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У дисертації вперше в українському літературознавстві здійснено 

комплексне дослідження української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. в аспекті 

фольклоризму, з’ясовано особливості функціонування в авторських 

драматичних текстах елементів поетики, запозичених із арсеналу фольклорних 

жанрів (казки, легенди, думи, історичної пісні, народної драми). Цілісний аналіз 

проблеми фольклоризму проведено на основі праць вітчизняних і зарубіжних 

літературознавців та фольклористів, у яких висвітлені питання творчого зв’язку 

двох словесних видів мистецтва: О. Гончара, М. Грицая, М. Грушевського, 

О. Дея, Ю. Лотмана, О. Мишанича, М. Пазяка, В. Погребенника, Я. Поліщука, 

В. Проппа, С. Росовецького, М. Сиваченка, Л. Скупейка, І. Франка, М. Яценка 

та ін. 

У роботі зазначено, що фольклор і література як самостійні види 

художньої творчості репрезентують різні естетичні системи, які досліджують 

фольклористика та літературознавство. Фольклор як вид духовно-творчої 

діяльності за типом свідомості близький до міфології, а як явище мистецтва – 

споріднений із літературою. Посередницька функція фольклору в сполуці 

«міфологія – фольклор – література» полягає в тому, що крізь нього література 

прочитує міф (найдавніші форми пізнання світу та людини – міфологічні 

уявлення – дійшли до нашого часу переважно в сюжетах, мотивах фольклору). 

В Україні не власне міфологія, а фольклор, що акумулював у собі вітчизняну 

міфологію, є безпосереднім попередником і базою національної літератури. 
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Розглядаючи специфіку взаємозв’язку усної та писемної художньої 

творчості, осмислено особливості впливу фольклору на формування естетики й 

поетики української літератури. Доведено наявність (оприявнену чи латентну) в 

авторських художніх текстах на різних рівнях – структурному, сюжетному, 

мотивному, образному – фольклорно-міфологічного складника як 

архетипального загальнокультурного чинника. 

Здійснено екскурс для висвітлення специфіки взаємодії міфологічної, 

народноепічної та писемної традицій в діахронічному й синхронічному 

ракурсах, оскільки входження фольклорного сюжетно-образного матеріалу в 

літературний контекст (процес фольклоризму) залежить від внутрішніх 

закономірностей літератури, особливостей історико-культурного процесу. 

Проведене дослідження засвідчує переважання на початковому етапі 

поетичного освоєння письменниками фольклорних багатств таких процесів: 

інсценізації фольклорних жанрів (анекдоту, казки, приповідки, прислів’я, 

найчастіше – народної пісні); обробки народнопоетичних мотивів; ускладнення 

одномотивних фольклорних сюжетів через уведення нових персонажів і 

додаткових мотивів; стилізації матеріалу під слово, узяте з народних уст. На 

пізніших етапах історико-культурного буття письменники демонструють більш 

творчий підхід до народнопоетичної бази, переосмислюють семантику 

першоджерел, трансформують народнопоетичні першотвори, уносячи істотні 

зміни до сюжету та видозмінюючи постаті дійових осіб. 

Процес звернення до етнічних першоджерел – визначальна особливість 

не лише літератури, а й мистецтва 20–30-х рр. ХХ ст. – періоду становлення й 

функціонування модерної української нації. Фольклорні впливи в цей період є 

не так експліцитними, як імпліцитними. З’ясовано, що фольклоризм авторських 

текстів, фольклорно-міфологічні джерела яких не лежать на поверхні, 

реалізується на асоціативному, або типологічному рівні (поетологічні форми, 

засоби, ситуації (безвідносно до конкретного твору усної словесності) творів 

митців зіставні з фольклорними джерелами в порівняльно-типологічному 

ракурсі). Оскільки міфологія впливає на літературу переважно через казку, для 
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прочитання виявлених в сюжетно-композиційній організації авторських творів 

архетипних казкових структур залучено методику морфологічного аналізу 

чарівної казки В. Проппа. 

Казкові сюжети, мотиви, образи, потрапляючи в літературу, 

трансформуються авторами. При цьому зберігається певне незмінне 

семантичне ядро, яке породжує в реципієнта передбачувану естетичну реакцію, 

закладену в глибинах його підсвідомості. У процесі проведеного аналізу 

доведено, що морфологічна модель казки виконує структурну (інколи – 

сюжетотвірну) роль у системі поетики творів І. Дніпровського, Є. Карпенка, 

О. Корнійчука, І. Кочерги, М. Куліша, Ю. Липи, Я. Мамонтова, І. Микитенка, 

Є. Плужника. П’єси цих авторів – талантів різного масштабу, світоглядно-

філософських і художніх орієнтацій – подібні за мотивами, образами, 

структурними компонентами. 

Спостережено, що низка характерних для фольклорно-казкової 

формотворчої моделі типологічних особливостей «відчитується» в художній 

системі творів зазначеного періоду. Виявлено, що сюжет подорожі в чужий 

простір посланця, місія якого – ліквідувати лихо чи недостачу, структурує 

композицію п’єс «На грані», «Правда», «Еліта» О. Корнійчука, «Фея гіркого 

мигдалю», «Алмазне жорно», «Марко в пеклі», «Свіччине весілля» І. Кочерги, 

«Комуна в степах», «Хулій Хурина», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», 

«Патетична соната», «Прощай, село», «Маклена Ґраса», «Вічний бунт» 

М. Куліша, «Рожеве павутиння» Я. Мамонтова, «Диктатура», «Кадри», 

«Дівчата нашої країни», «Дні юності», «Як сходило сонце», «Соло на флейті» 

І. Микитенка; (виступає як додатковий складник у «Любов і дим», «Яблуневий 

полон» І. Дніпровського, «Майстри часу», «Підеш – не вернешся» І. Кочерги, 

«97», «Отак загинув Гуска», «Зона», «Закут» М. Куліша). Казковий фінал – 

символ стабільності й благополуччя – притаманний п’єсам О. Корнійчука, 

І. Кочерги, І. Микитенка. Домінантний вплив поетики експресіонізму на 

творчість І. Дніпровського, М. Куліша унеможливлював оптимістичне 

закінчення їхніх п’єс. 
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Міфологія впливає на літературу як через казку, так і через героїчний 

епос. На відміну від теософського міфу, героїчний епос, як і казка, 

антропоцентричний, але дії його центрального героя не зосереджені на 

індивідуальному інтересі (як казкового), а скеровані на благо інших (роду, 

народу). На відміну від успішних персонажів міфів і казок, епічний герой у 

фіналі гине, найчастіше – це жертовнп смерть за ідеали суспільства. 

Вивчення творів, які містять упізнаваний фольклорний знак, що 

демонструє їхню генетичну залежність від фольклорних прототекстів, 

засвідчив: письменники драматизують народноепічний наратив, інтерпретуючи 

сюжети героїчного епосу (Ф. Лопатинський, Г. Лужицький, М. Рильський, 

М. Семенко), подаючи авторські версії утопічних легенд (К. Буревій, 

С. Голованівський, Л. Старицька-Черняхівська, В. Товстонос). 

Аналіз драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. виявив, що, розбудовуючи нове 

сценічне мистецтво, у пошуках відповідних театральних форм для вираження 

нового змісту, митці зверталися до архаїчних джерел театральності, 

закорінених в обрядовій практиці та в напрацюваннях народного театру. У 

роботі схарактеризовано різноманітні форми драматичного мистецтва, які 

поширилися в українській драматургії зазначеного періоду: масові святкові 

дійства, агітсуди, живі газети, інтермедії, інсценізації. З’ясовано, що 

письменники використовували творчий потенціал вертепу, райка, балаганних 

видовищ. Освоївши традицію народного театру, митці трансформували її 

відповідно до вимог свого часу. 

У процесі проведеної роботи зауважено, що в проаналізованих 

драматичних творах українських авторів 20–30-х рр. ХХ ст. фольклорні 

сегменти функціонують як структурні, семантичні, поетологічні чинники. 

Здійснений аналіз текстів дозволив на структурному рівні з’ясувати їхню 

типологічну схожість із народною чарівною казкою. Зв’язок із легендою, 

переказом, історичною піснею, думою, народною драмою є більш зримим. 

Запропоноване прочитання як доволі відомих текстів, так і напівзабутих, 

сприяє кращому пізнанню драматургії аналізованого періоду, увиразнює її 
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зв’язки з глибинними народними традиціями; розкриває місце фольклорного 

складника в поетиці драматичних творів митців. Прочитання крізь призму 

фольклору дало можливість виявити механізм побудови тексту і по-новому 

осягнути особливості поетики драматургів зазначеного періоду, специфіку 

їхнього індивідуального стилю. 

Ключові слова: література, фольклор, фольклоризм, поетика, автор, 

інтерпретація, структура. 

 

SUMMARY 

Shkola V. N. Folklorism of the Ukrainian Drama of the 20–30th years of the 

Twentieth Century. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor degree in philology, specialty 10.01.01 – The Ukrainian 

Literature. Berdyansk State Pedagogical University of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is devoted to complex study of the Ukrainian drama in 1920–

1930s under the aspect of folklorism. The author clarifies functions in drama  poetics 

the elements have derived by the literal texts from the fund of folk genres (tales, 

legends, dumas, historical songs, folk drama). 

An integral and complex analysis of the problem of folklorism is based on 

works of the Ukrainian and foreign scholars who investigates the question of 

integration and ties of two arts: O. Honchar, M. Hrytzai, M. Hrushevsky, O. Dei, 

Y. Lotman, O. Myshanych, M. Pazyak, V. Pohrebennyk, Ya. Polischuk, V. Propp, 

S. Rosovetsky, M. Sywachenko, L. Skupeiko, I. Franko, M. Yatsenko and others. 

In the paper it is noted that folklore and literature are two separate types of 

verbal art and they represent the different aesthetic systems, and different fields for 

researching in literal criticism and in folklore studies properly. Folklore as a cultural 

and creative action concerns nearly to myth-making, and as an art phenomena is 

isomorphic to literature. Folklore in configuration mythology – folklore – literature 

does get media function. In our times mythical ideas exist in forms of folk motifs and 
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plots. In Ukrainian culture not myths but folklore have accumulated ethnic myths 

comes to be the base and predecessor of native literature. 

It’s considered the specifics of interrelation of oral and literal creative activities 

and interpreted peculiarities of process in which folklore influences on aesthetics and 

poetics of the Ukrainian literature. Presence (expressed or latent) in the author's texts 

of the folklore-mythological component as an archetypal general cultural factor is 

analyzed at various levels – structural, plot, motive, figurative. 

Firstly the author considers the specifics of the interaction of the mythological, 

folk and spiritual traditions in diachronic and  synchronic  perspectives, because the 

interpolation of the folklore plot-shaped material into the literary textuality depends 

on the common convention of literature period and the features of the historical and 

cultural process. 

It’s stated that at the beginning of  poetical adaptation of folklore wealth by 

writers some mechanisms and processes are dominate, such as dramatization of folk 

genres (an anecdote, a tale, a proverb, a fairy tale, frequently – a song); 

treatment/cultivation of some folk motif; complication elementary folk plot based on 

one motif due another figures and motifs; imitation a word of people mouth. Later 

writers demonstrate more creative methods to assimilate the folk foundation and to 

interpret semantics of folk recourses, transforms prototypes by considerably changing 

of the story and characters. 

Appeal to ethnic prototexts characterized not only a literature but the whole art 

in 20–30 years of XX century which is a period of formation of the Ukrainian modern 

nation. In that time folk influence get implicit. It’s stated that folklorism of some 

drama texts is realized on the associative or typological level. 

If it’s impossible to find a folk pre-text, the poetic forms, devices, plot 

situations in works of artists are described as comparable to folk due typological 

method. So as mythology influence on literature owing to a fairy tale the method of 

morphological analysis have proposed by V. Propp is involved in this study to 

interpret the archetypal fairy-tale items to be in the plot and composition structure of 

the drama texts. 
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Fairy tale plot, motives, imaginary are transformed by authors. But non-

changeable semantic nuclear of  folk tale does exist and to call the usual aesthetic 

response in reader perception because it’s places in ones’ unconscious. It is proved 

that the morphological model of a fairy tale acts as a structural foot (sometimes a 

plot-creation ones) in the system of poetics of creative works by I. Dniprovsky, 

E. Karpenko, I. Kocherga, O. Korniichuk, M. Kulish, Yu. Lypa, Ya. Mamontov, 

I. Mykytenko, Y. Pluzhnik. The plays of these authors have similar motives, images 

and structural components although they are of different writer skills and talents, of 

different world outlooks, ideological and aesthetic orientations. 

The research shows that a number of typological peculiarities inherent to a 

folklore and fairytale model can be traced in the fiction system of works of the 

specified period. «On the Cusp», «Truth», «Elite» by A. Korniychuk, «The Fairy of 

bitter almonds», «Diamond grist», «Marco in the hell», «Svichka’s Wedding» by 

I. Kocherga, «Commune in the steppes», «Khuly Hurina», «Peoples’ Malachii», 

«Mina Mazaylo», «Pathetic Sonata», «Farewell, Village», «Maklena Grasa», 

«Eternal Rebellion» by M. Kulish, «Pink Web» by Y. Mamontov, «Dictatorship», 

«Persons»,«The Girls of Our Country», «Days of youth», «How the Sun was Rising», 

«The Solo on the Flute» by I. Mykytenka; (acts as an additional component in «Love 

and Smoke», «The Apple Captivity» by I. Dniprovsky, «The Masters of Time», «If 

You Go You Won't Returnby» I. Kocherha, «97», «That’s How Huska Perished», 

«Ergot», «Dead End» by M. Kulish). 

A fairy tale final to be a symbol of stabile life and prosperity is found in plays 

of O. Korniichuk, I. Kocherga, I. Mykytenko. So expressionism has a dominating 

influence on creative works of I. Dniprovskyi and M. Kulish it’s impossible to find 

an optimistic ending in their dramas. 

The next option of influence to literature is through the potential of heroic 

epos. Fairy tale and epos centre on the homo, another than in theosophical myth. 

Actions of heroic epos protagonist do not depend on an individual interest (as usual 

to fairy tale hero) but on blessing and good of family and people. To counterbalance 
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of successful personages of myths and fairy tales epic hero is died, and it’s a death for 

motherland. 

The analysis of works containing a recognizable folklore sign that marks their 

genetic dependence on folklore prototext has shown that writers have dramatized the 

folk narrative epic, interpreting the plots of the heroic epic (M. Rylsky, 

F. Lopatynsky, M. Semenko, G. Luzhytsky), submitting author's versions of the 

Utopian legends (L. Starytska-Chernyakhivska, S. Golovanivsky, V. Tovstonos, 

K. Burevyi). 

The analysis of dramaturgy of the 1920–1930's years discovered that the play 

writers were appealing to the archaic forms of performance and theatre rooted in 

ritual practice and in texts of the folk theater to create an art of new epoch and to 

express a new themes. In study it’s analyzed different forms of drama arts have 

spreaded in texts of the Ukrainian dramaturgy: popular feast performances, 

propaganda-trial, journal-in-personage, interludes, dramatizations. It’s considered 

that writers use forms of vertep (puppet show), pieces of buffoonery and farces. 

Have adopted  tradition of people theatre writers transform it under the line of zeit 

geist. 

In the course of the study, it was noted that folk segments in the analyzed 

dramatic works of Ukrainian authors in 1920–1930's functionate as structural, 

semantic, and poetical factors. As analyze of plays on structural level demonstrate 

there is typological similarity drama texts and folk fairy tales. Resemblance with 

legend, tale, historical song, duma and folk drama is more evident. 

Proposal reading of well-known and less forgotten texts of dramaturgy of the 

period draw more clear lines to ties of literature and deep folk traditions; determine 

the place to folk element in poetics of drama of many artists of the period; give an 

opportunity to describe a process of constructing of text and in another way 

comprehend poetics of drama writers of analyzed period and peculiarities of their 

individual style. 

Key words: literature, folklore, folklorism, poetics, author, interpretation, 

structure. 
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ВСТУП 

 

Фольклор – лоно літератури (В. Пропп) 

 

Актуальність теми дослідження. Художня література перебуває в 

процесі постійних змін і оновлень. Образний і сюжетний матеріал, створений 

ще первісною колективною свідомістю, тяжіє над митцем, визначаючи 

характер його майбутніх творів. Цей процес може бути як яскраво вираженим, 

так і латентним. 

Медіатором у системі міфо-літературних зв’язків, який забезпечує таку 

наступність, є фольклор. Із міфу безпосередньо та через усну народну творчість 

література запозичує сюжетні схеми, мотиви, образи. З усної в писемну 

художню творчість входять деякі жанри, наприклад, казка, пісня, балада; 

стилістичні прийоми (антитеза, контраст, різноманітні повтори тощо). 

Фольклор – джерело для українських письменників, які переважно 

виховувалися на національній культурі й традиціях, отримуючи від них 

усвідомлений чи неусвідомлений імпульс до творчості. Сприйняття 

народнопоетичного матеріалу, ступінь його осмислення залежить від таланту 

митців, їхніх світоглядних позицій, сформованих реаліями доби. 

На різних культурно-історичних етапах запозичення літературою з 

народнопоетичного джерела (процес фольклоризму) має неоднакову 

інтенсивність. Пріоритетного значення надавали усній традиції романтики, які, 

виступаючи в ролі етнографів, фольклористів і письменників, сприймали її 

багатогранно, насамперед – як засіб пізнання світовідчуття народу, його етики 

й естетики. Спадкоємці романтиків – модерністи – продемонстрували цілий 

спектр підходів до усної народної творчості: від несприйняття на ранній стадії 

через характерний для традиційної вітчизняної літератури етнографізм до 

активного використання з метою осмислення національної своєрідності в 20-х – 

на початку 30-х років. У період українського Відродження ХХ ст. митці 
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залучали народне мистецтво для розв’язання державотворчих завдань як дієвий 

засіб у боротьбі проти іноземної асиміляції. 

Специфіку взаємодії фольклору та літератури (явища фольклоризму і 

фольклоризації) осмислюють історики літератури, фольклористи, літературні 

критики. Крізь призму фольклоризму філологи здійснили інтерпретацію 

творчості С. Васильченка, Л. Глібова, В. Голобородька, О. Гончара, 

Б. Грінченка, О. Кобилянської, І. Котляревського, П. Куліша, Лесі Українки, 

А. Малишка, Марка Вовчка, Марка Черемшини, С. Руданського, Г. Сковороди, 

М. Старицького, Ю. Федьковича, І. Франка, Т. Шевченка, Вал. Шевчука, 

Ю. Яновського та багатьох інших письменників. 

