 

набуття ними чарівних властивостей.  

Концентром парадигми злотворців чарівної казки є образ змія. Рефлексії 

жіночих ініціацій і жертвопринесень тотемному божеству закарбувалися в 

українській народній казці у мотивах викрадення чи отримання змієм дівчат як 

«данини», частотно казковий епос наділяє цей образ рисами селянського побуту 

(«Чабанець», «Покотигорошко», «Іван Голик і його брат» тощо). Іван Варварчук, 

персонаж сімейної саги в новелах «Майже ніколи не навпаки», за функціями 

співвіднесений зі змієм-викрадачем чарівної казки. Він, хоча й не викрадає свою 

наречену, проте насильно змушує її з ним одружитися.  

Семантично наближеним до злотворця чарівної казки Костія Безсмертного, 

який у казковому тексті раптово з’являється нізвідки, завдає збитків, викрадає 

жертву, має величезну, проте не безмежну силу, що може бути подавленою та 

знищеною добротворцем, у дисертації потрактовано майора Дідушенка із роману 

Марії Матіос «Солодка Даруся». Цей персонаж наділений могутністю, яка пов’язана, 

насамперед, із його приналежністю до Радянської влади. Однак, як і сила Костія, вона 

не є вічною. 

До фемінних образів злотворців народної казки належать «мачуха», «жінка-

чарівниця», «мати» чи «дружина» змія, «смерть» тощо. Інколи такою функцією 

наділений образ «свекрухи» (увиразненіший в народній баладі). Фольклорними 

рисами злої свекрухи, яка постійно збиткується з невістки, наділена й Василина у 

«Майже ніколи не навпаки» Марії Матіос.  

Підрозділ 2.3. – «Варіанти (за Р. Волковим), чи функції (за В. Проппом), як 

мікроелементи сюжету творів М. Матіос» – присвячено осмисленню сюжетних 

елементів творів письменниці за допомогою методів структурного аналізу чарівної 

казки Р. Волкова та В. Проппа. 

Питання осягнення історії формування казки як складного фольклорного 

феномену шляхом вивчення «механізмів» її будови у вітчизняній (на той час – 

загалом у радянській) фольклористиці вперше стало об'єктом наукових студій 

Р. Волкова. У праці «Казка. Розшуки з сюжетотворення народної казки», яка вийшла 

друком 1924 року в Одесі (розвідка була лише першим томом запланованих видань, 

які, на жаль, світ не побачили), казкові теми фольклорист розклав на ряд мотивів та 

спробував розглянути варіанти одного мотиву в сюжетній структурі різних казок. 

Наукові досягнення одесита Р. Волкова не отримали належного визнання у 
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радянській фольклористичній думці, на відміну від аналогічних розвідок російського 

вченого В. Проппа, який у праці «Морфологія казки» (1928), аналізуючи казки, 

виділив складники їхньої фабули і повторювані певні дійові схеми означив 

«функціями» (вчинками персонажів).  

У дисертації здійснено спробу структурного аналізу творів Марії Матіос 

відповідно до казкових варіантів / функцій:  

 «Чоловік у відлучці» (Р. Волков) / «Відлучка одного з сім’ї з дому (тимчасова 

відсутність)» (В. Пропп). Іванка («Черевички Божої Матері») прямує з гостинцями до 

дідуся. Їй потрібно подолати шлях через ліс, який саме сьогодні їй здається особливо 

небезпечним та чужим. Чоловік Матронки Михайло («Солодка Даруся») 

відправляється на все літо у гори, щоб допомогти у будівництві Іллі Джуряку. 

Чоловіка Петруні («Майже ніколи не навпаки») Івана Варварчука забирають на війну, 

жінка залишається одна.  

 «Порушення заповіту» (Р. Волков) / «Функція заборони» (В. Пропп). Забороною 

для Іванки («Черевички Божої Матері») стає її внутрішній голос – відчуття страху в 

дорозі, передчуття небезпеки. «Порушенням заповіту» можна вважати відмову 

Матронки («Солодка Даруся») обстригати косу. Петруня («Майже ніколи не 

навпаки») порушує шлюбну обіцянку, зрадивши чоловікові з Дмитриком. 

 «Відправлення на пошуки утраченого» як предтеча з'яви антагоніста 

(Р. Волков) / «Зникнення одного з головних героїв» (В. Пропп). Раптове зникнення 

Матронки («Солодка Даруся») передує зміні влади і з'яві в сюжеті антагоніста 

Дідушенка.  

 «Вивідування» (В. Пропп): антагоніст намагається розвідати 

місцезнаходження дітей, предметів, потрібної інформації тощо. Матронку 

(«Солодка Даруся») викрадає антагоніст Дідушенко, намагаючись вивідати потрібну 

інформацію. Функція вивідування у цьому творі простежується і в мотиві 

випитування Дідушенком і його помічником потрібної їм інформації у дитини 

(Дарусі). Іван («Майже ніколи не навпаки») допитує Петруню, чи та була йому 

вірною. Петро-шварцівник («Черевички Божої Матері»), зустрівши героїню в лісі, 

питає, чи вона Іванка та куди іде.  

 «Видача» (В. Пропп): герой погоджується на вмовляння антагоніста і йому 

допомагає. Даруся («Солодка Даруся») розповідає Дідушенкові, хто навідував батька 

вночі. Іванка («Черевички Божої Матері») викладає Петрові всю необхідну 

інформацію. 

 «Шкідництво» (В. Пропп). У повісті «Солодка Даруся» антагоніст шкодить 

усім членам родини: Матронку викрадає і знущається з неї, з Дарусі робить ворога 

для її батьків, перед Михайлом ставить нездійсненне завдання (повернути подвійну 

норму молокопродуктів), погроза за невиконання якого – смерть або ж заслання до 

Сибіру. Іван («Майже ніколи не навпаки») здійснює розправу над Дмитриком. 

 «Неможливі завдання» (Р. Волков) / «Нестача» (А. Пропп) (у казці – недостача 

чогось одному членові сім’ї, звернення його з проханням до інших героїв і з’ява 

образу дарувальника). Михайлові («Солодка Даруся») допомагає чоловік, що 

приходив вночі із сотнею Голуба. Маринька-Богодуха («Майже ніколи не навпаки») 

намагається допомогти Петруні, але та відмовляється від будь-якої допомоги. 
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Помічником для Іванки («Черевички Божої Матері») стає мольфарка Северина, яка 

навчає її, як вести себе у тій чи іншій ситуації.  

Однак на відміну від народної казки твори Марії Матіос здебільшого не мають 

щасливої розв'язки. 

У центрі уваги третього розділу – «Образно-символічна парадигма 

авторської творчості Марії Матіос» – народнопоетична символіка у художній 

тканині творчості М. Матіос. 

У підрозділі 3.1. – «Концепт «смерть» у творах («По праву сторону твоєї 

слави», «Не плачте за мною ніколи», «Вставайте, мамко»): фольклорні паралелі» 

– розглянуто народні уявлення про смерть, її фольклорну атрибутивність та їхню 

репрезентацію у творчості письменниці, де концепт «смерть» має декілька планів 

вираження. 

В основі структурування міфологічної картини світу людства і становлення 

культур усіх народів лежать уявлення про бінарну опозицію життя / смерть. 

Космогонічна ідея подолання хаосу, а відтак – смерті, є дефінітивною рисою 

символічної природи ритуалів та обрядів – стійкої в часових межах системи 

санкціонованих колективних дій. Особливо ж багатим на інформацію етнографічного, 

фольклорного, міфологічного характеру в системі обрядів українського народу є 

поховальний. У народній традиції непорушне дотримання усіх норм поховально-

поминального комплексу слугує запорукою забезпечення померлому кращого 

продовження «життя» після смерті. Рефлексії таких народних уявлень і поведінкових 

приписів є сюжетотвірними в новелі Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи», 

героїня якої, баба Юстина, консультує невістку, що і як робити, коли відправлятимуть 

її в «останню путь», зосереджуючи основну увагу на підготовчому етапі до поховання 

(лагодження труни, одягу тощо), трапезі та сповіщенні про смерть, післяпоховальній 

поведінці. Твір фіксує і народні вірування про загробне існування («Смерть – не 

гонор. То лише друге життя») та про залежність між життям людини і її смерті (опис 

«легкої» та «важкої» смерті 31 мерця), і народне табу на надмірне оплакування 

покійника, яке, мовляв, завдає йому шкоди, і буковинський звичай виготовлення собі 

домовини ще за життя (сама ж домовина, як символ смерті, стає стрижнем твору). 

Звичай готувати для себе труну заздалегідь фіксує й усна словесність. Так, у збірнику 

«Етнографічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерніях» (том 3, 

1899 р.) Б. Грінченко вміщує такий текст: «Коли б же я знала, / Коли буду вмирати, – / 

Сказала я б собі / Трумло збудувати».  

Сприйняття смерті як переходу з одного стану в інший, характерне для 

міфологічних вірувань українців, як і багатьох інших етносів, є тлом розгортання 

сюжету й у повісті Марії Матіос «По праву сторону твоєї слави», душа героїні якої 

потрапляє в небесний сад. Фольклорній прозі властивий антропоморфний образ 

Смерті, який в українській народній казці («Бог, Смерть і Москаль», «Кума Смерть», 

«Солдат і Смерть», «Життя і Смерть» тощо) зображується як звичайна жінка без 

притаманних західноєвропейській традиції коси й плаща як обов'язкових її атрибутів. 