Творчий взаємозв’язок із фольклором народно-сміхової культури XVI–

XVIII ст., драматургії ХVII–XVIII ст., романтичної прози, поезії останньої 

третини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – предмет наукових зацікавлень 

О. Гончара [134], І. Денисюка [168, 169], М. Сиваченка [549–550], 

В. Погребенника [482–485], Ж. Янковської [762], М. Яценка [769] та ін. 

Питання «фольклор і драматургія» частково висвітлювали в своїх розвідках 

М. Грицай [146], В. Івашків [221], О. Когут [263], А. Козлов [269], Є. Нахлік 

[438], Л. Скупейко [557] та ін. 

Проблему взаємозв’язку поезії та прози 20–30-х рр. ХХ ст. із фольклором 

висвітлювали В. Бойко [63], О. Гнідан [127] та ін. 

Драматургію 20–30-х рр. ХХ ст., окрім досліджень, які здійснив більше 

ніж півстоліття тому М. Боженко, у цьому річищі цілісно майже не розглядали, 

тому її вивчення з погляду проблеми фольклоризму видається актуальним. 

Таке прочитання як доволі відомих текстів, так і напівзабутих сприяє кращому 

пізнанню драматургії аналізованого періоду, увиразнює її зв’язки з глибинними 

народними традиціями, актуалізує проблему переосмислення місця 

фольклорного складника в художній системі драматургічного доробку митців 

«славетної та трагічної доби» (Ю. Барабаш). 

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

дослідження здійснено на кафедрі української літератури Національного 
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педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2005–2008 рр.), у повному 

обсязі роботу виконано на кафедрі української літератури та компаративістики 

Бердянського державного педагогічного університету протягом 2009–2018 рр. у 

межах тем «Динаміка жанрів і стилів української літератури: компаративний 

аспект» (протокол кафедри української літератури та компаративістики № 7 від 

27.01.2011 р.); «Поетика української літератури в контексті художньо-

естетичних епох» (протокол кафедри української літератури та 

компаративістики № 9 від 11.11.2015 р.). Тему дисертації «Поетика української 

драматургії 20–30-х рр. ХХ ст.» затверджено Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 

22.12.2006 р.), уточнено («Фольклоризм української драматургії 20–30-х років 

ХХ століття») Вченою радою Бердянського державного педагогічного 

університету (протокол № 14 від 25.06.2015 р.). 

Мета дисертації – дослідити своєрідність української драматургії 20–30-х 

років ХХ ст. в аспекті фольклоризму, з’ясувати особливості функціонування в 

авторських драматичних текстах елементів поетики, запозичених з арсеналу 

фольклорних жанрів (казки, легенди, думи, історичної пісні, народної драми). 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 

1) осмислити фольклоризм як літературознавчу категорію; 

2) висвітлити специфіку взаємодії міфологічної, народноепічної та 

писемної традицій; 

3) окреслити принципи і прийоми використання фольклорного 

компонента в драматургії ХІХ – першої третини ХХ ст.; 

4) визначити архетипні міфологічні моделі в літературному тексті; 

5) з’ясувати особливості реміфологізації та деміфологізації в драматургії 

20–30-х рр. ХХ ст.; 

6) проаналізувати особливості входження структурних елементів казки в 

архітектоніку п’єс; 

7) розглянути характер драматизації народноепічного наративу; 

8) дослідити особливості трансформації сюжетів героїчного епосу; 
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9) схарактеризувати драматургічні версії образів фольклорного 

неказкового епосу; 

10) описати й з’ясувати характер засвоєння традиційних форм народного 

театру. 

Об’єкт дослідження – драматургія 20–30-х років ХХ ст. (п’єси 

І. Дніпровського, О. Корнійчука, І. Кочерги, М. Куліша, Я. Мамонтова, 

І.Микитенка, О. Олеся, Ю. Яновського та ін.). 

Предмет дослідження – риси фольклоризму авторських драматичних 

творів названого періоду, у структурі яких фольклорні елементи наявні на 

рівнях сюжету, мотиву чи образу. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних літературознавців і фольклористів, у яких висвітлені питання 

творчого зв’язку двох видів мистецтва: фольклору та літератури. Проблема 

фольклоризму проаналізована в дослідженнях В. Бойка [63], О. Вертія [83], 

О. Гончара [134], М. Грицая [146], В. Давидюка[155], У. Далгат [158], О. Дея 

[164], І. Денисюка [168], Л. Дунаєвської [189], О. Івановської [217], В. Івашківа 

[221], Р. Кирчіва [250], О. Киченка [254, 255], Т. Комаринця [274], Л. Копаниці 

[275], Д. Медриша [385], Є. Мелетинського [389], О. Мишанича [411, 412], 

С. Мишанича [413], М. Пазяка [459], В. Погребенника [484], Я. Поліщука [490], 

В. Проппа [505], М. Рильського [514], С. Росовецького [522], М. Сиваченка 

[549], Л. Скупейка [557], К. Чистова [675], Ж. Янковської [762], М. Яценка 

[768] та ін. Специфіка драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. розглянута в розвідках 

Л. Залеської-Онишкевич [205], Й. Кисельова [252], Ю. Коваліва [261], 

Н. Кузякіної [306–309], М. Ласло-Куцюк [326–327], Н. Малютіної [367–368], 

А. Матющенко [382], В. Працьовитого [495], П. Руліна [526], Т. Свербілової 

[536–542], Г. Семенюка [545–547], Л. Скорини [552], Є. Старинкевич [583–585], 

М. Сулими [601], Р. Тхорук [628–630], С. Хороба [662–667], М. Шаповал [679], 

Ю. Шевельова [681] та ін. Концепція роботи формувалася також під впливом 

праць П. Богатирьова [58], О. Бондаревої [68], О. Веселовського [84–86], 

Й. Гейзінги [113], А. Грейммаса [206], М. Грушевського [148], М. Драгоманова 
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[184], В. Жирмунського [197–199], І. Зварича [207], М. Еліаде [755], 

Дж. Кемпбелла [320], К. Леві-Строса [328], Ю. Лотмана [352–354], 

Т. Мейзерської [387], Є. Мелетинського [388–393], М. Моклиці [422], 

Ц. Тодорова [623], І. Франка [648], О. Фрейденберг [650–651], Г. Р. Яусса [767] 

та ін. 

Методи дослідження. Вивчаючи драматургію зазначеного періоду 

застосовуємо такі методи дослідження: описовий та узагальнюючий (для 

характеристики здобутків попередників, визначення ключових для дисертації 

напрямів дослідження), міфопоетичний (для виявлення в літературному творі 

імпліцитних міфоструктур як позачасового чинника художньої творчості), 

герменевтичний (для пояснення фольклорно-міфологічних знаків, які 

передаються від покоління до покоління), порівняльно-типологічний (із метою 

визначення спільних для літератури й фольклору структурних елементів, 

образів, мотивів), структурно-семіотичний (для виокремлення компонентів 

тексту, з’ясування способів та порядку їхнього структурування). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше: здійснено цілісне та комплексне дослідження української драматургії 

20–30-х рр. ХХ ст. крізь призму фольклоризму; схарактеризовано елементи 

фольклорної поетики в корпусі драматичних творів, низка яких ще не була 

об’єктом наукових студій; у науковий обіг уведено великий масив драматичних 

текстів, розпорошених у рукописах, численних виданнях зазначеного періоду 

(п’єси як відомих авторів, так і тих, кого зараховують до «другого ешелону», чи 

тих, хто є автором 1–2 творів); запропоновано вивчення типологічної 

спорідненості української драматургії з фольклором; виявлено архетипові 

казкові структури в сюжетно-композиційній організації п’єс, для прочитання 

яких залучено методику морфологічного аналізу чарівної казки В. Проппа; 

спостережено, що структура казки лежить в основі більшості драматичних 

творів зазначеного періоду; розглянуто зразки перекодування фольклорних 

сюжетів та образів у драматичних текстах; досліджено вплив народної драми 

на семантико-структурну природу п’єс зазначеного періоду. 
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Теоретичне значення дисертації полягає в актуалізації значущості явища 

фольклоризму української літератури. Запропоноване прочитання української 

драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. поглиблює теорію та практику взаємодії 

літератури та фольклору в різні історичні періоди розвитку двох мистецьких 

систем і сприяє їх подальшому дослідженню. Основні положення роботи 

можуть стати підґрунтям для прикладних досліджень фольклоризму 

української драматургії. 

Практичне значення одержаних результатів роботи. Матеріали 

дослідження можуть бути використані в процесі викладання у вищій школі 

курсів історії української літератури, українського фольклору, при написанні 

монографій, укладанні підручників та навчальних посібників із цих дисциплін, 

розробці спецкурсів і спецсемінарів, спрямованих на увиразнення уявлень про 

поетику української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою роботою без участі співавторів. Усі засадничі ідеї та висновки 

належать безпосередньо авторці. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових 

конференціях, читаннях, семінарах: 

міжнародних: «Мова і культура» (Київ, 2007 р., 2008 р., 2014 р.), 

«Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, 

літературознавства, фольклористики» (Київ, 2007 р.), «Рідне слово в 

етнокультурному вимірі» (Дрогобич, 2007 р.), «Мультикультурні аспекти 

сучасного літературознавчого дискурсу» (Чернівці, 2008 р.), «Ukrainica 

Brunensia II» (Брно, 2008 р.), «Творча спадщина Миколи Гоголя і сучасний 

світ» (Ніжин, 2009 р.), «Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті 

неокласичних тенденцій у світовій літературі» (Кам’янець-Подільський, 

2009 р.), «Українська культура в історичному розвитку та державотворенні» 

(Київ, 2009 р.), «Мариністика в художній літературі» (Бердянськ, 2010 р.), 

«П’єса Лесі Українки «Оргія» та проблеми новітньої драми і театру» 

(Сімферополь – Ялта, 2012 р.), «Культура в горизонті сталих і плинних 
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ідентичностей» (Острог, 2013 р.), «У тридев’ятому царстві: феномен казки в 

літературі, фольклорі і медіа» (Бердянськ, 2014 р.), «Сучасна українська нація: 

мова, історія, культура» (Львів, 2016 р.), «Shpirak historical and cultural heritage: 

modern issues of Armenology» (Ґюмрі, 2016 р.), «Актуальні проблеми історичної 

та теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.), «Від смішного до 

великого: феномен комічного в літературі та культурі» (Бердянськ, 2017 р.), 

«Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті» 

(Херсон, 2017 р.); 

всеукраїнських: «Актуальні проблеми сучасної компаративістики» 

(Бердянськ, 2007 р.), «Театру корифеїв – 125 років» (Кіровоград, 2007 р.), 

«Українська література в контексті світової: теоретичний, методичний та 

перекладацький аспекти» (Черкаси, 2007 р.), «…Шляхом твоїх голгот і слав, 

народе мій!...»: пам’яті репресованих письменників» (Київ, 2007 р.), 

«Олександр Олесь: проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність» (Суми, 

2008 р.), «Сецесія в новітній українській літературі: жанрово-стильові пошуки» 

(Сімферополь, 2009 р.), «Інтертекстуальні та комунікативні аспекти 

художнього тексту і їх літературознавча інтерпретація» (Донецьк, 2010 р.), 

«Література та історія» (Запоріжжя, 2010 р.), «Літературно-мистецька генерація 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Родина Рильських» (Київ, 2011 р.), «Творчість 

В. Підмогильного на тлі розстріляного відродження» (Дніпропетровськ, 

2011 р.), «Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 

70–90-х рр. ХІХ ст.» (Бердянськ, 2011 р.), «Від Івана Вишенського до Остапа 

Вишні та Павла Глазового: розвиток гумору та сатири в літературі» (Київ, 2013 

р.), «Поліфонія української літератури» (Житомир, 2013 р.), «Україна і всесвіт 

Івана Нечуя-Левицького» (Черкаси, 2013 р.), «Мови та літератури у 

полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 2014 р.), «Тарас Шевченко у 

формуванні національної ідентичності українців» (Київ, 2014 р.), «Українська 

народна культура в контексті збереження та розбудови державності» (Треті 

Максимовичівські читання) (Черкаси, 2014 р.); 
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теоретичних симпозіумах, читаннях, науково-культурологічних 

семінарах: «Модернізм як теоретична парадигма: уточнення змісту» (Київ, 

2008 р.), «Леся Українка та її родина» (Луцьк, 2010 р.), ІІІ Міжнародний 

науково-методологічний семінар з болгарської мови, літератури, культури та 

історії (Бердянськ, 2014 р.), «Мова і право» (Дніпропетровськ, 2014 р.), 

«Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства», 20-та підтема 

«Театр літературного процесу: теорія і дійові особи» (Київ, 2016), ІХ Липівські 

читання (Полтава, 2018 р.); 

інтернет-конференціях: «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку» (Бердянськ, 2017 р.). 

Публікації. Зміст роботи та її основні положення висвітлено в 62 

публікаціях, зокрема монографії, 24 статтях у наукових фахових виданнях 

України, 5 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 1 – в 

іноземному періодичному виданні, а також додаткових публікаціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, списку публікацій, вступу, п’яти розділів 

(кожний із яких містить короткі висновки), висновків, списку використаних 

джерел (778 позицій). Загальний обсяг дисертації – 551 сторінка, із них – 477 

сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ФОЛЬКЛОРУ 

 

1.1. Філологічна рецепція зв’язків усної та писемної художньої 

творчості 

 

Фольклор і література – галузі мистецтва, які, виступаючи самостійними 

видами художньої творчості, репрезентують різні естетичні системи, що їх 

досліджують фольклористика і літературознавство. Усну і писемну форму 

словесної творчості – «різні стани людської думки» – О. Потебня трактував в 

еволюційному (діахронному) аспекті як попередню і наступну стадії, 

зауваживши, що перші літературні твори багатьма моментами повинні 

нагадувати настрій думки, притаманний народній поезії, а відмінність між ними 

дослідник убачав тільки в тому, «що літературний твір при своїй появі 

передбачає писемність» [493, с. 393]. Розвиток усної словесності випередив 

письменство [271, с. 3]. Тому, як стверджують Л. Білецький, М. Грушевський, 

словесній творчості, переданій усною традицією, має бути місце у викладанні 

історії літератури [48, с. 19; 148, с. 9;]. На відміну від письмово зафіксованого 

літературного тесту, фольклорний існує в пам’яті носіїв народнопоетичної 

традиції в багатьох варіантах і відтворюється усно. 

Науковці зауважили, що фольклор як вид духовно-творчої діяльності 

посідає серединне і, отже, проміжне місце в сполуці «міфологія – фольклор – 

література» [191, с. 91; 433, с. 213]. Природу посередництва фольклору в 

системі міфо-літературних взаємин окреслив О. Киченко: «Література прочитує 

міф крізь призму фольклорного жанру, крізь призму фольклорного 

світобачення» [254, с. 135]. У дослідженні «Фольклор як художня система 

(проблеми теорії)» науковець, виходячи зі зв’язків фольклору як з міфом, так і з 

літературою, умовно виділяє співвідносні загальні типи художньої свідомості: 

архаїчний (власне міфотворення), номінативно-нормативний (фольклор), 

індивідуально-творчий (література) [255, с. 33]. 
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До міфології фольклор тяжіє за типом свідомості, а як явище мистецтва 

прилягає до літератури: «скомпонований міфологією, але весь повернутий до 

літератури», – так визначила О. Фрейденберг у розвідці «Міф і література 

давнини» природу античного фольклору [650, с. 7]. Дослідниця зауважила, що 

міфологічні уявлення, зміст яких створював відповідну форму, у фольклорі й 

релігії перетворилися у формальну категорію, у фольклорі стара форма 

наповнювалася новим змістом, міфологія ставала фольклором, а він – 

літературою [650, с. 15]. Думку про те, що література виокремилась не стільки з 

міфології, скільки з фольклору, висловлюють також С. Мишанич, М. Сиваченко 

[413, с. 7; 550, с. 31]. У трансформації давньої міфології С. Мишанич бачить 

поступовий перехід давніх сюжетів і мотивів, образів і світоглядних уявлень у 

нову систему художньої творчості – фольклор [414, с. 204]. 

Народнопоетична система розчленувала цілісний масив народної 

міфології, укладаючи його в певні жанрові структури: казку, епос, обрядовий 

цикл та ін. Переважно у фольклорі дійшли до нашого часу найдавніші форми 

пізнання світу – міфологічні уявлення. Міф майже повністю розчинився у 

фольклорі, і його світоглядні стереотипи чи оповідні архетипи прочитуються 

завдяки останньому [254, с. 133]. Архаїчні форми мислення виявляються в 

сюжетах, мотивах фольклору (збережені в усній традиції «молекули» колись 

цільної й органічної культури» [204, с. 21]). 

Як зауважив Є. Мелетинський, у фольклорних текстах міф присутній у 

вигляді уявлень про світ і людину [391, с. 25]. Розвиток фольклору, літератури 

О. Киченко називає «інтерпретацією вже відомих міфологічних стереотипів 

мислення, наповненням постійної, вічної культурної структури кожного разу 

новим змістом» [255, с. 37]. Науковець поділяє думку Ю. Лотмана та 

Б. Успенського про те, що рух культури не є подоланням початкового 

міфопоетичного періоду та проривом до наступного періоду – логіко-

наукового, адже у своєму розвитку культура постійно повертається до 

міфологічних стереотипів, постійно варіює сталі метафоричні конструкції, 

породжені міфологічним текстом в умовах не міфологічної свідомості [255, 
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с. 33]. В Україні не власне міфологія, а фольклор, що акумулював у собі 

вітчизняну міфологію, за словами С. Росовецького, «завжди сприймався як 

безпосередній попередник і база національної літератури» [523, с. 47]. 

Трактуючи проблему «міф і література», учені розглядають 

співвідношення цих понять у двох аспектах: еволюційному (міфологія 

історично передує літературі) та типологічному (міфологія та література 

існують одночасно, різною мірою проявляючись у ту чи іншу епоху) [403, 

с. 58]. Така ж природа співіснування фольклору й літератури: діахронно (у ході 

розвитку з міфології виділяється усна народна творчість, пізніше з фольклору – 

література) і синхронно («фольклор і письменство розвиваються паралельно, 

впливаючи одне на одного» [463, с. 150]). 

Паралельне існування фольклорних і нефольклорних текстів (поряд із 

фольклором формується література, професійне мистецтво: театр, малярство, 

музика, танець і т.п.) К. Чистов називає періодом культурного дуалізму. 