Такою ж звичайною жінкою постає Смерть і в повісті Марії Матіос, однак цей образ 

зазнає авторського доповнення: «красива жінка з довгим білим волоссям» і з «чорною 

колючою квіткою» в руках. Наявний в аналізованому творі й фольклорний мотив 
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метампсихозу – повернення померлої до своїх рідних пташкою: ластівкою до старого 

гнізда під татовою стріхою прилітає душа героїні. Повість містить багатий 

етнографічний матеріал – опис підготовки до похорону й сам похорон відповідно до 

народної традиції, а також післяпохоронні обрядодії й повір'я: «Таким був правічний 

закон цього краю. Клаптик смертної сорочки мав стерегти хату і худобу від 

блискавки, грому і тучі, а шнурок, яким зв'язували мені ноги, щоб я рівненько лежала 

в домовині, служив найкращим адвокатом і суддею на випадок будь-якого конфлікту 

із законом». 

У новелі Марії Матіос «Вставайте, мамко» родина Шандрів, щоб врятуватися 

від можливої депортації, зважується на рішучий крок – інсценізацію смерті, однак 

гра-імітація поховального обряду переростає у справжню трагедію – реальну смерть 

матері Катерини. Поховальні ігри – поширене явище традиційної культури. 

Приміром, Зенон Кузеля так описує «гру при мерці» «Опровід»: один з учасників 

лягає на лаву і вдає мерця, решта над ним голосять. Значення і роль для українців 

народних прикмет виражена в новелі мотивом з'яви на обличчі Катерини «поганого 

знаку» – «правий бік лиця зачервонився», що у фольклорній традиції тлумачиться «на 

скорого мерця».    

Підрозділ 3.2. – «Фольклорні аспекти концепту «доля» у творчості 

М. Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої 

Матері»)» – присвячений аналізу реалізації у творах письменниці народних уявлень 

про долю. 

Концепт «доля» займає вагоме місце у семантичній структурі моделі світу, 

оскільки має безпосереднє відношення до мікрокосмосу, антропоцентричного аспекту 

світотворення. У народній свідомості поняття «доля» з огляду на свою визначеність, 

невідворотність корелює з поняттям «смерть». Так, у шумеро-аккадській міфології 

«вмерти» трактується як «зустріти свою долю» («шимту»), яка, будучи незримою, 

супроводжує людину протягом всього її життя. Антропоморфний образ Долі, від якої 

залежить життя героя, є доволі поширеним в українських народних казках («Про 

Долю», «Доля» тощо).  

Як свідчать численні дослідження О. Афанасьєва, O. Beceловського, П. Іванова, 

О. Потебні, А. Сонні, М. Сумцова та ін., народні уявлення про «долю» є досить 

різноманітними: вона може поставати силою, дію якої неможливо змінити; може 

залежати від випадку, поведінки людини, гріховності чи праведності та інших 

обставин; або ж поставати тією величиною, яка повністю залежить від людських 

вчинків. За П. Івановим, розрізняється «доля»: а) материнська, отримана з 

народження, яка характеризується неминучістю, безсиллям людини її змінити; б) 

батьківська, що відповідає ідеї випадкового щастя, талану; в) Божа – визначена, 

рокована. На думку ж М. Костомарова, слов'яни у своїх релігійних поглядах не мали 

поняття про долю у значенні фатуму. 

Близьким до народного світобачення постає концепт «доля» й у творах Марії 

Матіос, що має дві основні форми виявлення: набута, що формується під впливом 

наполегливих старань та волевиявлення того, кому вона належить; випадкова, що 

залежить від принагідних ситуацій (наприклад, прокляття, порушення народних 

приписів тощо). Прикметно, що письменниця не наділяє своїх героїв долею 
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природженою, отриманою з народженням від батьків, яка не залежить від бажань та 

дій людини. 

Набута доля випрозорюється у повісті «Черевички Божої Матері». Северина 

навчає Іванку, що кожна людина повинна знайти свою долю та заволодіти нею. А 

бездієвість, пасивність можуть лише занапастити життя. 

Випадкова доля неодноразово простежується у повісті «Солодка Даруся» та 

сімейній сазі «Майже ніколи не навпаки». 

Дарусю («Солодка Даруся»), що викладає всю правду злотворцю Дідушенку 

про прихід нічних гостей, проклинає мама, хоча сама навчала дитину бути чесною та 

щирою. Петруню («Майже ніколи не навпаки») проклинає батько, бо не вірить, що та 

була чистою та цнотливою до шлюбу. У своєму безталанні Іван Цвичок («Солодка 

Даруся») звинувачує владу, що забрала мамину хату, тому й змушений він усе життя 

поневірятися по людях. В авторській інтерпретації Марії Матіос виявляються й 

міфологічні уявлення про накликання злої долі через порушення народних приписів: 

мати Дарусі Матронка («Солодка Даруся») після заміжжя ходила з розплетеною 

косою, яку повинна була обрізати ще у день весілля, адже відрізання волосся мало 

сформувати параметри нового майбутнього, «пересотворити» людину.  

Підрозділ 3.3. – «Символіка води і землі у творчості М. Матіос». Митецькі 

таланти автентичної гуцулки Марії Матіос формувалися під потужним упливом 

народного світорозуміння і світовідчуття. Кожен образ, символ, що наповнюють її 

творчість, закорінені на рівні підсвідомості. Сформована за багато років авторська 

картина світу перегукується із народними колективними уявленнями. 

Майже в усіх міфологічних системах світу вода є елементом першотворення, 

еквівалентом первинного хаосу, з якого й постає майбутній космос. В українських 

народних віруваннях і уявленнях вона набуває амбівалентних характеристик. З 

одного боку, є символом життя, здоров’я, плодючості, засобом ритуального 

очищення, зцілення (народна медицина, казкові мотиви «живої» / «мертвої» води 

тощо), з іншого ж – хвороби, зради, суму, місцем перебування нечистої сили. 

Аналогічними до народних різноплановими значеннями наділені символи води у 

творах Марії Матіос: а) вода є символом здоров’я та життєвих сил, використовується 

у лікувальних цілях; б) вона постає символом горя та нещастя. 

Так, водою рятується Даруся («Солодка Даруся») від викликаного 

материнським прокляттям постійного головного болю: вона «мусить іти до ріки і 

лізти до пояса у воду. Інакше біль розшматує її на дрібні кавалки».  

Від «чорної хвороби», що трактується як результат переляку чи зуроку, 

мольфарка Северина лікує Іванку («Черевички Божої Матері») за допомогою 

непочатої води, яка «не призначалася для споживання – лише для ліку». Мати ж 

вмиває Іванку зібраною вранішньою росою. 

Негативна міфологічна символіка води як середовища перебування нечистої 

сили і душ померлих «прочитується» у третій новелі «Гойданка життя» сімейної саги 

«Майже ніколи не навпаки»: Теофіла з Анною зустрічають антагоніста саме біля 

криниці. Перша фраза, яку він промовляє: «Дай вода. Я хотєл вода…». Щоб зберегти 

цноту сестри, Теофіла сама стає жертвою загарбника (у фольклорних текстах 
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формула «дати напитися води» є метафорою зі значенням «вступити у любовні 

відносини»).  

Маркують творчість письменниці й народні снотлумачення, за якими каламутна 

вода у сновидінні віщує біду: Іванці («Черевички Божої Матері») наснився «красний 

комісар», який спирався на цямриння Андричевої криниці і біля ніг якого у відрі 

хлюпала «вся якась каламутна – аж чорна» вода, а за рік через начебто 

контрреволюційну діяльність почали вивозити людей, серед них був й Іванчин дід.  

Такою ж полісемантичною з акцентом на позитивній конотації у фольклорній 

традиції є одна з основних стихій світобудови – земля: символ багатства, родючості, 

найціннішої святості, яка дає життя, а потім повертає у своє лоно.  

У новелі «Просили тато-мама» з книги «Нація. Одкровення.» батьківська земля 

– символ незгубної цінності, великої святині, якою прагнуть заволодіти антагоністи-

емґебісти. Герої-протагоністи відчувають себе злодіями на власній землі, бо змушені 

таємно пробиратися рідними теренами. Міфологічний контекст повернення в лоно 

землі для посмертного життя супроводжує епізод «живої смерті» – триденного 

перебування зв’язкової УПА Корнелії Данилюк у «чорній земляній гробниці» – у 

«криївці», яка «акурат відповідає труні, хоча труна не така широка й не така висока, а 

решта – могила». 

«Каїніада» стала протосюжетом для першої частини «Чотири – як рідні – 

брати» сімейної саги «Майже ніколи не навпаки». Батьківський заповіт став 

причиною розбрату між рідними людьми: після смерті Дмитрика між старшими 

братами постає питання поділу землі (ворожнеча між братами через майно є 

поширеним мотивом народної казки).  