Дослідник зазначає, що на цій стадії розвитку синкретичний комплекс 

диференціюється: фольклор передає новим мистецьким формам низку своїх 

функцій. При цьому в нижніх соціальних шарах усна народна творчість 

продовжує існувати як цілісна система, що виражає «певний, історично 

успадкований тип мислення, певну естетичну систему і т.п.» [675, с. 38]. 

Цілком «виросло з народної поезії» грецьке письменство античної доби, 

«розвиваючи її форми, роблячи глибшим та ширшим її зміст, доповнюючи й 

розбавляючи особистою, індивідуальною творчістю те, що дала до того часу 

творчість колективна» [195, с. 232]. Говорячи про античну літературу, 

О. Фрейденберг відзначила, що «всі її поетичні засоби становлять собою ті ж 

самі образи, які існували в античних народів і до появи мистецтва, чи був то 

фольклор, чи ще до фольклору – міфологія та її образність» [650, с. 16]. Учена 

пояснила суть трансформації грецького фольклору в науку, філософію, 

мистецтво: «він став основою для нового смислового змісту, який підказував і 

яким управляв» [650, с. 16]. Так, у грецькій науці, зокрема філософії, основні 

концепції й навіть їхня композиція ґрунтувалися на внутрішньому 
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фольклоризмі. Ті ж процеси відбувалися й у мистецтві, де фольклоризм 

виявлявся у вигляді структури й самого жанру, і всіх його складових рис [650, 

с. 16]. 

Розглядаючи проблему співвідношення фольклору й нефольклорних 

форм духовної культури, К. Чистов виокремлює такі періоди: 

– архаїчний (гомогенна монофольклорність, синкретичний комплекс) –

фольклор відіграє інтегруючу роль у всій сфері духовної культури – «роль 

стабілізатора різних форм діяльності за допомогою словесних текстів» [675, 

с. 33]; 

– культурного дуалізму – співіснування поруч з фольклором нових 

професійних форм (літературної, музичної, театральної та ін.); 

– урбанізації – гомогенність духовної культури етносу розвивається не в 

фольклорній сфері, а у сфері професійних форм; фольклор набуває вторинного 

характеру [675, с. 42]. 

У цьому контексті можна розглядати три етапи розвитку мистецької 

свідомості (міф, фольклор, література), які «у найширшому суспільно-

культурному сенсі приблизно відповідають парадигмі «первісне поселення – 

телуричне село – індустріальне місто» [255, с. 35]. 

Науковці з’ясовували відмінність фольклорного та літературного текстів. 

Зокрема, В. Іванов, розуміючи під фольклором систему складних знаків, 

кожний із яких регулярно повторюється, указав на те, що коли для фольклору, 

як міфу і ритуалу, характерна настанова на збереження й передачу давно 

побудованих знаків, то для літератури, як і науки, характерна установка на 

винайдення нових [213, с. 748]. Фундаментальною є їхня відмінність у 

комунікативному плані: у сфері фольклору виконання й сприйняття завжди 

одномоментні й здійснюються в рамках контактного характеру, а письменник і 

читач, які спілкуються за допомогою письмово зафіксованого тексту, можуть 

бути віддаленими один від іншого часово й просторово [675, с. 35]. Виконавці 

фольклорних творів імпровізують. Фольклорному тексту, на відміну від 

канонічного літературного, властива варіативність. 



33 

 

Від усної чи письмової форми фіксування залежить структура текстів. На 

відміну від фольклору з його обмеженою кількістю сюжетів, для літератури 

характерне сюжетне різноманіття [58, с. 120]. Усне побутування фольклору 

зумовило функціонування виробленої системи прийомів, формульних 

елементів та конструкцій, які дозволяють пам’ятати, відтворювати й сприймати 

тексти. Фольклорним творам притаманне тяжіння до постійних образів і 

формул: «Засоби поетики на різних її рівнях, спрямовані на образну передачу 

певного життєвого явища чи почуття і на емоційну чи розумову реакцію, 

водночас є й своєрідним чинником полегшення роботи пам’яті» [163, с. 26]. 

У період формування й розвитку сучасних націй означилася загальна 

тенденція в культурному розвитку народів: звуження сфери функціонування 

фольклорних форм і розширення сфери опосередкованого засвоєння фольклору 

культурою. Процес зацікавлення фольклором та використання його шляхом 

адаптації й трансформації в побуті, культурі, мистецтві, літературі, науці і т.п. 

позначається терміном «фольклоризм». Цей термін у другій половині ХІХ ст. 

запропонував французький фольклорист П. Себійо для позначення процесу 

використання фольклору в художній творчості, публіцистиці [Див. 155, с. 128; 

338, с. 469; 762, с. 80]. 

Терміном «фольклоризм» послуговувався літературознавець, 

фольклорист, історик М. Дашкевич (1852–1908). У роботі «Відгук на твір 

п. Петрова «Нариси історії української літератури ХІХ століття» (1888) він 

аналізує різні точки зору науковців на явище фольклоризму. Поділяючи думку 

О. Веселовського про те, що сучасний «напрям фольклоризму» треба, 

«можливо, поставити у зв’язку з загальною науковою еволюцією, яка 

простежується, наприклад, у області порівняльного мовознавства», автор 

зауважує, що має рацію й О. Пипін, який пов’язує «раптовий і дружній наплив» 

фольклоризму «із усвідомленим і неусвідомленим передчуттям згасання 

народнопоетичної старовини» [159, с. 114]. 

Проблема фольклоризму ґрунтовно осмислювалася науковцями ХХ ст. 

Зокрема, М. Азадовський трактує фольклоризм автора як «наявність у його 
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творчості фольклорних елементів» [8, с. 34]. Цим поняттям дослідник позначає 

«фольклорні зацікавлення» як письменників, так і критиків, істориків, 

публіцистів. Учений розглядає фольклоризм як інтерпретацію фольклору в 

літературі й науці [8, с. 470], тобто називає фольклоризмом поняття подібне до 

фольклористики, але не тотожне їй. Указуючи на те, що багато письменників 

виступали як збирачі, видавці, теоретики фольклору, науковець зазначив, що 

історія фольклористики значною мірою є й історією фольклоризму, особливо у 

свій перший період, коли обидва ці явища виступали ще нероздільно й ніби 

зливалися [8, с. 34–35]. На думку вченого, тільки в 70-х роках ХІХ ст. 

фольклористика виокремилася як окрема наука. Проте ще в 1931 році 

Ю. Соколов наголошував на необхідності визначення зв’язку й кордонів 

фольклористики із суміжними дисциплінами, перш за все з етнографією та 

літературознавством. Оскільки фольклористика за характером свого 

синкретичного матеріалу частково пов’язана з питаннями побуту (особливо в 

царині обряду), вона може розглядатися в ролі певного сегмента етнографії, а 

перевага у фольклорному матеріалі словесного елемента сприяє її входженню 

до літературознавства [571, с. 5]. 

Німецькі вчені другої половини ХХ ст. (Г. Баузінгер, Г. Мозер та ін.), 

класифікуючи явища народного мистецтва за принципом «первинності» і 

«вторинності», позначають терміном «фольклоризм» вторинні явища народної 

культури. Під «вторинною екзистенцією» фольклору розуміють 

опосередковане поширення й демонстрацію народної культури на сцені, у 

художній самодіяльності, де він потрапляє в інші часові й просторові умови й 

тому неминуче зазнає трансформації. Наявність таких змін спостеріг 

Ю. Соколов, зауваживши, що твір, який склався в певний час і в певному 

соціальному середовищі, переходячи в інший час і в інше середовище, 

пристосовується до них: змінюються художній образ, композиція, розвиток дії, 

уносяться додаткові деталі тощо. У новому соціальному середовищі, де твір 

побутує після переробок, розпочинається його нове життя [571, с. 7]. Можливо, 
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причиною появи «вторинного фольклоризму» є розпочатий ще в ХІХ ст. процес 

помітного звуження сфери фольклору. 

Як наголосив К. Чистов, у російській фольклористиці склалася традиція 

застосовувати термін «фольклоризм» до різних форм засвоєння й опрацювання 

елементів фольклорної традиції переважно у творах професійних письменників 

[675, с. 52]. Натомість у сучасній міжнародній етнографії цей термін стосується 

ширшого кола явищ, які об’єднуються загальною ознакою – функціонування 

традиційних елементів народного мистецтва в межах сучасних естетичних 

систем. Традиційне розуміння фольклору як словесного мистецтва, на думку 

Ю. Лотмана, було притаманне ХІХ ст. Характерною особливістю 

фольклоризму ХХ ст. учений називає звернення також до народного малярства 

(лубок), виробів народних ремесел (різьблення і кераміка), ритуалу народного 

побуту, народного театру [353, с. 186]. 

Українські вчені виділяють два рівні фольклоризму: перший рівень –

фольклорно-літературні взаємини; другий – процес трансформації фольклору в 

побуті, культурі й мистецтві [635, с. 399–401]. В. Давидюк розмежовує ці рівні, 

розуміючи під фольклоризмом вияв професійного мистецтва, створений на 

зразок фольклору. Стосовно вербального його прояву вчений уживає термін 

«літературний фольклоризм» [155, с. 435]. 

Під «літературним фольклоризмом» чи «фольклоризмом літератури» 

прийнято розуміти безпосередній вплив фольклору «на індивідуальну творчість 

письменника – фольклоризм митця, літератури» [164, с. 5], «способи засвоєння 

літературою народнопоетичних традицій» [532, с. 5]. Наявність варіантів назви 

«фольклоризм», «фольклоризм у літературі» [635, с. 400], «фольклоризм 

літератури» [532, c. 5], «літературний фольклоризм» [155, с. 435] свідчить про 

неуніфікованість термінологічної бази. Зокрема, розглядаючи проблему 

«Шевченко і фольклор» (1939), І. Айзеншток як синоніми вживав терміни 

«фольклоризм» [9, с. 168–170] і «фольклорність» [9, с. 156].  

О. Гончар у розвідці «Українська література передшевченківського 

періоду і фольклор» (1982) як синоніми подавав терміни «фольклоризм» [134, 
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с. 14, с. 23, с. 59, с. 60, с. 65, с. 95, с. 110, с. 177, с. 189, с. 195, с.  210, с. 222, 

с. 239, с. 281, с. 306, с. 307] і «фольклоризація» [134, с. 19, с. 37, с. 69, с. 93, 

с. 111, с. 197], наприклад: «Романтикам належать перші спроби фольклоризації 

красного письменства; вони зіграли провідну роль у розробці окремих 

загальних принципів фольклоризму літератури […]» [134, с. 212]. У цій праці 

термін «фольклоризм» уживається і в таких контекстах: «Насиченість його 

[персонажа – В.Ш.] мови фольклоризмами […]» [134, с. 45], «втілення 

принципів народності й фольклоризму» [134, с. 53], «позначених 

фольклоризмом інонаціональних літературних творів» [134, с. 212], «посилення 

фольклоризму в українському художньому письменстві» [13, с. 225], «з частим 

використанням фольклоризмів» [134, с. 245], «система фольклоризму у баладі 

досить багатоманітна» [134, с. 257]. О. Гончар говорить про дві лінії освоєння 

фольклору: «лінію художньої розробки гумору й сатири» і «лінію використання 

ліричної, родинно-побутової, баладної пісні» [134, с. 307]. 

О. Мишанича зазначав: «Про таку важливу рису української літератури 

другої половини ХVІІІ ст., як фольклоризм […]» [412, с. 7] і «свідомо 

фольклоризує твори» [408, с. 9]. 

І. Денисюк, апелюючи до думки попередників, пояснював термін 

«фольклоризм»: «так називають деякі дослідники явище посиленого 

використання фольклору у творчості письменників» [168, с. 132], і низку 

фольклористичних досліджень об’єднав назвою «фольклоризм». Але науковець 

частіше позначав це поняття за допомогою інших словосполучень: 

«олітературені фольклорні сюжети», «олітературення фольклорного мотиву», 

«олітературення народних форм», «олітературення фольклору» [168, с. 137, 

с. 141, с. 147]. У такому ж ключі звучить заголовок статті про зачинателя 

української прози: «Олітературення фольклорних жанрів у малій прозі 

Г. Квітки-Основ’яненка» [168, с. 132]. Назву «Олітературення фольклорних 

жанрів» має і перший розділ його монографії «Розвиток української малої 

прози ХІХ – поч. ХХ ст.» (1981). Про синонімічність термінів «фольклоризм» і 

«олітературення» свідчить висловлювання І. Денисюка: «[…] перша фаза у 
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розвитку новелістики – фаза фольклоризму. Типологічне вивчення еволюції 

такого олітературення фольклору […]» [169, с. 9]. Характеризуючи 

літературний процес 30–60-х рр. ХІХ ст., дослідник зазначав: «Це був час 

всезагального захоплення фольклором, час так званого фольклоризму […]» 

[169, с. 9]. Науковець виявив, що в ранній період розвитку української прози 

були продуктивними дві моделі олітературення фольклорних жанрів: 

трансформація народного сюжету в літературний твір та імітація фольклорного 

жанру [169, с. 18]. Надалі з цих двох способів опрацювання народної творчості 

перевагу отримала трансформація, хоча в епоху романтизму активно 

розроблялася також імітація. 

Термін «фольклоризм» («принагідні фольклоризми», «в атмосфері 

фольклоризму», «фольклоризм творчості»), що перебуває в науковому обігу 

В. Погребенника, уживається поряд із визначенням «художня асиміляція 

фольклору» та «олітературення» [483, с. 35; 485, с. 85, с. 87, с. 91; 482]. 

Виразом «фольклорний код» воліє послуговуватися Я. Поліщук [491]. 

Науковець зауважив: «Нерідко зв’язок фольклорної творчості з окремими 

жанрами та стилями виявляється щільнішим, аніж взаємні контакти всередині 

самої літератури» [488, с. 48]. 

Є. Нахлік як синоніми вживає терміни «фольклоризм» [437, с. 263; 437, 

с. 5], «олітературення» [437; с. 96, с. 145], «фольклоризація» [437, с. 299]. 

Наприклад: «У «Досвідках» він [П. Куліш – В.Ш.] ішов за характерною для 

українського письменства перших двох третин ХІХ ст., передусім 

романтичного, традицією фольклоризації поезії та олітературення 

народнопісенних мотивів, образів, мовних зворотів тощо, бувши при цьому 

менш оригінальним і вправним інтерпретатором народнопісенної поетики, ніж 

Шевченко» [437, с. 161]; «У 1820–1860-х рр. переважала фольклоризація – 

творення нового письменства на ґрунті народної словесності […]» [437, c. 286]. 

В. Моренець, з’ясовуючи питання фольклорно-літературних зв’язків, 

послуговується терміном «відфольклорні» рушення» [427, с. 82]. 
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О. Киченко осмислює концепцію Л. Ємельянова, «що повертає проблему 

фольклоризму в підпорядкування історії літератури» [255, с. 32]. 

Фольклоризм – важливу рису індивідуального стилю митців (П. Куліша 

Ю. Яновського, А. Малишка, Р. Федоріва, Вал. Шевчука, В. Голобородька) – 

досліджують С. Барабаш [25], Л. Бондаренко [69], Г. Насмінчук [435], 

Ю. Шутенко [752], Ж. Янковська [761] та ін. Термін «фольклоризм» широко 

вживають дослідники фольклорно-літературних зв’язків: С. Росовецький [523], 

Т. Шевчук [684] та ін. 

У лінгвістиці фольклоризмами називають «стилістичні одиниці, що 

мають фольклорне походження» [750]. Терміном «фольклоризм» оперують 

мистецтвознавці [149]. Як органічний процес адаптації, трансформації 

фольклору в професіональній творчості – літературі, музиці, театрі та ін. – 

трактують фольклоризм автори посібника «Українська художня культура» [636, 

с. 41]. 

Фольклористи й літературознавці визначили найтиповішу ознаку 

фольклоризму, коли, орієнтуючись на фольклорну поетику, письменники 

творчо трансформують, переосмислюють чи розбудовують традиційні 

фольклорні мотиви, образи, композиційні схеми та художні засоби в канві 

власного художнього тексту [635, с. 399]. Трансформація – творче 

переосмислення і видозміна фольклорного елементу, та збереження одиниць 

фольклору в найближчому до оригінального вигляді – два принципи 

фольклоризму в межах індивідуальної творчості [635, с. 399]. 

С. Росовецький виділяє «розлитий» (використовується лише стилістика 

фольклору) та «сюжетний» (використовуються сюжети) типи фольклоризму 

[523, с. 10]. На думку Б. Путилова, існують такі прояви основних особливостей 

фольклоризму: опрацювання творів усної творчості (сюжет збагачується 

подробицями, загострюється конфлікт, посилюються мотиви); самостійна 

творча розробка народних сюжетів і образів, у процесі якої письменник по-

новому осмислює і перетворює традицію; створення оригінальних творів з 
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орієнтацією на жанрові і стилістичні форми народної творчості, наприклад, 

літературної казки, яка не має відповідників у фольклорі [507, с. 16–18]. 

Дослідники зауважили, що «фольклоризм кожного письменника має 

своєрідний характер, навіть більше – вибір та опрацювання фольклорного 

матеріалу, принципи його естетичного оформлення не однакові у творчості 

одного автора, – вони багато в чому залежать не лише від творчої 

індивідуальності письменника, але від самого створюваного мистецького 

об’єкта – твору» [635, с. 401]. Так, Ю. Ковалів розглядає використання в 

літературному тексті усної народної творчості на різних функціональних 

рівнях: «через запозичення, стилізацію, наслідування, переспів, цитування, 

центон, символічне переосмислення міфологемних реліктів» [343, с. 539]. 

Прямий і опосередкований фольклоризм виділяє Н. Савушкіна, 

спостерігши широкий діапазон форм використання фольклору: пряме 

включення текстів і цитат, авторське опрацювання народнопоетичних сюжетів, 

мотивів, образів відповідно до поетики й стилю певного фольклорного жанру 

(тобто стилізація), переробка фольклорних елементів, переосмислення їх, 

багатоманітне творче використання фольклорної поетики, образності, 

стилістичних засобів [532, с. 7]. 

Розуміючи під фольклоризмом процес функціонування фольклорних 

елементів у літературному тексті, поділяємо думку, висловлену 

Ж. Янковською: «[…] про фольклоризм можна говорити, маючи на увазі всі 

можливі варіанти впливу фольклору на авторський твір: від свідомого 

використання стилістичних особливостей організації текстопростору, рецепцій 

на рівні народної поетики, сюжетів, мотивів, образів до неусвідомленого, часто 

інтуїтивного звернення до фольклорного першоелемента, що містить 

міфологічні, світоглядні переосмислення, запускаючи складний механізм 

непрямих трансформацій […]» [762, c. 91].  