Підрозділ 3.4. – «Фольклорно-міфологічні конотації фемінних образів у 

творах «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», «Будьте здорові, тату», 

«Щоденник страченої», «Солодка Даруся», «Просили тато-мама»» – присвячено 

вивченню фольклорних аспектів жіночих образів у творах Марії Матіос. 

Попри те, що народній ліриці та казковій прозі властивий ідеальний тип 

дівчини, який репрезентує класичний для фольклорної традиції принцип калокагатії 

(поєднання фізичної досконалості й моральних чеснот), а героїнь творів Марії Матіос 

здебільшого вирізняє дисбаланс внутрішнього та зовнішнього світів (героїні або 

мають певні фізичні вади, або ж постають внутрішньо пригніченими через 

особистісні чи історичні обставини), фольклорно-міфологічна природа творчої 

лабораторії письменниці є досить виразною.  

Так, у творі «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба» жінка-вдовиця, 

аби збавити страждання сина-каліки, зважується на інцест. Мотив ієрогамного 

інцесту властивий міфологічним системам багатьох світових традицій: первородний, 

божественний інцест – це насамперед шлюб першопредків (Зевс і Гера у грецькій 

міфології, Осирис й Ісида – в єгипетській, Фу-си і Нюй-ва – в китайській, Ідзанакі й 

Ідзанамі – в японській, Фрейр і Фрейя – у давньоскандинавській тощо); «повторний» 

інцест в есхатологічних сюжетах задля відродження людства (Віган і Буган – у тестах 

іфугао (Філіппіни), безіменні брат і сестра у в'єтнамському міфі про Потоп, біблійні 

Лот і його доньки та ін.); ритуальний, що мав на меті скасування шлюбних табу 

(приміром, інцестні шлюби у різних родах царів, фараонів та ін.) чи оргаїстичні 
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культи (приміром, тема інцесту пов'язується з купальським циклом); описовий (з 

метою зображення варварства чужого етносу – наприклад, у давньокельтській, 

давньокитайській міфологічних традиціях тощо); соціогенний, що пояснює екзогамію 

(історія одружень Емемкута у міфології коряків й ітельменів тощо). Мотив інцесту 

матері із сином є досить поширеним у народній баладі (приміром, «Ходило дівчатко 

коло визлої води», різні варіанти «Жила вдова на Подолі», «Била в Дана красна жона» 

та ін.), де, на відміну від міфу, він вважається великим гріхом і засуджується. 

Частотною у творчому доробку Марії Матіос є алюзія на гомеопатичну (за 

Дж. Фрезером) магію. Позбавлені з різних причин репродуктивної спроможності 

героїні творів письменниці, не маючи змоги зреалізувати свій материнський 

потенціал, вдаються до імітації дітонародження шляхом виготовлення ляльки. Так, 

Петруня («Будьте здорові, тату»), маючи «невдатного до дітей» чоловіка-нелюба, 

притуляє до грудей дитину з ганчір’я і немов відчуває її тепло та ніжність. Даруся 

(«Солодка Даруся») коріння квітів загортає у ковдру і тулить до себе як малу дитину. 

Лариса («Щоденник страченої»), що є образом самодостатньої, незалежної жінки 

ХХІ ст., протиставлена, на перший погляд, Петруні та Дарусі, свідомість яких 

закорінена у патріархальне суспільство, за власною волею збавила себе можливості 

відчути радості материнства, про що, відчувши самотність, шкодує найбільше і 

виготовляє ляльку-хлопчика з огірка. У ритуальній практиці різних народів 

найвідоміші способи гомеопатичної магії – «лялькові». Лялька як обов'язковий 

атрибут гомеопатичної (імітативної) магії, спрямованої на позбавлення безпліддя, 

активно практикується й нині (приміром, батаками на Суматрі, різними народностями 

Індонезії, Африки тощо). Ляльки з різними сакральними функціями (жертовна та 

апотропеїчна у первісному суспільстві; господарча з утвердженням інституту 

спадковості; атрибутивна з метою лікувальною, впливу на погодні умови, сприяння 

приплоду худоби тощо, а також сприяння народженню дітей) активно 

використовувались і в українській традиції (О. Найден).   

В українському фольклорі й етнографії існує низка прикладів образу жінки-

воїтельки (казка «Яйце-райце», легенда «Балка Кизяр», українські звичаї, описані у 

ХVІІ ст. Г. де Бопланом та ін.). Історичні події ХХ ст. призвели до посилення ролі 

жінки як учасниці націєтвірного процесу. У силу обставин жінки бралися за зброю, 

вступали у підпільні організації тощо. Образ дівчини-патріотки постає в новелі 

«Просили тато-мама» зі збірки «Нація»: Корнелія, проводячи по кілька діб у криївці, 

що нагадує могилу, ніколи не нарікає на важкі умови, недопустимі для жінки, а лиш 

журиться, чи буде кому розплести їй косу. Сила духу героїні у сюжеті підкреслюється 

її незламністю навіть перед зрадами побратимів. Такий тип властивий пісням УПА, в 

яких образ жінки/дівчини стратифікується на два типи: пасивний (чекає вдома на 

коханого, проливаючи дрібні сльози та тужачи через розлуку); активний (намагається 

перебороти емоції, раціонально оцінює ситуацію; після загибелі коханого не проливає 

жодної сльози, а сама продовжує його справу).  

ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано основні результати дослідження.  

У результаті аналізу фольклористичних та літературознавчих студій від ХІХ до 

початку ХХІ ст., присвячених проблемі фольклорно-літературних взаємин, зокрема 
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фольклоризму літератури, запропоновано уточнення терміна «літературний 

фольклоризм»: як свідома, так і позасвідома корелятивність двох художньо-

естетичних систем (від фольклору до літератури), що призводить до виникнення 

новоякісного авторського продукту – так званого «третього тексту».  

Осмислення значення літератури у розвитку фольклору дало змогу визначити 

фольклоризацію як зворотній вектор процесу обміну між двома системами, за якого 

авторська індивідуальна творчість, потрапляючи у фольклорну систему координат, 

асимілює свою мотивно-образну парадигму відповідно до традиційної уснословесної, 

внаслідок чого доповнює творчість колективну. 

Інклюзійне буквальне перенесення фольклорних елементів в авторський текст 

номіновано «зовнішнім» фольклоризмом, залучення ж фольклорних складників у 

переносному значенні, на рівні підтексту, – «внутрішнім». 

Вивчення різних наукових підходів та орієнтація на окреслення І. Набитовичем 

неомодерністичних тенденцій в художній прозі дозволила поруч із утвердженими у 

вітчизняному літературознавстві трьома основними етапами фольклорно-літературної 

транспонації (фольклоризм давньої літератури (від часів Київської Русі до кінця 

ХVIII ст.), фольклоризм нової літератури (перша та друга половина ХІХ ст.), 

фольклоризм модерної літератури (кінець ХІХ – поч.ХХ ст.)) виокремити 

фольклоризм неомодерністської літератури (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) як 

четвертий, основними характеристиками якого є: авторська семантична модифікація 

фольклорних елементів, десакралізація символів, які слугують лише додатковим 

джерелом повідомлення, водночас використанням міфологем (міфем) як стилетвірних 

елементів.  

Здійснено спробу систематизації персонажів художніх творів Марії Матіос за 

типологічною матрицею образної парадигми чарівної казки, внаслідок чого 

встановлено функціональні й семантичні паралелі: Іван Цвичок («Солодка 

Даруся») ↔ віктимний герой; Дмитрик («Майже ніколи не навпаки»») ↔ казковий 

богатир; Іванка («Черевички Божої Матері») ↔ знедолений персонаж; Даруся 

(«Солодка Даруся»), Петруня («Майже ніколи не навпаки») ↔ знедолені персонажі-

прокляті дочки; Одокія («Майже ніколи не навпаки») ↔знедолений персонаж-

невістка; Дідушенко («Солодка Даруся»), Іван Варварчук («Майже ніколи не 

навпаки») і лиха свекруха Василина («Майже ніколи не навпаки»)  ↔ злотворці. 

Структурний аналіз творів Марії Матіос із використанням методик Р. Волкова 

та В. Проппа продемонстрував подібність їхніх сюжетних елементів до ряду казкових 

варіантів / функцій. «Чоловік у відлучці» (Р. Волков) / «Відлучка одного з сім’ї з дому 

(тимчасова відсутність)» (В. Пропп): вирушають з дому на початку творів Іванка 

(«Черевички Божої Матері»), Михайло («Солодка Даруся»), Іван Варварчук («Майже 

ніколи не навпаки»). «Порушення заповіту» (Р. Волков) / «Функція заборони» 

(В. Пропп): передчуття небезпеки як внутрішня заборона Іванки («Черевички Божої 

Матері»); відмова Матронки («Солодка Даруся») обстригати косу як порушення 

заповіту – звичаєвих приписів; шлюбна зрада Петруні («Майже ніколи не навпаки»). 

«Відправлення на пошуки утраченого» як предтеча з'яви антагоніста 

(Р. Волков) / «Зникнення одного з головних героїв» (В. Пропп): раптове триденне 

зникнення Матронки («Солодка Даруся») перед зміною влади і з'явою в сюжеті 
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антагоніста Дідушенка. «Вивідування» (В. Пропп). Антагоніст намагається 

розвідати місцезнаходження дітей, предметів, потрібної інформації тощо. 