Зв’язки літератури з фольклором не завжди лежать на поверхні: часто 

вони набувають глибинного характеру, виходять далеко за межі прямого 

використання народнопоетичних образів, мотивів, елементів стилістики [507, 
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с. 13]. Фольклор багатьма каналами входить у свідомість і пам’ять письменника 

впродовж його життя й не лише як художній матеріал, який підлягає 

безпосередньому творчому використанню, але і як складний комплекс 

багатоманітних вражень, які хвилюють уяву худоника й народжують багаті 

життєві асоціації, що допомагають відтворити атмосферу зображуваної 

дійсності, знайти досконалі художні фарби для її показу. Поетична мова й 

достатньо розроблена стилістика, техніка вірша й комплекс стійких художніх 

прийомів, засоби типізації, психологічної характеристики, майстерність 

узагальнення – усі ці фольклорні елементи є джерелом для літератури, служать 

збагаченню її стилю [507, с. 11]. 

Зв’язок літератури з фольклором – історичне явище, що відображає стан 

розвитку художньої культури суспільства в певну епоху. О. Мишанич 

зауважив, що залежно від історичних обставин, від загальних завдань, які 

висувалися культурним розвитком країни в той чи інший період, фольклорний 

вплив на літературу може значно посилюватись або послаблюватися [409, 

с. 55]. На думку дослідників літературно-фольклорних зв’язків, вплив міг бути 

стихійним і усвідомленим, безпосереднім і посереднім, суттєво внутрішнім і 

формально зовнішнім – великою мірою це залежало «від етапу розвитку 

літератури» [164, с. 5], «від багатьох історико-суспільних факторів» [134, с. 51]. 

За спостереженнями О. Фрейденберг, «увесь період літератури включно 

до ХІХ ст. характеризується традиціоналізмом, який виражається в тому, що 

літературні твори будуються на готовому жанровому і сюжетному матеріалі, 

який виник у ті часи, коли він ще не був літературою» [651, с. 289]. Дослідниця 

висловила думку про те, що жодному письменнику тих епох сюжет твору 

особисто не належить: він прийшов до них через свідомість попередніх авторів, 

його роль до того часу – роль самої форми [651, с. 288]. Література, як слушно 

зауважила Л. Софронова, звернулася до готових кліше, що були закладені в 

культурній «підсвідомості». Тут уключалися механізми переведення старого в 

нове, оживала пам'ять культури, яка підказувала письменникам адекватні 

засоби вираження нових ідей [575, с. 747]. 
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Усна народна творчість обслуговувала всі суспільні верстви, але не 

задовольняла всіх потреб у художньому слові. Цю місію брала на себе 

література, яка розвинулась із народної творчості. «Первісні фіксації 

фольклорних творів у писемності були результатом союзу не вельми 

рівноправного: фольклор виступає тут зрілою формою духовної діяльності, 

література ж тільки народжується і відрізняється від старшого «родича» […] 

мовними знаками тексту й фіксацією їх небіологічним способом» [522, с. 557]. 

На ґрунті язичницької міфології «варварських» народів і на основі 

християнства, вплив якого переважав, виникає й розвивається література 

середніх віків [351, с. 59]. Генетично і структурно пов’язані з фольклором 

лицарська й міська літератури західноєвропейського середньовіччя. На базі 

народних епічних пісень та сказань попереднього періоду виник героїчний 

епос, визнаний одним із «найрепрезентативніших жанрів середньовічної 

літератури» [433, с. 49]. Кельтська міфологія й фольклор сформували 

«бретонські романи» («романи круглого столу»), які стали основою 

лицарського роману. Переважно на фольклорній основі розвивалася 

середньовічна міська література, зокрема народна пісенна творчість була одним 

із джерел лірики трубадурів. Світську драматургію цього періоду представляли 

жанри фольклорного походження, тісно пов’язані з народною сміховою 

культурою: соті, фарси, інтермедії. 

Авторами художньої літератури православного Сходу були в основному 

духовенство й чиновництво, тому слушним є спостереження В. Проппа про те, 

що культура створювалася не на основі давньої, власне, язичницької культури, 

а на основі християнської [503, с. 27]. Вартою уваги є також думка 

Ю. Пелешенка про те, що «зануреність» церковного вчення в море язичницьких 

образів витворила унікальне явище, яке означають як «українське народне 

християнство» [464, с. 318]. 

Характеризуючи специфіку стосунків давньоруської літератури й 

фольклору, В. Адріанова-Перетц зазначала, що це – «проблема співвідношення 

двох світоглядів, двох художніх методів», адже морально-філософська теорія 
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християнства, яка через літературу прищеплювалася у свідомість давньоруської 

людини, вимагала інших життєвих ідеалів, іншого ставлення до дійсності, 

інших якостей людини, ніж ті, які виражені в народній творчості [6, с. 8]. Давнє 

різке відокремлення на Русі книжної літератури від народного епосу Ф. Буслаєв 

пояснював «результатом бідного і одностороннього, клерикального напряму 

нашого письменства» [79, с. 157]. «Хоча протягом усього середньовіччя церква 

боролася з «мирськими забавами», тобто з народним мистецтвом», але, за 

спостереженнями В. Адріанової-Перетц, різноманітні види «відображення 

фольклору в давньоруській літературі – факт незаперечний» [6, с. 74]. 

Народні звичаї і поезія співіснували з християнською обрядовістю. 

М. Яценко зауважив, що обрядово-звичаєве синкретичне мистецтво «вступає у 

складні взаємини з християнською ідеологією, релігійними культами, але не 

зникає зовсім» [770, с. 23]. Як указує М. Возняк, «тільки слабий відгомін 

обрядів драматичного характеру подибуємо в давніх літературних драматичних 

творах» [99, с. 9]. 

Вплив фольклорного дискурсу на жанрову систему давньої української 

літератури, передусім в аспекті орієнтації на вимисел, долю приватної людини, 

відзначила Н. Бернадська [46, с. 12]. У місцеву усну традицію закорінені 

оригінальні жанри світської літератури: літопис, літописне оповідання, воїнська 

повість. Для літописців, які використовували поетичні досягнення народної 

поетичної творчості, вона була тим засобом, який коригував їхні смаки, у неї 

вони одержували «первісне естетичне «виховання» [146, с. 146]. Письмово 

зафіксовані в літописах народні перекази, на думку М. Гнатишака, виступають 

сполучним містком між фольклором і писемною художньою літературою: 

«Своїм наполовину історичним, а наполовину фантастичним характером, 

пронизаним первнями народної творчості та мандрівними казковими мотивами 

– перекази з передкняжих і княжих часів […] є доказом безперервного контакту 

і єдності словесної творчості в її усній і письмовій редакції» [124, с. 70]. На 

думку вченого, завдяки українській народній стихії вітчизняне письменство на 

ранній стадії свого розвитку «не стало проявом порожнього епігонства, лише 
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перетопило в собі візантійські впливи у своєрідну візантійсько-українську 

стилеву цілість» [124, с. 75]. 

Подібне спостереження висловлює М. Возняк, зауваживши, що основа 

книжних літописних оповідань «була поетична або бодай ходила як народний 

переказ» [98, с. 217]. На тому, що народні легенди й перекази були для 

літописців «одним із джерел історичних знань, які й використовували на правах 

своєрідних достовірних документів», наголошує О. Дей [164, с. 5–6]. Так, у 

Галицький літопис увійшла легенда про Євшан-зілля. «Слово о погыбели 

Рускыя земли» містить «відгуки легенд про князя Володимира Мономаха» [464, 

с. 21]. 

На зв’язок «Слова про похід Ігоря» з народною поезією одним із перших 

звернув увагу М. Максимович (публікації 1836–1837 рр.). Аналізуючи «Слово 

про похід Ігоря», дослідники доходять висновку про те, що народна течія в 

ньому сильніша від книжної [98, с. 240]. Л. Білецький називає цей твір першою 

українською думою [48, с. 99]. 

О. Дей висловив думку про те, що середньовіччя – «час активного 

розвитку основ східнослов’янського фольклору» [163, с. 33]. У цей період 

фольклор не лише протистояв літературі, а й доповнював її. На відміну від 

нового часу література не насичувала всіх потреб у художньому слові, а тільки 

ті з них, котрі не зміг задовольнити фольклор [339, с. 69]. Зокрема, у 

давньослов’янській літературі лірика як розроблена система поетичних жанрів і 

форм не існувала: Потреба у віршуванні всіх верств суспільства, як вказує 

Д. Лихачов, задовольнялася фольклором [339, с. 69]. Пізніше, на думку 

О. Мишанича, саме народний вірш, уплинувши на процес тонізації силабічного 

вірша, наблизив його до живої розмовної мови, що сприяло виробленню 

силабо-тонічної системи віршування [409, с. 55]. 

Періодом пожвавлення в Україні національної творчості в усіх сферах, 

епохою зародження й розвитку театру стала друга половина ХVІ і більша 

частина XVII ст. Автори цього періоду використовували твори усної 
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словесності (перекази, легенди, пісні, думи). Українська народна мова та 

фольклор – вагомі складники їхньої творчості. 

Усна художня словесність була одним із джерел творчості авторів 

українського бароко, які сприймали фольклор як культуру народу, джерело 

пізнання його історії, національного буття. «Бароко, – як слушно зауважив 

Т. Комаринець, – відкрило фольклор для письменства» [274, с. 9]. У цей період 

освоєння й синтезування латинської культури відбувалося на основі 

етнонаціональної культурної та літературної традиції [433, с. 130]. Звернення 

до фольклору надавало мистецтву і літературі «життєстверджувального 

характеру» [401, с. 76]. Із народної словесності письменники цього етапу 

запозичили тематику, образи, сюжети, мотиви, художні засоби [147, с. 6; 488, 

с. 53]. 

Фольклорна традиція, що склалася в середньовіччі, у ХVІІІ ст. «стає 

об’єктом інтенсивного освоєння» [768, с. 48]. У цей час в Україні посилилося 

зацікавлення усною народною словесністю, розпочалися її записи та вивчення, 

«на зібраному та досліджуваному матеріалі відкрилася можливість простежити 

зв’язок творчості народу з актуальною проблематикою його життя, думками і 

настроями, з конкретними подіями і явищами» [249, с. 6]. Як своєрідну мозаїку 

з усних і писемних джерел найрізноманітнішого походження трактує 

українську мемуарно-історичну прозу XVIII ст. О. Мишанич [409, с. 62]. У 

комедіях і операх кінця цього століття з’являються дещо перероблені народні 

пісні [159, с. 80]. 

Фольклоризм – характерна риса творчості Г. Сковороди, який, за 

спостереженнями О. Мишанича, «свідомо звернувся до фольклору і широко 

використовував його у своїй творчості» [408, с. 12]. У своїх знаменитих 

трактатах філософ використовував прислів’я, приказки, загадки, притчі, байки, 

анекдоти, казки, оповідання, пісні [409, с. 66; 410, с. 62]. Зокрема, пісня «Ой ти, 

пташко, желтобока» була «уложена на народній основі», а у філософському 

творі «Разнговор дружеский о душевном мире» «полишилися виразні сліди 

народних оповідань» [125, с. 30]. 
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Концепцію оновлення європейської літератури та мистецтва через їх 

звернення до народних джерел наприкінці ХVІІІ ст. запровадив й обґрунтував 

популяризатор народної творчості Й.Г. Гердер, започаткувавши цим добу 

національного пробудження. Як наголошує П. Динеков, Й.Г. Гердер надавав 

великого значення народній творчості, трактуючи її, на відміну від книжної 

поезії, «природною основою поезії» [174, с. 45]. 

Саме в другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. – у період 

народження і становлення нової української літератури, вплив фольклору на 

літературу «досяг своєї кульмінації» [412, с. 13]. На відміну від давнього 

періоду, коли література стихійно використовувала фольклорні джерела, новий 

характеризується «усвідомленим підходом письменника до живого народного 

поетичного слова» [411, с. 9]. Залучення фольклорних елементів у твори 

художньої літератури О. Дей пояснює тим, що «літературний досвід 

відтворення навколишнього життя ще був наскільки невироблений, що 

доводилося звертатись за цим досвідом та арсеналом образності до народної 

творчості» [164, с. 6]. 

У новій українській літературі фольклор також був джерелом авторських 

художніх творів. Причини популярності «Енеїди» І. Котляревського О. Гончар 

убачає в органічній спорідненості «з народною естетикою, фольклором, із 

знаменитим українським гумором» [134, с. 24], М. Яценко виявив у структурі 

поеми ознаки казкової поетики, зауваживши, що у творі І. Котляревського 

зустрічаються змістові й композиційні елементи, типологічні для міфу, казки, 

епосу [768, с. 103]. У дусі народної творчості І. Котляревським були написані 

пісні до «Наталки Полтавки». Народність творчості засновника нової 

української літератури М. Дашкевич пояснює місцем його народження, 

називаючи Полтавщину локусом, де зберігаються славні легенди України, 

підтримується народна свідомість, побутують українські народні пісні: 

«Котляревський з дитинства знаходився під враженням від української 

природи, життя і народної творчості» [159, с. 82]. Дослідник також схилявся 

«до абсолютизації фольклорних коренів українського сентименталізму» [438, 
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с. 389]. Хоча Є. Нахлік застерігає від ототожнення літературного твору «з 

особливостями фольклорних явищ», наголошуючи, що «опрацювання в 

освіченого митця народнопоетичних першовзорів обов’язково здійснюється 

крізь призму певних естетичних уявлень «верхньої», тобто професійної, 

культури» [438, с. 390]. 

Якщо давній літературі «притаманне спорадичне використання» 

фольклору, то для романтиків «він був основним джерелом творчості» [343, 

с. 539]. Відійшовши від раціоналізованої міфології греко-римської античності, 

романтики наблизилися до національно-язичницької і християнської, 

трактуючи фольклор та народну мову як основу національної літератури. Епоха 

романтизму «загострила увагу на фольклорі як на індикаторі етнічної 

специфіки і національної самобутності» [249, с. 64]. 

В епоху романтизму «літератури нових європейських народів 

формуються як літератури національні» [768, с. 48]. У добу їх становлення 

«накопичений народною творчістю художній досвід відображення дійсності 

використовувався літераторами як зразок і естетичний критерій» [166, с. 60]. До 

народної культури, міфології, усної поетичної творчості зверталися не для 

замилуванням архаїкою, а заради оновлення – найдавніше часто ставало 

найновішим. 

Представники міфологічної школи, перебуваючи під впливом ідей 

Й.Г. Гердера, були одними з перших, хто порушив питання про дослідження 

«історичного взаємозв’язку фольклору і літератури» [189, с. 11]. Німецькі 

романтики, за словами В. Жирмунського, відкривають у селянському фольклорі 

«живу» народну давнину: вони наслідують давню народну пісню, 

середньовічну німецьку баладу, захоплюються народною книгою [198, с. 203]. 

Ідеї німецьких романтиків гейдельберзької школи (брати Я. і В. Грімм, 

Л. Арнім, К. Брентано), що їх іноді називають «фольклорним романтизмом», 

відіграли велику роль у формуванні засад народності в європейській культурі, 

естетичній думці кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., зокрема й в українській думці. 
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У цей період для української літератури (як для інших європейських літератур) 

відкрилася цінність вітчизняного фольклору [522, с. 558].  

Позбавлені національної незалежності слов’янські народи, які 

Й.Г. Гердер назвав греками нового часу, сприймали фольклор як засіб у 

боротьбі проти асиміляції народу і покладали на нього націєтворчу місію. 

Абсолютизуючи фольклор як утілення національного духу, слов’яни 

трактували його тим будівельним матеріалом, що закладається у фундамент 

нової національної літератури [433, с. 206]. Проблема зв’язків професійної 

творчості з фольклором була однією з головних в естетиці слов’янських 

культур. 

За спостереженнями М. Яценка, зв’язок між народною поезією й 

літературою в слов’янських країнах був більш плідним, ніж на Заході [768, 

с. 48]. Різну роль фольклору в розвиткові національних літератур зауважила й 

Н. Копистянська: «[…] велика в болгарській, українській, чеській, 

латиноамериканських літературах, менша – в англійській, ще менша – у 

французькій літературі» [274, с. 52]. Ф. Колесса акцентував на тому, що 

український романтизм характеризується тіснішим, ніж у інших літературах, 

зв’язком із народною стихією, із впливами народної поезії [272, с. 174]. В 

Україні, як зауважила Н. Шумило, «переважав романтизм не книжного, а 

фольклорного походження» [751, с. 76]. 

Звернення українських романтиків до обробки фольклорних сюжетів, до 

використання фольклорних мотивів великою мірою було інспіроване виходом 

збірників фольклорних творів: М. Цертелєва (1819), М. Максимовича (1827, 

1834, 1849), І. Срезневського (1833–1838), П. Лукашевича (1836), 

А. Метлинського (1854), П. Куліша (1856–1857), М. Костомарова (1859), 

Вацлава з Олеська (1833), Ж. Паулі (1839–1840), Я. Шашкевича (1837), 

Я. Головацького (1863–1872). 

Початок вивчення фольклору зініціював збірник М. Цертелєва 

«Малороссийская песня». Вплив видань М. Максимовича на свідомість 

молодих українців окреслив П. Куліш у спогадах про М. Костомарова: 
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«Ніколаша (Костомаров), як ми всі вихованці загальноросійських шкіл, 

спочатку зневажав «хохлатчину» і мислив мовою Пушкіна. Але з обома нами, 

на двох віддалених точках Малоросії, трапився чудовий випадок. Йому в 

Харкові потрапив до рук збірник українських пісень Максимовича, 1827 р., а я 

в Новгород-Сіверську також випадково зробився володарем українських дум і 

пісень Максимовича, 1834 р. Ми обоє в один день із великоросійських 

народників зробились народниками малоросійськими» [Цит. за: 761, с. 15]. 

«Почасти паралельно з Максимовичем, почасти під впливом його 

збірника, – як наголосив І. Айзеншток, – в українську літературу поступово 

просякає більш широкий, більш щирий і водночас більш безпретенціозний 

інтерес до фольклору, до органічного його засвоєння й відтворення» [9, с. 155]. 

Розбудові вітчизняної фольклористики сприяли також праці З. Доленги-

Ходаковського, В. Залеського, К. Квітки, М. Лисенка, П. Чубинського та ін. 

Діяльність харківських романтиків, що групувалися навколо 

«Українського альманаху» І. Срезневського, Ф. Колесса схарактеризував 

словами: «[…] пильно займаються призбируванням і дослідженням 

етнографічних матеріалів» [272, с. 174–175]. Наголошуючи на тому, що 

фольклор стає головним джерелом, із якого письменники черпають зразки 

поетичного стилю, образів, мови, форми, дослідник стверджує, що це одна з 

характерних ознак українського романтизму. 

Органічність інтересу Т. Шевченка до фольклору відзначив І. Айзеншток: 

«[…] не був чимось тимчасовим, наносним, випадковим, але проходив як один 

з основних лейтмотивів усього життя поета» [9, с. 155]. Форма творів 

Т.Шевченка має органічний зв’язок із формами народної поезії. Продовженням 

народної поезії назвав його літературний спадок М. КостомаровТвори Кобзаря 

тяжіли до фольклору, і згодом «його власна поезія, напоєна народною енергією, 

уже в новій іпостасі з легкістю адаптувалася фольклором» [144, с. 37; 166, 

с. 53]. 
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Український фольклор відігравав важливу роль у створенні «української 

школи» в польській літературі. На його матеріалі базувалася мистецька 

діяльність російських письменників українського походження. 

Говорячи про рушійну роль фольклору в європейському національному 

відродженні, про його «вплив на літератури в цілій Европі», В. Гнатюк писав: 

«Українська етнографія – [під цим поняттям учений розумів народну поезію – 

В.Ш.], не зважаючи на те, що український нарід позбавлений вищих 

культурних верств і державної організації та зв’язаних із нею культурно-

наукових інституцій, які підтримували б постійно його культурно-наукові 

змагання, не тільки не полишилася позаду […], але не в одному напрямі 

вибилася наперед і випередила інші народи» [125, с. 34]. 

Романтикам, які надзвичайно вільно маніпулювали фольклорними 

сюжетами й образами, притаманне самостійне художнє міфологізування [403, 

с. 60]. Від міфологізування як художнього прийому не відмовляються 

письменники наступного етапу. І хоча в період реалізму, який характеризується 

«деміфологізацією» і раціоналізмом, загальне захоплення народною творчістю 

поступилося інтересу до злободенних тем, розпочалися «пошуки нових форм 

художнього виразу» [582, с. 13], багато митців демонстрували глибоке 

зацікавлення фольклором, завдяки якому усвідомлювали характер народу, його 

мораль. Я. Поліщук говорить про умовність визначення поняття «реалізм» 

щодо літератури цього періоду, оскільки, як наголошує науковець: «Основні 

сюжетні моделі мають у ній архетипний характер, а не наслідують дійсність, як 

вважали раніше» [488, с. 19]. 

Етнографічно-фольклорна образність була властива поетиці 

представників народницького реалізму, які «у своїй оригінальній творчості 

переспівували фольклорні теми, мотиви, запозичували сюжети, образи, 

стильові засоби» [421, с. 52]. Найміцніше зв’язані з традиціями народної поезії, 

пісні, казки, анекдоту Л. Глібов, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, 

С. Руданський, А. Свидницький, Ю. Федькович 
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Звернення письменників до фольклору Д. Наливайко пояснював 

органічною близькістю зображально-виражальних засобів основному 

адресатові реалістичної літератури [433, с. 68, с. 132]. Подібну думку висловила 

Г. Веселовська, пишучи про орієнтацію діячів театру корифеїв на пересічного 

глядача: «Відтак образна система цього театру мала ґрунтуватися на 

фольклорно-етнографічних кодах українського етносу, а переважна більшість 

виражальних засобів запозичувалася з народної творчості і мистецтва» [88, 

с. 13]. 

Збагачувалася фольклором і епоха модернізму. «Силове поле фольклору, 

що тяжіє над поезією зламу віків, утверджує її романтичний первень, 

романтичні світоглядні настанови», – зауважує Я. Поліщук [488, с. 59]. 

Відродження романтичної традиції супроводжувалося процесом міфологізації. 

Міфологія завдяки своїй природній символічності виявилася зручною мовою 

опису вічних моделей особистої й громадської поведінки, певних сутнісних 

законів соціального й природного космосу [403, с. 62]. У художній практиці 

слов’янського модернізму відбувається трансформація мистецьких традицій, 

зокрема міфологічної й фольклорної. Так, п’єса польського письменника 

Л. Риделя «Зачароване коло» (1899), за словами Ю. Крижанівського, 

«збудована на загальнознаних казкових мотивах, поєднаних із підкарпатським 

фольклором» [774, с. 466]. 

Аналізуючи збірку І. Франка «Зів’яле листя», дослідник фольклоризму 

Каменяра О. Дей наголошував, що фольклорні джерела «яскраво виявили себе у 

поезіях збірки, з одного боку, конкретним народнопісенним арсеналом 

образності, широко засвоєної і трансформованої І. Франком, і, з іншого, – 

методом фольклорної типізації дійсності з властивим їй нахилом до 

узагальненості, з притаманним народній поезії вільним переходом від 

реального до нереального, від дійсного до уявного, удаваного» [164, с. 38]. У 

віршах І. Франка та Лесі Українки «використовуються нові оригінально 

інтерпретовані народнопісенні моделі» [276, с. 51]. Письменниця «увиразнила 

свій романтичний стиль національним додатком, запозиченим з українського 
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фольклору» [423, с. 159]. Характеризуючи оригінальну інтерпретацію 

фольклору Лесею Українкою, В. Самійленком, О. Олесем, М. Вороним, 

В. Погребенник зазначає: «Заперечуючи традиції поверхового етнографізму, 

фольклорного побутопису, митці утверджували новаторський підхід до 

художньої асиміляції фольклору – від тонкого ліризму пісні до величі 

героїчного епосу» [483, с. 91]. Аналізуючи повість «Камінна душа» 

Г. Хоткевича, Н. Шумило наголошує: «[…] він, ідучи за фольклорними 

джерелами, створює нові асоціативно-символічні образні ряди, співмірні 

формам колективної свідомості» [751, с. 194]. 

Особливо потужним був вплив фольклору на літературний процес 

початку ХХ ст. [485, с. 3]. Письменники виразили притаманну художньому 

мисленню і висловлюванню «високу здатність зберігати в первісному вигляді 

властиві українському народові світоглядні матриці, морально-етичні й 

естетичні засновки його власної онтології» [427, с. 83]. Як своєрідний 

генетичний код української культури, що значною мірою визначає національне 

обличчя тодішнього мистецтва, використовує міфологію і фольклор естетика 

модернізму в 1920-і роки [421, с. 52]. 

Однією з причин наявності архаїчних рис у культурі ХХ ст. Ю. Лотман 

називає масову аудиторію, зауваживши виникнення проблеми масової 

свідомості, що зайняла нішу між традиційним фольклорним мисленням і 

традиційною писемною культурою [353, с. 187]. Своїм корінням масова 

свідомість сягає фольклорної традиції. Засноване на повторюваних і тому легко 

впізнаваних стереотипних героях і ситуаціях масове мистецтво близьке до 

фольклору. Попередньо здобутий досвід реципієнта був важливим і для 

авангарду, який залучав фольклор з метою впливу на читача. Механізмом 

самозбереження й самовиразу культури вважає Р. Кирчів звернення митців до 

надбань вітчизняної культури в умовах загрози розмивання та нівеляції її 

національної сутності: «Сьогодні можемо сказати, що чимало з того вартісного, 

цінного, чим збагатилася за десятиліття більшовицького режиму українська 

поезія, проза, драма, театральне, образотворче і кіномистецтво, великою мірою 
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завдячують використанню ними у різних формах фольклору, творчості, 

позначеній більшою чи меншою мірою впливом його силового поля» [249, 

с. 65]. Науковці слушно говорять про фольклоризм української літератури як її 

генетичну ознаку й загалом стимулюючий фактор розвитку [177, с. 266]. 

Художня література історично залежить від народнопоетичних начал, а 

на пізніших етапах відбувається зворотний вплив літератури на окремі ділянки 

фольклорного процесу. Вплив індивідуальної творчості митця на фольклор, 

уходження авторського тексту в народнопоетичну скарбницю у фольклористиці 

прийнято позначати терміном «фольклоризація». К. Чистов з’ясував механізм 

фольклоризації авторських творів: «Засвоюючи нефольклорні тексти, 

фольклорне середовище перероблює їх, пристосовуючи до традиції (в 

ідеологічному, стилістичному та інших зв’язках), до традиційних (усних) 

способів функціонування» [675, c. 38]. При цьому твори літературного 

походження вважаються фольклорними «тільки формою свого побутування» 

[333, с. 599]. 

Характерною рисою фольклору є його анонімність, хоча, на думку 

дослідників, кожний народнопоетичний твір мав свого автора. Так, Р. Кирчів 

зауважує, що творення фольклору починається «в кожному конкретному 

випадку від певних творчо обдарованих індивідуальностей» [255, с. 388]. 

В. Жирмунський походження фольклору виводить із культурного імпорту 

(твори, які склалися в одному соціальному середовищі, зазвичай вищому, 

опускаються в інше) та самостійної творчості (відображаючи засвоєний зразок, 

його певною мірою змінюють, переосмислюють, трансформують) [198, с. 207–

210]. Усно поширюючись, авторський твір обростає варіантами, у ньому 

втрачається все індивідуальне, пов’язане з обставинами конкретного місця й 

часу, і лишається «найбільш посутнє, загальне, однаково цінне для різних 

верств, часів і місць – для цілої нації, а через неї – і для всього людства» [463, 

с. 151]. Можна погодитися з В. Пахаренком, який зауважив: «…якщо у 

писаному творі виявляється насамперед душа, світосприймання конкретного 

автора, то в усному – душа нації» [463, с. 151]. 
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Фольклорне середовище, засвоюючи нефольклорні тексти, пристосовує їх 

до традиції (в ідеологічному, стилістичному та інших планах), до усних 

способів функціювання [675, с. 38]. Співпраця народного колективу над твором 

усної словесності включає зміни, вставки, скорочення первісного варіанту. 

М. Гнатишак припускав, що в записаному етнографами ХІХ ст. творі VІІ чи 

VІІІ ст. «вже більше було слідів вікової колективної творчості, ніж 

індивідуальності першого безіменного автора» [124, с. 41]. 

В. Жирмунський зауважив, що навіть дрібні фольклорні жанри, 

наприклад, загадки, прислів’я, часто виявляють «ознаки культурного імпорту, 

що йде зверху» [198, с. 207]. До народної словесності, переважно до казки, 

перейшла значна кількість сюжетів та мотивів з апокрифів: «Але сюжети їх 

здебільшого цікаві, часто казкові, і тому легко надавалися до обробки вже в 

«світському» дусі, як казка чи переказ…» [674, с. 70]. Як указує Д. Чижевський, 

література та мистецтво бароко знайшли відгук у простого народу, наприклад, 

стали цілком народними деякі духовні пісні, «навіть і вірші високого стилю 

ввійшли в репертуар лірників» [674, с. 286]. Характерною в цьому відношенні є 

фольклоризація «Пісні про чайку», яку науковці, слідом за автором «Історії 

Русів», називають твором гетьмана І. Мазепи. Барокові поетичні твори 

«вплинули на народну поетику, збагатили її безліччю деталей і подробиць, а 

народна уява зробила з них високі поетичні символи, в яких переплелися 

історичні події і вічні людські цінності» [401, с. 85]. 

На ляльковий український театр (вертеп), особливо на світську його 

частину, вплинули інтермедії драм шкільного театру. Творцями дум, 

історичних пісень були, на думку дослідників, виконавці цих творів: 

«Створювали і виконували думи здебільшого самі ж козаки, зокрема талановиті 

з-поміж них співці, кобзарі, котрі брали участь у походах, були безпосередніми 

учасниками зображуваних подій» [250, с. 398]. 

Фольклорна скарбниця поповнюється за рахунок творів, основа яких 

ґрунтується на усталених естетичних нормах і критеріях. Щоб авторський текст 

набув статусу фольклорного, він «повинен створюватись у дусі народної 
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традиції, народних уподобань і певної потреби», такий твір живе, побутує «за 

законами, що вже не залежать від первісного творця, – за законами усної 

традиції» [250, с. 388, 390]. Складені в народнопісенному дусі вірші поетів 

ХVІІ–ХVІІІ ст. часто поповнювали народний репертуар. Ф. Колесса наголосив 

на тому, що в співанках цього періоду поруч із записами українських народних 

пісень знаходяться також «літературні складання у формі а тоні народних 

пісень, що не раз переходили в усну традицію й ставали популярними 

напівнародними піснями» [272, с. 174]. М. Дашкевич зауважив: «У народ 

проникали навіть твори таких книжників, як Климовський і Сковорода» [159, 

с. 107]. 

Як народні пісні часто звучать твори І. Котляревського, Т. Шевченка, 

Я. Щоголева, С. Руданського, Л. Глібова, В. Забіли, К. Білиловського [195, 

с. 274]. Так, за словами М. Дашкевича, пісні в «Наталці Полтавці» «складені у 

дусі народної творчості» [159, с. 75]. Пісні на слова І. Котляревського, якими 

збагатилася народна скарбниця, існують не в одному варіанті. Народними 

піснями стали окремі поезії Є. Гребінки, С. Писаревського. 

Народнопісенні елементи містять твори сентиментально-преромантичної 

стильової течії, зокрема ліричні медитації-роздуми, романси, вірші-пісні 

баладного характеру; деякі з них перейшли в народний репертуар («Ах я 

нещасний, що маю діяти!» та ін.). Як народна пісня був поширений вірш 

Л. Боровиковського «Палій». 

С. Грица, спираючись на матеріали розвідки Ф. Колесси «Студії над 

поетичною творчістю Т. Шевченка» (1939), яку вона справедливо називає 

найґрунтовнішою працею на тему літературно-фольклорних зв’язків, зауважує: 

«Понад 60 Шевченкових віршів повернулося у фольклор як народні, не кажучи 

вже й про те, який сильний вплив мала його поезія на весь перебіг 

фольклорного та літературного процесів ХІХ ст.» і далі: «У фольклорному 

середовищі його ліричні поезії давно сприймаються як народні, мають по 

десятку і більше локальних варіантів…» [144, с. 34, с. 38]. Дослідниця вказала 

на «цілу низку окремих поетичних тропів з його віршів, які дослівно 
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«розчинилися» у народній пісні», на те, що поезія Т. Шевченка «є прекрасним 

матеріалом для простеження переходу сентенцій індивідуального творця до 

народної пареміології» [144, с. 37, с. 39]. Народні пісні на слова Т. Шевченка 

близькі до літературного першоджерела. Це пояснюється особливим 

ставленням народних виконавців до пісень на його слова, що виключало значне 

їх редагування. 

Фольклоризації піддавалися твори поетів пошевченківської доби, які 

орієнтувалися на народнопісенну поетику. Народну скарбницю збагатили твори 

М. Петренка, В. Забіли, Ю. Федьковича, С. Руданського та інших митців. 

О. Дей зауважив, що створена «в співанково-хронікальному дусі» поема 

Ю. Федьковича «Довбуш» «перейшла в усне побутування і зафіксована зі співу 

кількома збирачами» [161, с. 82]. Подібний механізм фольклоризування на 

прикладі окремих гуморесок С. Руданського, створених на основі народних 

анекдотів, розкриває М. Сиваченко: «Перетворення, спочатку фольклорно-

літературне (в Руданського), а згодом літературно-фольклорне (в носіїв 

фольклору), йшло тут за схемою: народний прозовий анекдот – авторська 

віршована гумореска – народна віршована гумореска [550, с. 220]. 

Ф. Погребенник у розвідці «Наша дума, наша пісня» (1991) проаналізував 

вірші, що стали народними піснями, зокрема В. Бобринського «Синя чічка», 

С. Воробкевича «Заграй ми, цигане старий…», М. Гайворонського «Їхав 

стрілець на війноньку», Л. Глібова «Журба», О. Колесси «Шалійте, шалійте, 

скажені кати!», Б. Лепкого «Видиш, брате мій», К. Малицької «Чом, чом, чом, 

земле моя», І. Плешкана «Раз-два! Раз-два! Вперед, хлопці!», О. Романової 

«Нічко лукавая…», К. Трильовського «Січова пісня» та «Гей, там на горі Січ 

іде!», М. Устиновича «Верховинець» та «Піснь опришків», Ю. Федьковича 

«Під Маджентов», С. Черкасенка «Над річкою», Т. Шевченка «Реве та стогне 

Дніпр широкий». Підсумком цієї роботи могли б бути слова: «Поет, хоча б 

один вірш якого став народною піснею, заслуговує на пам’ять нащадків» [487, 

с. 180]. 
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Проблему зв’язку «література-фольклор» осмислює В. Погребенник –

дослідник фольклоризму української поезії останньої третини ХІХ початку 

ХХ ст. Науковець відзначає популярність у народному середовищі колискової 

Лесі Українки, «Вечірньої пісні» В. Самійленка [484, с. 88]. Дослідники 

процесу фольклоризації вказують на те, що в ХХ ст. до народнопісенної 

скарбниці ввійшли стрілецькі та повстанські пісні. Шлях цих творів від автора, 

який виступав і в ролі виконавця, до колективу полягає в тому, що в їх змісті 

відобразилися переживання людей, пов’язані з суспільно-історичними подіями 

та героїкою національно-визвольної боротьби. 

Отже, фольклор і література – самостійні види художньої творчості. Вони 

репрезентують різні естетичні системи, що досліджуються фольклористикою та 

літературознавством. «Фольклоризм» і «фольклоризація» – терміни, якими 

позначаються взаємини літератури і фольклору. Але ще на сьогодні 

спостерігається неусталеність термінологічної бази. 

Входження народнопоетичних елементів у структуру авторських текстів 

(фольклоризм) та зворотній процес – побутування літературного твору в 

народному середовищі (фольклоризація) – результат багатовікових зв’язків 

двох видів мистецтва.  

 

1.2. Взаємодія міфологічної, народноепічної та літературної традицій 

в історичній перспективі 

 

Елементи міфічного мислення збереглися в казці, одному з найстаріших 

фольклорних жанрів, який «усно передається з покоління в покоління і носить 

універсальне послання, що постає з людської мудрості» [771, с. 362]. Казка –

епічний твір, у якому виражається світогляд народу, його філософські, 

соціальні, етичні та естетичні погляди. Характерною особливістю цієї 

поетичної системи є тяжіння до норми, канону, цілеспрямоване використання 

«вироблених віками незмінних художніх форм і формул, в яких яскраво 
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виявилась самобутність національної мови, а разом з тим те своє, що вніс 

кожний народ у розвиток жанру» [401, с. 109]. 

Науковці мають різні погляди на ґенезу фольклору, зокрема й жанру 

казки. О. Фрейндерберг зазначає, що діячі англійської школи етнографів 

називають фольклором магічно-релігійні уявлення [650, с. 147]. 