Випитування Дідушенком Матронки, а згодом – Дарусі («Солодка Даруся»); Іваном – 

дружини Петруні («Майже ніколи не навпаки»); Петром-шварцівником Іванки 

(«Черевички Божої Матері»). «Видача» (В. Пропп). Герой погоджується на 

вмовляння антагоніста і йому допомагає: викладення антагоністам потрібної їм 

інформації Дарусею («Солодка Даруся») та Іванкою («Черевички Божої Матері»). 

«Шкідництво» (В. Пропп): знущання антагоністом Дідушенком з усіх членів родини: 

Матронкою, Дарусею, Михайлом («Солодка Даруся»); розправа Івана над Дмитриком 

(«Майже ніколи не навпаки»). «Неможливі завдання» (Р. Волков) / «Нестача» 

(А. Пропп), що супроводжується у казці з’явою образу дарувальника / помічника: 

допомога Михайлові чоловіком із сотні Голуба («Солодка Даруся»); намагання 

Мариньки-Богодухи допомогти Петруні («Майже ніколи не навпаки»); повчання 

мольфарки Северини для Іванки («Черевички Божої Матері»). Важливою рисою 

розбіжності сюжетної структури народної казки й авторських творів Марії Матіос є 

відсутність в останніх щасливої розв'язки. 

Домінантними концептами у творчості письменниці визначено «смерть», 

«доля», образами-символами – «воду» й «землю».  

З'ясовано, що у новелі «Не плачте за мною ніколи», художнє полотно якої 

структурується довкола повчання героїнею бабою Юстиною своєї невістки, як діяти у 

разі похорону, сюжетотвірними є міфологічні уявлення про посмертне продовження 

життя й обов'язкове дотримання народних поведінкових норм. Підготовлена 

заздалегідь домовина «собі на смерть» є символом самої смерті й етнографічним 

елементом твору.  

Виразними ознаками фольклоризму повісті «По праву сторону твоєї слави» 

визначено: народні танатологічні уявлення про динаміку і механізми вмирання, 

міфологічний небесний сад як локус потойбіччя, фольклорні антропоморфний 

фемінний образ Смерті й мотив метампсихозу – повернення померлої ластівкою до 

рідної домівки.  

Народні прикмети й прогностична функція ритуальної гри відображені в новелі 

Марії Матіос «Вставайте, мамко». 

Концепт «доля» у творах Марії Матіос постає суголосною з народними 

уявленнями й має два плани виявлення: набута, сформована в результаті 

наполегливих старань та волевиявлень героя; випадкова, що залежить від принагідних 

ситуацій. Набута доля простежується у повісті «Черевички Божої Матері». 

Випадкова доля – у повісті «Солодка Даруся» та сімейній сазі «Майже ніколи не 

навпаки». 

І в народних віруваннях та уявленнях, і у творах Марії Матіос вода має 

амбівалентну характеристику: символ життя, зцілення (ріка для Дарусі («Солодка 

Даруся»; «непочата вода» і вранішня роса для Іванки («Черевички Божої Матері»)) й 

символ горя, смутку водночас (криниця й метафора «Дай вода. Я хотєл вода…» 

антагоніста для Теофіли з Анною («Гойданка життя»); віщий сон із «каламутною 

водою» для Іванки («Черевички Божої Матері»). Аналогічно письменниця синтезує у 
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своїй творчості і народну семантику рідної землі як святині («Просили тато-мама»), і 

біблійний мотив «каїніади» («Чотири – як рідні – брати»).   

Жіночі образи творів Марії Матіос позначені міфологічно-фольклорними 

конотаціями, зокрема: міфологічним і баладним мотивом інцесту («Мама Маріца – 

дружина Христофора Колумба»), алюзією на гомеопатичну магію – виготовлення 

ляльки-дитини («Будьте здорові, тату», «Солодка Даруся», «Щоденник страченої»); 

активною роллю у національно-визвольних змаганнях, що властиво пісням УПА 

(«Просили тато-мама»). Творчість Марії Матіос дисертанткою схарактеризовано як 

приклад паритетного фольклоризму, коли дві словесно-художні системи 

розчиняються одна в одній, створюючи при цьому новоякісний текст. 
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АНОТАЦІЯ 

Савощенко Я. А. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.07 «фольклористика». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

У дисертації увага звертається на рівень висвітлення проблеми фольклорно-

літературної співдії у наукових розвідках; аналізується науковий дискурс відповідно 