Б. Малиновський, чільний представник цієї школи, вважає чарівну казку, 

легенду, сагу, священне сказання чи міф типами фольклору [364, с. 95]. 

Дослідник окреслює характерні особливості кожного із цих жанрів: «історичні 

оповідання» зображують події, безпосереднім свідком яких був оповідач; 

зв’язок часів порушений у легендах, але їхній зміст відноситься до кола явищ, 

звичних для членів племені; на чутках про події давніх часів, які виходять за 

рамки існуючої культури, засновані казки; священні сказання чи міфи 

переказуються з повною вірою в них, вони вступають у дію, коли обряди, 

церемонія, соціальний чи моральний закон вимагають ствердження й 

підтвердження їх давності, реальності й святості [364, с. 104]. 

Кожний міф, оскільки він є розповіддю, має літературний аспект, але ця 

розповідь – не просто зразок цікавої вигадки чи пояснювального викладу для 

віруючих: «Це дійсний опис незвичної події, яка визначила будову всесвіту, 

сутність морального вчинку і спосіб ритуального спілкування між людиною та 

її творцем чи іншими вищими силами» [364, с. 281]. Міф «становить 

ретроспекцію моделей поведінки і критеріїв моральних цінностей, 

підтвердження існуючого соціального порядку і віри в магію» [364, с. 143]. 

Головним чином він виконує функцію, нерозривно пов’язану з підтриманням 

традиції й непереривності культури. Функція міфу полягає в тому, щоб 

посилити традицію, надати їй значимості і влади, звести її джерела до високих, 

гідних пошанування, наділених надприродною силою початків. Міф, на думку 

О. Потебні, є переважно словесним твором, який належить до поезії в 

найширшому її значенні. Він складається з образу і його значення, зв’язок між 

якими сприймається на віру, бо хоч насправді образ і значення різні, самим 

суб’єктом це не усвідомлюється [493, с. 434]. 
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Генетичний зв’язок між міфом і казкою на перших порах заперечував 

О. Веселовський, указавши, що при цьому казка виступала б обезкровленим 

міфом. Схожість міфу й казки науковець пояснював єдністю матеріалу, 

прийомів і схем, тільки інакше приурочених [86, с. 5]. Подаючи схему еволюції 

сюжетності, учений зазначив, що низка первісних формул і схем, які служили 

для міфологічної творчості, пізніше, якщо відповідали умовам нового 

застосування, утримувалися в обігу. Цей процес він порівнює з тим, як деякі 

слова первісного словника розширили свою реальну суть до вираження 

узагальнених понять. Форма збереглася, але уявлення й відчуття, які вона 

викликала, були інші [86, с. 5]. Пізніше вчений висловив думку про те, що міф, 

поступово втрачаючи свій релігійний характер, перейшов у казку [84, с. 615]. 

Схожість міфічних типів, які проявилися в казках, повір’ях, обрядах, дослідник 

пояснював або історичним перенесенням із однієї галузі в іншу, або виводив їх 

з одного доісторичного типу [84, с. 587]. 

Більшість науковців говорить про діахронний зв’язок міфу й фольклору, 

зокрема казки: розчиняючись у релігії й мистецтві, міф зникає як єдине ціле 

[669, с. 301]; релігійні уявлення дають релігійний міф, і з нього може 

розвинутися вже позбавлена релігійного забарвлення казка [500, с. 243]. «Для 

нас міф є утворення стадіально раніше, ніж казка», – зауважував В. Пропп [502, 

с.  42]. 

При переході міфології у фольклор, за спостереженнями О. Фрейденберг, 

основну роль відіграло народження реалістичного світосприйняття у формі 

понять [650, с. 16]. Занепад міфологічного світогляду, що перетворився лише на 

поетичну форму, зумовив десакралізацію й деритуалізацію міфічного сюжету, 

настанову на профанний художній вимисел. Казка постає з міфу, який зазнав де 

сакралізація, зведення до звичайної буденної історії. 

М. Яценко наголошує: «Відокремлена від обряду, десакралізована 

структура розвивається і формується далі як окремий фольклорний жанр» [768, 

с. 83]. Усе міфологічно-чудесне в ній вже сприймається як художня вигадка, а 

не як об’єкт віри. Чарівна казка постає як редукований та секуляризований міф. 
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Аналізуючи роботу В. Проппа «Морфологія казки», К. Леві-Строс називає 

заслугою вченого те, що він трактує міф і казку як різновиди одного й того ж 

жанру. Не погоджуючись з думкою попередника про історичний пріоритет 

першого над другою, відзначає: «Їх стосунки – це не стосунки раннього до 

пізнішого, примітивного до розвинутого. Швидше за все це стосунки 

доповнення. Казки – міфи в мініатюрі, де ті ж опозиції транспоновані в 

меншому масштабі […], казка – це не залишковий міф, але, звичайно, вона 

страждає, залишившись самотньою. Зникнення міфів порушило рівновагу» 

[206, с. 21]. Цілісною системою фольклору дослідник вважає ту, у якій 

співіснують міф і казка, названі ним двома полюсами однієї  галузі. 

Різницю між цими двома жанрами К. Леві-Строс бачить у декількох 

факторах: казки побудовані на слабших, ніж у міфах, опозиціях (не 

космологічні, метафоричні чи природні, а частіше локальні, соціальні чи 

моральні); вони є ослабленою транспозицією тем, розширена реалізація яких 

притаманна міфу; казка не так строго, як він, підпорядковується потрійній 

вимозі: логічному зв’язку, релігійній ортодоксальності й тиску з боку 

колективу. Казка має більше можливостей для гри, перестановки в ній відносно 

вільні й поступово набувають певної випадковості [206, с. 20]. 

Зауваживши «жорстку структурованість поля міфологічного мислення», 

К. Леві-Строс наголосив, що міфом управляє опозиція [206, с. 65, 75]. В основі 

архітектоніки казки, за словами румунських дослідників С. Фортіно та 

С. Маркус, – симетрія і повторення [206, с. 279]. 

Структурно різниця між міфом і казкою полягає в тому, що в міфі сюжет 

дорівнює мотиву (О. Веселовський). Розвиваючись на основі міфів, казкові 

сюжети постають як комплекс мотивів. І хоча «у нових суспільних умовах 

з’являється нова соціальна функція сюжету, його суто художнє використання» 

[768, с. 83], міфічна складова продовжує відігравати в ньому важливу роль.  

Казкові мотиви, за спостереженнями Ф. Колесси, «можна звести до 

обмеженого числа стереотипних (постійних) схем, що з різними відмінами 

повторюються в багатьох казках» [271, с. 132]. В основу більшості казкових 
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мотивів, як довів у своїй розвідці «Історичне коріння чарівної казки» В. Пропп, 

покладено первісні обряди посвячення – соціальний інститут древнього 

суспільства. 

Архетипну композиційну схему, яка споріднює міф і казку, окреслив 

М. Яценко: виняткове народження, наявність помічника-побратима, від’їзд і 

прибуття, випробування сили й уміння героя, змагання тощо [768, с. 87]. 

Казкові персонажі мають постійні характеристики, їхні властивості 

визначаються наперед, за межами конкретного твору, зумовлюючись умовами 

жанру з його набором усталених ролей. Ця риса, як слушно зауважила 

Л. Гінзбург, притаманна архаїчним формам фольклору й літератури. 

Жанр казки посідає важливу роль у процесі формування національних 

літератур: «Нова світська література створювалася на базі національного 

фольклору, перш за все казки» [502, с. 28]. На переконання Л. Скупейка, 

«встановити зв’язок національної казки й міфології з художньою літературою – 

значить виявити глибинні психоемоційні й етнокультурні джерела цієї 

літератури, шляхи й етапи тяглості духовної традиції від найдавніших часів» 

[555, с. 55]. 

Оскільки між естетикою фольклору й естетикою професійної творчості 

наявна глибока різниця, казкові сюжети, потрапляючи в літературу, 

переосмислюються авторами, трансформуються при збереженні певного 

незмінного смислового ядра, яке породжує в читача передбачувану естетичну 

реакцію, що сягає глибин його історичної психологічної пам’яті. Література, як 

слушно наголосила Л. Софронова, звернулася до готових кліше, що були 

закладені в культурній підсвідомості. Тут уключалися механізми переведення 

старого в нове, оживала пам'ять культури, яка підказувала письменникам 

адекватні засоби вираження нових ідей [575, с. 747]. Фольклорні сюжети в 

літературних творах переживають важливі зміни: набувають нових функцій, 

сповнюються ідеями, іноді далекими від початкових. 

Структура чарівної казки, за спостереженнями Є. Мелетинського, часто 

відтворюється в структурі середньовічного лицарського роману [393, с. 269]. 
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Мотиви героїчної казки наявні в лицарському романі норманського трувера 

Тома «Трістан і Ізольда» (1170). Народно-казковий тип дурня втілено 

В. Шекспіром в образі блазня Есте («Дванадцята ніч», 1600). Казкова основа 

прочитується в «Історії Тома Джонса, Знайди» (1746) Г. Філдінга. Учені 

помітили, що «в середині ХVІІ – першій третині ХІХ ст. народно-казкове 

світовідчуття виявляє себе в більшості традиційних літературних жанрів» [337, 

с. 232]. Так, казку й новелу споріднює наявність такого сюжетного центру, як 

незвичайність [46, с. 9]. Значним є вплив казки на роман (це питання – один із 

об’єктів дослідження В. Кожинова «Походження роману»). 

Спостерігши ілюзорний характер безмежності сюжетного різноманіття 

класичного роману, оскільки крізь нього проглядаються типологічні моделі, які 

регулярно повторюються, Ю. Лотман зауважив регенерацією архаїчних, 

відшліфованих багатьма століттями культури сюжетних стереотипів: «Так 

народжується глибока спорідненість роману з архаїчними формами 

фольклорно-міфологічних сюжетів» [353, с. 95]. Науковець виділяє два типи 

роману. Один із них він характеризує як варіацію казкового сюжету типу 

«Попелюшки». Складові такої сюжетної схеми: герой посідає становище, яке 

його не задовольняє й прагне зайняти інше. Спрямованість сюжету полягає в 

переміщенні головного персонажа із сфери «нещастя» у сферу «щастя», в 

отриманні тих благ, яких раніше він був позбавлений. Ю. Лотман відзначив 

важливу сюжетну функцію кінцівки, яка має бути щасливою. Нещасливий 

кінець маркований як порушення норми. Варіантами можуть бути удача чи 

невдача в спробі покращити свій статус, а герой може стати доброчинцем чи 

злочинцем [353, с. 97]. 

Інший тип роману, на думку Ю. Лотмана, у глибинній структурі 

орієнтується на міф, а не на казку. Для цього типу актуальними є деякі глибинні 

міфологічні моделі міфу з його циклічним часом і діями, що повторюються. 

Поняття кінця тексту не є суттєвим, для нього характерна проблема не зміни 

становища героя, а перетворення його внутрішньої сутності, чи переробки 

навколишньої дійсності, чи того й іншого [353, с. 95, 97–98]. 
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Поодинокі казкові елементи дослідники фіксують у різних жанрах 

давньої української літератури, зокрема, в літописах, апокрифах, агіографічній 

літературі. Наявність у «Початковому літописі» оповідання «Про Кожум’яку» 

та «Про Білгородський кисіль» дає можливість Л. Дунаєвській стверджувати, 

що казкові традиції започаткувалися ще в давній українській літературі [189, 

с. 113]. Дослідниця спостерегла «цілі сюжети народних чарівно-фантастичних 

оповідей, певні мотиви, образи тощо» у житіях святих та іншій агіографічній 

літературі Київської Русі [189, с. 7]. Агіографічним моделям властиве казкове 

перетворення, перевтілення, «прозріння», духовне потрясіння, внутрішнє 

переродження протагоніста. Науковці відзначають казкові мотиви в 

проповідницькій і полемічній літературі, де вони виступали ілюстраціями до 

«дидактичних та моральних настанов» [325, с. 477]. Казкові мотиви та образи 

науковці спостерігають у творах Л. Барановича, І. Галятовського, 

Ф. Прокоповича, Г. Сковороди та інших авторів. 

М. Дашкевич, відзначаючи глибоку обізнаність І. Котляревського з 

народними казками та анекдотами, зазначає, що одним із джерел «Москаля-

чарівника» була народна казка [159, с. 76]. Сюжет повісті І. Нечуя-Левицького 

«Микола Джеря» дослідники (Т. Гундорова) трактують як вимушену казкову 

подорож Миколи в пекло і рай за прекрасним птахом волі, щастя. Риси казкової 

поетики притаманні творам О. Кобилянської. Так, повість «У неділю рано зілля 

копала», за спостереженнями О. Верганської, «має мимо своїх 

характеристичних рис – характер казки» [82, с. 49]. На думку дослідників, саме 

жанр казки найадекватніше відповідав авторському «я» письменниці [752, 

с. 192]. Звернення авторів до засобів народної казки, використання 

(модифікація, трансформація, переосмислення) її сюжету, мотивів, образності, 

символіки зумовлюються різними чинниками, зокрема й прагненням 

наблизитися до простого читача, адже, як слушно відзначив Л. Скупейко, 

елементи казковості сприяють легшому сприйняттю твору [555, с. 55]. 

Міфологія впливає на літературу як через казку, так і через героїчний 

епос. Безпосередньо з міфу виросли найдавніші (архаїчні) форми епосу, до яких 
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зараховують міфи й казки. З часом теогонічний епос змінюється героїчним, 

який, розриваючи нитки, що зв’язували його з народною міфологією, уступає 

на терен історичного оповідання [79, с. 99]. Специфіку цього процесу, 

спираючись на праці Б. Путилова, окреслила Н. Ярмоленко: основний запас 

міфологічних традицій через посередництво архаїчного епосу вливається в 

класичний епос, а потім від нього переходить до епосу пізніших формацій [765, 

с. 74]. 

На відміну від міфу, героїчний епос, як і казка, антропоцентричний, дії 

його центрального героя спрямовані на благо людей. При переході міфу в казку 

космос частково заміщається приватними інтересами фольклорного героя; у 

жанрах героїчного епосу важливими є стосунки племен у стародавній державі, 

опозиція свого (космосу) чужому (хаосу). В епосі зв’язок індивіда з колективом 

слабший, ніж у казці, але особистість у ньому ще не розвивається. Епічний 

герой «типізує найкращі риси колективу (народжуваної етнічної спільності), 

його життєву силу, спрямовану на захист і розширення своєї етнічної 

території» [768, с.  37]. 

М. Яценко зазначив, що в класичному епосі культурний герой виявляє 

себе як характер суспільний, виступаючи спершу в міфологічному ореолі [768, 

с. 78]. У період руйнування первіснообщинного ладу міфологічний герой 

витісняється історичним. Подібно до героя міфів, він проходить випробування 

[755, с. 192]. Схема пригод епічного персонажа відповідає основним стадіям 

процесу ініціації й відтворює різні форми обрядів переходу. У першій стадії він 

відмовляється від колишнього життя, просторово віддаляючись від звичних 

місць перебування. Переборення подорожнім труднощів і небезпек у 

серединній фазі «ритуалів переходу» забезпечує набуття ним нового статусу, на 

що вказує заключна фаза ритуалу випробування. 

Різницю між міфологічним і епічним героями М. Яценко вбачає в тому, 

що один із них «черпає свою силу із зовнішніх джерел», інший «набуває її 

переважно власною працею і засвоєнням колективного досвіду» [768, с. 28]. 
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Навколо єдиного центру – постаті героя-богатиря, який «генетично 

зв’язаний з образом прародителя» [768, с. 37], – зосереджена композиція 

епічного твору. У зображенні поетичної біографії богатиря простежується 

зв’язок епосу з богатирською казкою. Інші персонажі подаються тільки в їх 

співвідношенні із центральним стрижневим образом. Героїв і богатирів 

Ф. Буслаєв називає перехідною ланкою від богів до людей, зауваживши, що 

хоча вони не наділені силою й владою перших, але й від других відрізняються 

багатьма перевагами, отриманими від надприродних сил [79, с. 40]. У них 

зберігаються релікти найдавнішого міфологічного типу – культурного героя. 

Визначальна функція епічного героя полягає в захисті та покровительстві своєї 

спільноти [351, с. 233]. 

Однією з характерних особливостей епічних творів є та, що головна увага 

в них зосереджена на богатирських подвигах героя, а всі інші якості (у тому 

числі й моральні) відходять на другий план. Епічний герой, чарівні здібності 

якого часто переважають над богатирськими, відрізняється надміром духовної 

волі, яка змушує пориватися до могутності, відповідальності, відваги. Він 

сприймається реципієнтами як етнічна чи державна цінність (виступає в ролі 

державного діяча чи воєначальника), будучи для них зразком поведінки. 

Одні й ті ж архетипи, ті ж зразкові особистості й ситуації відмічає в 

міфах, сагах, казках М. Еліаде, різницю між ними він убачає в тому, що герой 

саг у фіналі гине [755, с. 195]. Спорідненість казки з героїчним епосом, 

переказами та легендами В. Пропп розглядає на рівні сюжетів, мотивів [500, 

с. 22]. На цій спорідненості акцентував і В. Жирмунський [197, с. 43]. 

Перебуваючи під сильним впливом поетики казки, легенди, перекази трактують 

інакше події, які описують, – як історичну чи релігійно-міфологічну реальність. 

Естетична складова у неказковій прозі слабка – це наслідок превалювання в ній 

інформативної функції. 

У структурі епосу синтезуються його архаїчний (міфологічний) та 

новітній (історичний) складники. Усною історією народу виступають жанри 

фольклору, які змальовують минуле України. Фольклорний текст «може 
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містити певні узагальнення, стереотипні мотиви тощо, отже, може йтися лише 

про фікціональну «документальність» – відтворення не стільки конкретних, 

«реальних», скільки вірогідних явищ та подій і уявлень про характер їх 

протікання» [438, с. 31]. Із історії, як спостеріг дослідник германського епосу 

А. Хойслер, завжди беруться лише окремі факти й ніколи не фіксується весь 

ланцюг подій. У народній пам’яті зберігаються характерні ситуації, окремі 

елементи історичної події, часто – загальна диспозиція ворогуючих сторін [661, 

с. 350]. 

Фольклорні тексти (думи, історичні пісні, легенди та перекази) зв’язані з 

конкретними одиничними історичними фактами й особами. Найчастіше вони 

з’являються як безпосередній відгук на історичну подію. У епічних творах 

героїчного відсутній достовірний показ історії, він міфологізований. Історичні 

герої та події, пов’язані з ними, модифікуються, набуваючи міфічних 

архетипальних рис, «вони наділяються рисами фольклорного типу, поступово 

втрачаючи риси звичайної людини» [458, с. 147]. Механізм «міграції» у 

колективній історичній пам’яті історичної особи з царини життєвої у царину 

героїко-поетичну простежила С. Андрусів: «Історична пам’ять, тобто історія, 

відбита в колективній свідомості, функціонує інакше, ніж реальна історія, за 

допомогою інакших структур, тут замість подій виступають категорії, замість 

історичних осіб – архетипи. У котлі колективної етнічної пам’яті, як і в казках 

про перевтілення, історична особа уподібнюється до свого міфічного праобразу 

(героя), а подія уподібнюється до міфічної першоподії (битви Бога чи героя з 

драконом, смерті-народження, братів-ворогів і т.д.» [15, с. 141]. 

Міфологізацію історичних осіб М. Еліаде пояснює тим, що народна 

пам’ять зберігає спогади про «дійсні» події і «справжніх» осіб протягом двох–

трьох століть. Тому образ історичного персонажа можна втримати в народній 

пам’яті, лише перетворивши його в архетип, тобто анулювавши всі 

індивідуальні особливості, а подію інтегрувати в якості міфологічних дій [757, 

с. 65]. Процес переходу історичних сюжетів та історичних осіб у міфологію 
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«ускладнюється фольклорною та літературною традицією сприйняття і 

трактування певних осіб і подій» [625, с. 63]. 

Характер зв’язку фольклорного персонажа з історичним ім’ям та 

історичним прототипом з’ясувала І. Павленко: «Фольклорний образ історичної 

особи не ідентичний самій особі, а отже у творах неказкової прози йдеться не 

про відомих людей, а про їх фольклорних «двійників» [458, с. 31]. Дослідниця 

народного епосу зауважила, що «герой у фольклорі – це часто ім’я зі 

згрупованими навколо нього мотивами та сюжетами. […] ім’ям, що могло 

належати історичній особі, а потім стало номеном фольклорних персонажів» 

[458, с. 42]. На думку Ю. Лотмана, героїчна особистість, чиє ім’я вписується на 

сторінках історії, та безіменний типовий герой утілюють два типи історичного 

розвитку, які змінюють один одного [352, с. 62]. 

Героїчні дії ведуть до слави (яка виступає компенсацією героїзму), 

найчастіше посмертної. Найпоширеніший варіант  класичної героїчної моделі – 

смерть за батьківщину [623, с. 62]. Як зазначає В. Пропп, смерть героя – 

безпомилкова ознака пізнього походження, нового стилю [502, с. 142]. Ґенезу 

прагнення утвердити себе в безсмерті Ц. Тодоров пояснює тим, що 

неможливість особистого безсмертя (це прерогатива тільки богів) 

компенсується подвигами і славою серед нащадків [623, с. 28]. 

Більшість історичних пісень, дум, як зауважили фольклористи, була 

створена безпосередньо після певної важливої події (битви, навали чужинців, 

загибелі ватажка тощо) її учасниками чи свідками [401, с. 78; 413, с. 59; 246, 

с. 70;]. Історичні пісні ХVІІ–ХVІІІ ст., за спостереженнями дослідників, 

«значною мірою збігаються своєю поетикою та стилістичними прийомами з 

тогочасними авторськими віршами», а те, що нам у спадок дісталася значно 

більша кількість історичних пісень та їх варіантів, ніж дум, свідчить про їх 

індивідуальність, а також про більшу продуктивність цього жанру [401, с. 81]. 

Ю. Пелешенко вважає думи жанрово близькими наступниками жанру 

слова («Слова о полку Ігоревім», «Слово о погыбели Рускыя земли», «Слово 

про Лазареве воскресіння»). Поділяючи думку І. Срезневського, який назвав 
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«Слово о погыбели Рускыя земли» уламком «епічних старожитностей наших, 

що звались словами і не дійшли до наших днів» [цит. за: 464, с. 21], науковець 

висловлює припущення, що думи, «можливо, зберегли навіть свою назву, що в 

період другого південнослов’янського впливу замінилася на болгарський 

термін» [464, с. 21]. За слушним висловом М. Возняка, історичні пісні й думи 

творять свого роду поетичний літопис України [98, с. 436]. 

Історична подія лежить і в основі переказу, легенди. Тематично 

споріднені жанри становлять шар народної історичної прози, який традиційно 

називають історичним, оскільки він за характером героя, події або хронотопу 

асоціюється із певною добою, соціальним середовищем чи історичною особою 

[438, с. 11]. Ці жанри нерідко ототожнюються. У тих випадках, коли вони 

розмежовуються, важливим виявляється те, що в переказі відображено спомин 

про незвичну, але достеменну подію, у легенді акцентується чудо [337, с. 93]. 

Цим легенда близька до казки. Жанр неказкової прози, фабула якого 

«стосується передусім опису фантастичних якостей героїв» [157, с. 22], 

перебуває на межі факту й вимислу, книжкової та усної традиції, народної й 

авторської творчості. Дослідники виділяють різні жанрові види легенд, зокрема 

міфологічні, апокрифічні, історико-героїчні, соціально-утопічні, топонімічні та 

ін. [177, с. 199]. 

До соціально-утопічних легенд належать легенди про визволителя, 

виникнення яких мало соціальний, національний, релігійний характер. 

К. Чистов зауважив, що в них соціальний ідеал мислиться ще невтіленим у 

дійсність, але сила, якій належить його втілити, уже існує – це «визволитель», 

який до часу ховається [675, с. 209]. 

Такі легенди виникають в умовах популярності героя, вони викликані 

прагненням пояснити його відхід чи ствердити його безсмертя. Загальний 

психологічний сенс віри про визволителя, за О. Веселовським, полягає в тому, 

«що ніщо велике, знамените, що раз проявилося у житті, не зникає без сліду, 

але тільки на якийсь час приховує свої сили, щоб знову виявити їх у хвилину 
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особливо безвихідної небезпеки. Тоді великі, фатальні люди виступають у ролі 

визволителів, спасителів національності або релігії» [цит. за: 458, с. 111]. 

Легенди про визволителя поширені в багатьох народів. До категорії 

визволителів народна свідомість відносить справедливих правителів, 

«благородних розбійників» та осіб, які відіграли в історії своїх народів 

визначальну роль. Мотив «визволителя» пов’язаний також із запорозькою 

спільнотою, її видатними представниками [458, с. 111]. 

Українці своїми визволителями називали Устима Кармелюка й Тараса 

Шевченка, серби й болгари – Короля Марка, словенці – Короля Матяжа 

Корвіна. Вивчаючи легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини, І. Павленко 

зауважила: «запорожці не потребували захисту від когось»; дослідниця 

проникливо спостерегла: «Сама «форма» захисту народу безсмертним героєм 

відповідає уявленням того покоління, що створило цей сюжет, яке не захищає 

себе само, а потребує захисника» [458, с. 111–112]. 

У переказах, за словами Ф. Колесси, «кристалізується погляд народних 

мас на різні історичні особи, явища, події» [271, с. 136]. За характером 

ставлення до минулого з переказами типологічно споріднені історичні пісні 

[458, с. 51]. Створені відразу після події історичні пісні про улюблену народом 

історичну особу, з часом із творів про сучасне чи недавнє минуле 

перероджуються на історичні. До того ж в історичних піснях ім’я первісного 

героя може замінятися іншим іменем [493, с. 57]. 

Як зауважила Г. Павленко, у процесі вишліфовування у творі суб’єктивні 

оцінки поступово заміщуються об’єктивними, а фактографічні елементи – 

типовими, часто узагальненими. Разом з генетично та тематично спорідненими 

народними думами цей жанр класичного (героїчного) народного епосу має 

безпосередній зв’язок з конкретними історичними особами й подіями. 

Отже, дослідники мають різні думки стосовно ґенези фольклору: міф, 

епічні жанри розвинулися зі спільного джерела (виконуючи відмінну суспільну 

функцію, вони відбивають різні етапи пізнання людиною світу); казка виростає 

із міфу, який втратив свою сакральну природу, а героїчний епос становить 



69 

 

наступну за казкою стадію розвитку фольклорних жанрів. Фольклор як вид 

духовно-творчої діяльності за типом свідомості близький до міфології, а як 

явище мистецтва –споріднений із літературою. Література пов’язується з міфом 

як безпосередньо, так і через медіатора, яким постає усна народна творчість. 

 

1.3. Функціонування фольклорно-етнографічного матеріалу в 

структурі драматичних творів (діахронічний аспект) 

 

На формування вітчизняної драматургії мали вплив усна народна 

творчість, давня шкільна драма та вертеп, який є контамінацією усної та 

писемної традицій, оскільки, «не зважаючи на те, що походить від шкільного 

театру, вбирає в себе елементи козацьких дум, народних пісень і переказів» 

[471, с. 19]. Його світська частина побудована на традиціях народної сміхової 

культури. Автори вертепу та інтермедій із шкільної драми свій матеріал 

запозичували з єдиного джерела, яким постає життя народу та його творчість. 

Саме інтермедії, за словами М. Грицая, «фактично поклали початок 

літочисленню українського театрального мистецтва» [147, с. 97].  

З народними казками, піснями, вертепними традиціями, інтермедіями 

пов’язані драматичні твори І. Котляревського. Інтермедійну природу має п’єса 

«Москаль-чарівник». Акцентуючи на глибокій обізнаності І. Котляревського з 

народними казками та анекдотами, М. Дашкевич зазначає, що одним із джерел 

«Москаля-чарівника» була народна казка [159, с. 76]. М. Яценко в поемі 

«Енеїда» виявив казкову композицію («організація дії за вчинками героя, 

подорож якого виступає основним композиційним і сюжетно-творчим 

елементом, вирішальна роль зустрічі героя з новим персонажем (що, як 

правило, приводить до зміни їх долі), зосередження дії на вузлових моментах 

(часто з пропуском причиново-наслідкових зв’язків), утручання в розгортання 

дії неземних сил та ін.») та художні засоби казки («казкові персонажі, чудодійні 

предмети, казкові засоби портретування, епічні стилістичні формули») [768, 

с. 76, 90]. 
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Про зв’язок п’єси «Наталка Полтавка» (1819) із вертепом свідчить, на 

думку О. Ставицького, виконання виборним Макогоненком пісні «Ой під 

вишнею» [582, с. 8]. Дослідник української драматургії відзначив, що пісні 

органічно входять до художньої тканини п’єси, так само органічно зливаються і 

переходять один в інший, а також в оригінальні авторські тексти пісень [582, 

с. 8]. Зауваживши, що вірш Г. Сковороди «Всякому городу нрав і права» 

перейшов до І. Котляревського від лірників, М. Зеров вибудовує ланцюг: 

Сковорода – лірники – Котляревський. Явище, коли «поет бере в народу пісенні 

скарби і повертає їх в оновленому вигляді» ([459, с. 131]), характерне для 

українського літературного процесу. 

Орієнтуючись на яскраву видовищність, українська театральна культура 

розвивалася як музично-драматична. Наявність пісенних партій (найчастіше 

шляхом цитування народних пісень) давала підстави авторам жанрово 

визначати свої твори як оперу, комічну оперу, оперету, водевіль, музичну 

комедію. Провідними жанрами вітчизняної драматургії ХІХ ст. були сповнені 

співами й танцями мелодрама та комедія з народного побуту (дещо перероблені 

народні пісні з’явилися в комедіях і комедійних операх кінця ХVІІІ ст. [32, 

с. 80]). Жанри опери, оперети користувалися популярністю як у ранній, 

просвітницький, період розвитку вітчизняної драматургії, так і в пізніші часи. І 

тільки з 1885 року (діяльність оновленої трупи М. Кропивницького) побутово-

етнографічний музично-видовищний театр звертається до літератури, 

«зосереджуючись на художній вартісності її передусім як тексту» [367, с. 5]. 

В основі композицій опер «Наталка Полтавка» (1819) І. Котляревського, 

«Купала на Івана» (1840) Стецька Шерепери (С. Писаревського) лежить 

сюжетна схема, яка в комічній опері стала складатися, починаючи з 70-х років 

XVIII ст.: «дівчині з незабезпеченої сім’ї загрожує шлюб з нелюбом, вона під 

тиском матері зрештою погоджується на одруження, але несподівано 

з’являється її наречений, і після деяких тривог та хвилювань усе закінчується 

весіллям закоханих» [226, с. 104]. Жанр твору І. Котляревського, на думку 

П. Хропка, «не стільки вказував на продовження традицій комічної опери, 



71 

 

скільки засвідчував генетичний зв’язок твору з народною піснею, адже ж своїм 

сюжетом «Наталка Полтавка» ніби опиралася на мотиви усної поезії про тяжку 

жіночу долю» [226, с. 112]. Опрацювавши народні балади, С. Руданський 

створив призначений для сцени поетичний твір «Чумак» (1862). Сповнений 

пісенними партіями персонажів, цей «дивоспів» [авторське визначення – В.Ш.] 

відрізнявся від комічної опери трагічним містичним фіналом. 

Жанр оперети розробляли такі письменники: П. Котляров «Любка, або 

Сватання в селі Рихмах» (І-а пол. 30-х), Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на 

Гончарівці» (1836), Я. Кухаранко «Чорноморський побут» (1836), 

М. Старицький «Різдвяна ніч» (1874) та ін. В основу п’єс І. Котляревського, 

П. Котлярова, Г. Квітки-Основ’яненка покладено поширений народнопісенний 

мотив: вродлива дівчина і два претенденти на її руку (молодий, але бідний та 

старий, але багатий). У трансформованому вигляді ці ситуації є в п’єсі О. Цисса 

«Сватання невзначай» (1864), комедії Олени Пчілки «Світова річ» (1884). 

Інтермедійну природу комедії Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на 

Гончарівці» виявляють як діалоги сварливої жінки (Одарка) та її чоловіка-

п’яниці (Прокопа), так і буфонадні сцени з їхньою участю. 

Панівним жанром української сцени був водевіль – заснована на 

анекдотичному сюжеті п’єса, «наповнена куплетами» [471, с. 426]. В 

українській драматургії цей жанр започаткував І. Котляревський твором 

«Москаль-чарівник» (який визначають і як оперету). Ситуації, розроблені в 

цьому водевілі, мають основою народні анекдоти. Схожа ситуація є в 

чумацьких піснях. Типологічно п’єса «Москаль-чарівник» близька до водевілю 

В. Гоголя «Простак або Хитрощі жінки, перехитрені москалем» (надрукована в 

1862 р.), до п’єси С. Петрушевича «Муж старий, жінка молода» (написана в 

середині 30-х рр.). Тема викриття подружньої зради сторонньою особою 

порушується в низці тогочасних європейських творів. В Україні жанр водевілю 

пов’язаний з інтермедією. 

Драматурги інсценізували фольклорні тексти, пристосовуючи їх для 

потреб сцени. Як своєрідну інсценізацію пісні кваліфікує твори «Сватання на 
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Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, «Купала на Йвана» С. Писаревського та 

інші п’єси В. Бойко, зазначаючи: «Якщо в розвитку театрального мистецтва 

багато з цих творів так і не залишили помітного сліду, то окремі літературні 

пісні, що писалися для них, народ сприйняв; вони є популярними й нині» [63, 

с. 184]. Не втрачають своєї актуальності написані І. Котляревським у дусі 

народної творчості пісні до «Наталки Полтавки». 

На початковому етапі освоєння уснопоетичних багатств письменники 

вдавалися до олітературення фольклорних жанрів (перетворення їх у прозові 

поетичні чи драматичні форми художньої літератури). При трансформації 

народних повір’їв, легенд, переказів у драматичні форми «автор власне ще не 

виявляє повною мірою свого суб’єктивного погляду» [768, с. 15]. Прикладом 

такого фольклоризму М. Яценко називає складену «з окремих картин (застольні 

тости, хороводи, співи, танці та ін.), не підпорядкованих єдиній художній ідеї», 

п’єсу К. Тополі «Чари», кваліфікуючи її як першу в українській літературі 

спробу романтичної драми [769, с. 15–16]. В. Івашків розглядає «Чари» (1837) 

К. Тополі та «Предание о Гаркуше» (1842) Г. Квітки-Основ’яненка як п’єси 

періоду переходу від просвітительсько-реалістичної етнографічно-побутової 

драми 10–30-х рр. до романтичної, оскільки «в них намічено романтичну 

концепцію особистості героя, який вступає в боротьбу з оточенням. Хоча в 

характерах героїв цих творів багато рис просвітительських» [221, с. 17]. 

Наступним кроком після цитування, інсценізації, олітературення був 

процес, започаткований драматургами-романфтиками: контамінації різних 

жанрів фольклору. Так, драму «Байда, князь Вишневецький» (1884) живили 

твори героїчного епосу («В Цареграді на риночку» («Пісня про Байду»), «Про 

Феська Ганжу Андибера» і «Дума про козака Голоту»). 

Фольклорний матеріал контамінували з іншими джерелами, зокрема 

історичними. Розбудовуючи ідею відродження України, романтики за 

відсутності держави покладали цю місію на літературу, яка мала сприяти 

відродженню втраченої державності. Звертаючись до сторінок героїчного 

минулого народу, письменники переважно орієнтувалися при цьому на 
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фольклор: поруч з історичним матеріалом джерелом для них були народні 

перекази, легенди, думи, історичні пісні про героїв соціально-визвольної 

боротьби. У своїх п’єсах письменники актуалізували героїчно-романсову 

матрицю, означену Р. Тхорук як «компонування творів про героїчні подвиги та 

діяння людини, спрямовані на благо ближніх» [630, с. 183]. Згадками про 

героїчних предків пригноблений український народ вибудовував свій 

національний міф. 

Переплетення фольклорних уявлень з історичними подіями 

демонструють твори про благородного розбійника – захисника бідних верств 

населення: С. Гаркушу, У. Кармелюка, О. Довбуша. Свої драматичні версії цих 

образів подали Г. Квітка-Основ’яненко (драматизований нарис «Предание о 

Гаркуше», 1842), О. Стороженко (романтична мелодрама «Гаркуша», 1862), 

Ю. Федькович (трагедія «Довбуш, або Громовий топір і знахарський хрест», 

1884), М. Старицький («Юрко Довбиш» 1898), Г. Хоткевич (драма «Довбуш», 

1909). Драматичну поему «Довбуш» Ю. Федькович створив, «спираючись на 

багату основу фольклорних переказів» [97, с. 157]. До фольклору апелював 

письменник і при написанні трагедії «Хмельницький» (1888). Лібрето 

М. Старицького за романтичною мелодрамою О. Стороженка «Гаркуша» до 

опери М. Лисенка було першим драматичним твором митця. Г. Хоткевич для 

п’єси «Довбуш», у якій використав народні оповідання, легенди та перекази 

про опришків, запозичив сюжетну схему пісні «Ой під гай зелененький». 