до різних семантико-змістових підходів до терміна «фольклоризм»; досліджується 

двоаспектність фольклорно-літературної інтерференції; розглядаються рівні та типи 

фольклорно-літературної взаємодії; прослідковуються етапи впливу колективної 

творчості на авторську індивідуальну. Вперше казковий трикатегорійний 

персонажний ряд, запропонований Л. Дунаєвською, застосовується для аналізу 

творчого доробку М. Матіос; розглядаються функції (за В. Проппом) чи варіанти (за 

Р. Волковим) як мікроелементи сюжету творів письменниці. Аналізуються 

концепти, символи, образи авторських сюжетів, що виникли на ґрунті народного 

світогляду. Творчість Марії Матіос схарактеризовано як приклад паритетного 

фольклоризму, коли дві словесно-художні системи розчиняються одна в одній, 

створюючи при цьому новоякісний текст. 

Ключові слова: фольклорно-літературні зв’язки, фольклоризм, 

фольклорність, художня література, генетична пам’ять, текст, концепт, образ, 

авторська інтерпретація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Савощенко Я. А. Фольклоризм авторской прозы Марии Матиос. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2018. 

В диссертации раскрывается уровень освещения проблемы фольклорно-

литературного взаимодействия в научных трудах; анализируется научный дискурс в 

соответствии с разными семантико-смысловыми подходами к понятию 

«фольклоризм»; исследуется двухаспектность фольклорно-литературной 

интерференции; рассматриваются уровни и типы фольклорно-литературного 

взаимодействия; прослеживаются этапы влияния коллективного творчества на 

авторское индивидуальное. Впервые сказочный трехкатегорийный персонажний 

ряд, предложенный Л. Дунаевской, применяется для анализа творчества М. Матиос; 

рассматриваются функции (по В. Проппу) или варианты (по Р. Волкову) как 

микроэлементы сюжета произведений писательницы. Анализируются концепты, 

символы, образы авторских сюжетов, которые возникли на почве народного 

мировоззрения. Творчество Марии Матиос охарактеризовано как пример 

паритетного фольклоризма, когда две словесно-художественные системы 

растворяются друг в друге, создавая при этом текст нового качества. 



22 

Ключевые слова: фольклорно-литературные связи, фольклористика, 

фольклорность, художественная литература, генетическая память, текст, 

концепт, образ, авторская интерпретация. 

 

SUMMARY 

Savoshchenko Y. A. The folklorism of Maria Matios’s authorse. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology speciality, 10.01.07– Folklore studies. –

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The attention in the dissertation is given to the level of clarification of the problem 

of folklore and literature coaction in the scientific investigations; the scientific discourse is 

analyzed according to different semantic content-based approaches to the term 

“folklorism”; the two-pronged approach to the folklore and literature interference is 

studied; the levels and types of folklore and literature interrelation are analyzed; the stages 

of collective creativity influence on the author’s individual are observed. The fairy-tale 

three-category character, introduced by L. Dunaievska, is applied here for the first time to 

the analysis of M. Matios’s creative works; the functions (after V.Propp) or variants (after 

R.Volkov) as microelements of author’s works’ plot are considered. Analyzed here are 

also the concepts, symbols, artistic images of the author’s plot that arose with the basis on 

folk world outlook. 

Each author who defines his creativity as the one, belonging to Ukrainian cultural 

area, more or less appeals to the folk sources as identifiers of Ukrainian sameness. 

One of the main tasks that the author of literary works sets, is to find the “common 

ground” with reader, and this is solved not only by literary mastership, but also by its 

folklore inclusives’ saturation that has a beneficial effect on “awakening” of reader’s 

inherited memory and better memorability of the text. 

For a long time and till nowadays the folklore has been the source of themes, 

motives, artistic images, the example of mastership for fine literature of XIX as well as of 

XXI century. 

Studying the issue of folklore and literature coaction, scientists have been interested 

in the literary text creation of the previous centuries, but author’s texts of modern fine 

literature as the phenomenon of interrelation of individual and collective creativity is still 

an unclear scientific issue. Filling of such theoretical gap will make it possible to widely 

analyze the phenomenon of folklorism in its origin and  in modification paradigm. The 

allusion to the artistic workshop of the modern author Maria Matios will allow not only to 

glimpse to the interplay of her author’s laboratory, but also to make conclusions about the 

folklorism, involved to the author’s text as the “activator” of the author’s and reader’s 

conventionality. 

The investigation of folklorism of the author’s creative works was on the periphery 

and thus, it is topical and needs special attention. 

Keywords: folklore-literary relations, folklorism, folkloristic nature, fine literature, 

inherited memory, text, concept, image, author’s interpretation.  
 