Драматурги-романтики не лише наслідували, імітували, стилізували, а й 

переосмислювали, модифікували фольклорний матеріал. Так, М. Костомаров в 

основу трагедії «Сава Чалий» поклав народний мотив, але не пішов за 

сюжетом: трансформувавши образну систему першоджерела, митець подав 

відмінну від народнопісенної версію образу керівника надвірних козаків. 

«Використавши пісню лише для загальної сюжетно-композиційної канви 

драми, зберігши подієву основу пісні, драматург відійшов від народнопісенної 

концепції образу Сави Чалого як зрадника свого народу» [134, с. 255]. Змінив 

письменник і образ Гната Голого, наділивши його рисами романтичного 
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лиходія. Звернення до народнопоетичної творчості, зокрема до героїчного 

епосу, для М. Костомарова було органічним, так, думу «Повстання Наливайка» 

письменник увів до трагедії «Переяславська ніч». Історичні пісні про Харька та 

Саву Чалого – складова частина оперети «Чорноморський побут» (1836) 

Я. Кухаренка, дума «Чи не той хміль, що коло тичин в’ється» – «Чураївни» 

В. Самійленка. 

До модифікації народнопоетичного матеріалу вдався П. Куліш при 

створенні драми «Байда, князь Вишневецький» (1884). Зібравши кілька 

фольклорних текстів про козацькі війни, автор узгодив їх «зі своїм розумінням 

«прокляття» України, що важким тягарем лежить на ній через ворохобність 

запорізького гультяйства, яке підступно уриває у якийсь момент силу героя-

будівничого (і його життя)» [630, с. 185]. Будівничу звитягу оборонців рідної 

землі та її господарів уособлює князь Д. Вишневецький, якого П. Куліш 

ототожнив із героєм народної пісні «В Цареграді на риночку». Утіленням 

руйнівної сили у творі виступає козацький ватажок Ґанджа Андибер. У цьому 

Р. Тхорук вбачає сміливість, з якою П. Куліш «белетризував власну ідеологію, 

не надто покладаючись на фольклором виписане сакральне поле» [630, с. 185]. 

Дослідниця зауважила просвітницьку настанову автора викрити фальшиву 

легендарність образу Андибера (разом і Голоти, і Мамая), оскільки 

«домінантною рисою характерів Андибера, Наливайка стає жадібне 

здобичництво, яке прикривається словами про справедливість» [630, с. 185]. У 

суперечливому змалюванні письменником образу Андибера (постає одночасно 

й як негідник, і як правдошукач) В. Івашків бачить причину певної невдачі 

драматичного твору. «Хоча Куліш наділив Андибера рисами негідника і 

зрадника, –наголошує дослідник, – сама зовнішність його як мужнього воїна 

майже повністю перенесена із народної думи, записаної Кулішем» [221, с. 114]. 

Думи, легенди та перекази про Северина (Семена) Наливайка стали основою 

драми «Цар Наливай». Дума про Марусю Богуславку, записана П. Кулішем від 

кобзаря, викликала появу однойменної поеми письменника. Фольклорна 

основа, народнопісенний колорит, характерний для ранніх творів драматурга, за 
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спостереженнями В. Івашківа, практично повністю зникають у творчості 

пізнього П. Куліша, поступаючись місцем суто літературному конструюванню 

характерів і змісту, ідейно-образної системи. Романтики та митці ХХ ст., 

творчість яких ґрунтувалася на романтичних засадах (неоромантики, 

символісти, експресіоністи), зверталися до фантастичної складової фольклору, 

їхню уяву живили народні (язичницькі) вірування, легенди. Надприродні 

міфічні істоти виступають у драмі-казці «Сон князя Святослава» (1895) 

І. Франка, п’єсі «Сон української ночі» (1903) В. Пачовського, фантастичній 

п’єсі «Непросте» (1911) Г. Хоткевича, драматичній поемі «Над Дніпром 

(Весняна казка)» (1911), драматичному етюді «Місячна пісня» (1914), п’єсі 

«Ніч на полонині» (1941) О. Олеся, драмі-феєрії «Лісова пісня» (1911) Лесі 

Українки, драмі «Казка старого млина» (1913) С. Черкасенка, у дитячих п’єсах: 

«Суд святого Миколая» (1895) І. Франка, «Царівна Полуничка» (1919) Панаса 

Мирного та ін. 

Мали свої особливості контакти літератури з фольклором у період, 

названий етнографічним реалізмом. Його головною ознакою І. Денисюк 

називає етнографічну стилізацію, яка здійснюється через «стенографію» реалій 

народного побуту. До стилізації (відтворення ознак чужого зразка, спрямоване, 

насамперед, на словесну форму [333, с. 548]) народних пісень зверталися ще 

автори просвітительсько-реалістичної етнографічно-побутової п’єси 10–30-х 

років ХІХ ст. Для створення народнопоетичного забарвлення до стилізації під 

фольклор вдавалися і романтики. Стилізацію за взірцями фольклорно-

стереотипного відтворення Р. Тхорук трактує як зречення від індивідуальної 

творчості [629, с. 45]. 

70–90-ті роки ХІХ ст. – епоха розцвіту вітчизняного театрального 

мистецтва, яке в суспільному житті бездержавного народу відігравало роль 

консолідатора. Тріумфу професійних труп сприяла як творчість корифеїв 

(І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Старицького), 

так й інших митців, п’єси яких збагачували театральний репертуар: 
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Б. Грінченка, О. Кониського, І. Нечуя-Левицького, Олени Пчілки, Панаса 

Мирного та ін. 

Серед фольклорних жанрів, які активно опрацьовували драматурги-

реалісти, вирізняється балада. Так, балада «Бондарівна» викликала появу в 

1884 р. однойменного драматичного твору І. Карпенка-Карого, при цьому 

драматург вніс зміни, перенісши дію з кінця XVIII ст. на середину XVII ст. 

Драма насичена піснями різних жанрів: обрядовими, ліричними, жартівливими. 

Сюжет «Бондарівни» опрацьовував (збереглися уривки) Панас Мирний – автор 

п’єси «Лимерівна» (1892), в основу якої теж покладена однойменна балада. Над 

образом Бондарівни працювала Леся Українка. На основі «Пісні про шандаря» 

І. Франко створив трагедію «Украдене щастя» (1894). Ліричний текст народної 

співанки, за спостереженням Р. Тхорук, задає Франкові тему, структурування 

основного конфлікту (шандар – Николайко) з виокремленою позицією жінки, 

прийом несподіваного повороту інтриги через репліку-cogito. Дослідниця 

спостерегла, що Франків аналіз зосереджується на характерології та 

персонажній структурі; у драмі письменник балансує в межах установленої 

моделі, користає з можливості створити новий зміст у протистоянні 

стереотипному тлумаченню тем [627, с. 110]. Народна балада «Павло Марусяк і 

попадя» стала основою драматичного етюду І. Франка – одноактівки «Кам’яна 

душа» (1895); за цим же джерелом письменник створив однойменну повість. 

Камінну душу уособлює жінка, яка заради кохання до опришка залишила двох 

діток та нелюбого чоловіка. І. Франко дещо модифікує фольклорний сюжет, 

зосередивши увагу не на постаті головної героїні, а на розбудові «любовного 

трикутника». 

Письменники-реалісти опрацьовують завжди актуальну в українській 

драматургії тему національної героїки. При цьому, як зауважує Р. Тхорук, 

жіночі героїчні варіанти історичних тем навпаки підпадають під побутовізацію, 

так усуваючись не тільки з історичного поля, але навіть позбуваючись 

яскравості історичного колориту (теми Марусі Чурай і Марусі Богуславки) [628 

с. 184]. Так, «Маруся Богуславка» (1875) І. Нечуя-Левицького, що задумувалася 
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як оперета, над музикою до якої працював М. Лисенко, «своєрідно поєднала 

елементи суто фольклорного весільного дійства, народної думи й історико-

психологічної драми» [221, с. 79]. При цьому І. Нечуй-Левицький 

підпорядкував фольклорне начало ідеї твору: показати співвіднесення 

особистого і загальнонародного при зображенні постаті Марусі Богуславки, 

образ якої, як зазначив В. Івашків, дещо змінений порівнянно з народною 

думою [221, с. 79]. Назва п’єси «Ясні зорі» Б. Грінченка – пряма цитата з думи 

про дівку-бранку «Ой визволи, Боже, нас всіх, бідних невольників,/ З тяжкої 

неволі,/ З віри бусурменської/ На яснії зорі,/ На тихії води/ У край веселий/ У 

мир хрещений!» [638, с. 47]. Зосередившись на особистих колізіях, драматург не 

дотримується важливої ознаки думи: «Нехтуючи особистими й любовними 

мотивами, думи видвигають на перше місце боротьбу з татарськими й 

турецькими наїзниками та проти польсько-шляхетського ладу на Україні» [271, 

с. 87]. Письменник відійшов від заданої фольклорним текстом дихотомії 

«кохання до чоловіка-іновірця – обов’язок перед Батьківщиною». Його героїня 

має вибирати між можливістю помсти за зраджене кохання і загрозою бути 

проклятою за свої гріхи. Б. Грінченко змальовує процес прозріння 

протагоністки, яка під впливом низки факторів (рідна пісня, кохання до 

українця, страх прокляття з уст невільничих) здатна відродитися. І саме 

усвідомлення свого відступництва, свого гріха не дозволяють їй, покинувши 

нелюбого чоловіка, повернутися на Батьківщину. Проте потреба повернення 

для розчиненої в коханні героїні Б. Грінченка не є актуальною. У версії 

М. Старицького (драма «Маруся Богуславка», 1897) роздвоєність між 

особистим і національним для Марусі Богуславки стає нестерпною. 

Образ Марусі Шурай (Чурай) також широко розроблявся драматургами 

(О. Шаховський, К. Тополя, Г. Бораковський, М. Старицький, В. Самійленко, 

І. Микитенко та ін). Письменники по-різному трактували образ героїні. Так, 

наприклад, для В. Самійленка (драматична поема «Чураївна») важливою є 

психологічна складова характеру полтавської піснярки, для М. Старицького у 

соціально-побутовій драмі «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1887) – 
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соціальна природа конфлікту. Історичні драми про розбійника-опришка, дівку-

бранку та героїню-піснетворку Р. Тхорук зараховує до творів романсового 

сюжету, спостерігши в них «ледь помітне відвойовування документальної 

історичності від затоплюючого варіювання міфологічних сюжетів» [629, с. 40]. 

У трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» (1899) мистецтво 

«олітературення фольклорного мотиву знайшло, – за словами І. Денисюка, – 

найяскравіший вираз» [168, с. 142]. Появу п’єси інспірували фольклорні твори, 

історичні документи та однойменна романтична драма М. Костомарова. 

Фольклорні джерела живили творчість драматурга – автора п’єс історичної 

тематики («Бондарівна», «Лиха іскра поле спалить і сама щезне», «Паливоди 

XVIII ст.», «Ґандзя»). 

Синкретизм біблійних і народних легенд містить філософська п’єса-

містерія Панаса Мирного «Спокуса» (1901). Легенди про чарівників-

характерників використав І. Карпенко-Карий у дебютній драмі «Бурлака». 

Образ ворожки функціонує в драматичній хроніці М. Грушевського 

«Хмельницький у Переяславі» (1919). На анекдотах про пана Каньовського 

заснований жарт І. Карпенка-Карого «Паливода XVIII століття» (1893), який 

містить інтермедійні сценки, українського колориту твору також «надають 

жартівливі пісні» [367, с. 26]. Анекдоти про псевдоревізора проглядалися ще в 

комедії Г. Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столиці, или Суматора в уездном 

городе» (1827). 

Малі фольклорні жанри, зокрема паремії, – компонент паратексту 

(заголовку) авторських творів. Коли такий народний афоризм фігурує в 

заголовку, зазначає І. Денисюк, «тоді фабула стає ілюстративною» [169, с. 26]. 

П’єси поставали і як реконструкції забутого сюжету. Прикладом може бути 

більшість п’єс, написаних у цей період: «Тоді скажеш гоц, як вискочиш» (1857) 

А. Ващенка-Захарченка; «Бувальщина, або На чужий коровай очей не поривай» 

(1888) А. Велисовського; «Сватові – як не перша чарка, то перша палка» (1901) 

А. Зінкевича; «Дай серцеві волю, заведе в неволю» (1863), «Микита 

Старостенко, або Незчуєшся, як лихо спобіжить» (1863), драма «Доки сонце 
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зійде, роса очі виїсть», водевіль «За сиротою і Бог з калитою, або ж несподіване 

сватання» (1871), комічна оперета «Перехитрили, або пошились у дурні» 

(1875), водевіль «Лихо не кожному, а іншому талан» (1882), драма «Дві сім’ї» 

(«Де зерно, там і полова») (1888), «Старі сучки і молоді паростки» (1908)), 

«Хоть з мосту та в воду головою» М. Кропивницького; мелодрама «Лиха іскра 

поле спалить і сама щезне» (1896) І. Карпенка-Карого; «Журавель в небі», «І на 

пронозу єсть заноза», «По вусам текло, а в рот не попало», «Порвалась 

нитка!»(1884) О. Кониського; «Голодному й опеньки – м’ясо» І. Нечуя-

Левицького; «Дівка на виданні, або На милування нема силування» 

І. Озаркевича; комедія «Світова річ» (1884), «Суджена – не огуджена» Олени 

Пчілки; «Не судилось», «Як ковбаса та чарка, то минеться сварка», «Крути, та 

не перекручуй» (переробка комедії «Перемудрив» Панаса Мирного) 

М. Старицького; «Дзвін до церкви скликає, та сам у ній ніколи не буває» (1918) 

Л. Яновської та ін. 

Паремії в заголовковому комплексі виступають смисловою вказівкою для 

розуміння твору, у них закодований його зміст. Будучи важливим складником 

композиції, невіддільною частиною художнього цілого, заголовний номінатив 

«відображає задум творця, указує на первісну інтерпретацію», з ним «несвідомо 

пов’язується й горизонт сподівань реципієнта, і певна прогностична модель 

розуміння тексту як його герменевтична передінтерпретація» [618, с. 224]. 

Із часом форми та способи освоєння українською літературою 

фольклорного матеріалу зазнають змін. Їхню природу окреслив Л. Скупейко: 

«Якщо «старий» романтизм, задовольняючись роллю першовідкривача, 

передусім відтворював фольклор, активно експлуатуючи його поетичність і 

невичерпні естетичні ресурси та завдяки цьому вибудовуючи власну 

літературну концепцію художності й ідейності (змістовності), то наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. окреслилася виразна тенденція до переосмислення 

істин, які приховувалися (і приховуються) за їхньою зовнішньою простотою й 

невибагливістю» [557, с. 38]. Ця тенденція яскраво репрезентована в «Лісовій 

пісні» (1911) Лесі Українки, у якій фантастично-казкова складова виконує лише 
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допоміжну роль, надаючи зображуваному своєрідного (феєричного) колориту. 

Л. Скупейко слушно зазначив, що «філософія» драми народжується не з казки, 

точніше – лише тією мірою з казки, якою казкова образність здатна 

репродукувати і транспонувати міфологічну семантику. Вона народжується у 

площині міфопоетичної символіки і претендує на осягнення 

найуніверсальніших істин буття і свідомості» [557, с. 49]. Фольклорно-

міфологічна основа «Лісової пісні», за спостереженням М. Моклиці, є іншою, 

ніж у романтиків, оскільки «кожен образ, що береться з фольклору, не 

використовується як універсалія, що легко поглиблює й поетизує зображення, а 

неодмінно, і навіть акцентовано переінакшується» [423, с. 92]. Так, Мавка, на 

відміну від фольклорного персонажа, – не спокусниця, і не люди захищаються 

від міфічних істот, а ті від чужинців. 

Негативною реакцією на панівний у попередні історико-літературні 

періоди етнографізм була відмова письменників молодшого покоління від 

обробки фольклорних тем, створення п’єс на фольклорній основі, хоча і в 

період модернізму письменники зверталися до апробованих ще романтиками чи 

реалістами форм фольклоризму. Так, О. Олесь, адаптувавши для сценічних 

потреб думу «Козак нетяга Фесько Ґанжа Андибер», зберіг народний текст 

майже без змін. Драматург лише включив до своєї думи-п’єси «Хвесько 

Андибер» (1916) цитати з «Пісні про козака Голоту» [454, с. 128]. Персонаж 

Ґанджа-Андибер фігурує в символістській фантазії (визначення автора – В.Ш.) 

«Смерть поета» (1905) О. Плюща. Ця драматична фантазія також містить 

ремінісценції з «Думи про Марусю Богуславку», які, на слушну думку 

О. Єременко, «поглиблюють культурно-історичний колорит твору» [193, 

с. 136]. Речитативний спів думи з його оповідно-ритуальними інтонаціями у 

творі «Сні української ночі» В. Пачовського помітив С. Хороб [667, с. 159]. 

Використовували драматурги у своїй творчості також народні епічні 

жанри. Одним із перших до фольклорної казки звернувся романтик 

М. Костомаров, п’єса якого «Загадка» (1862) постає інсценізацією народної 

казки «Про дівку-семилітку». Драматизування (авторський термін – В. Ш.) 
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гуцульських казок здійснив Г. Хоткевич – автор п’єси «Практикований 

жовнір», в основу якої покладена казка про безстрашного солдата, 

контамінована із ситуаціями інших народних творів. С. Черкасенко в 1918 р. 

ідентифікував інсценівку повісті М. Гоголя «Страшна помста» як драматичну 

казку. «Сон-мрія, або казка Зеленого Гаю» (1919) – одна із семи п’єс Олени 

Пчілки, створених для аматорського дитячого театру, який вона організувала в 

Зеленому Гаї – околиці рідного Гадяча. «По дорозі в Казку» (1911) – назва 

драматичного етюду О. Олеся. Жанри казки та легенди входять до художньої 

тканини іншого драматичного етюду письменника – «При світлі ватри» (1913). 

Функція фольклорно-міфологічних мотивів, образів у драмах О. Олеся полягає 

в знаходженні української автентичності шляхом занурення в глибини 

ментального незвичайного, казкового. Міф і казка є й у творах драматурга, 

спрямованих як для дорослої аудиторії, так і для малечі: «Над Дніпром», «Ніч 

на полонині», «Бабусина пригода»,«Ведмідь в гостях у Бабусі», «Бабуся в 

гостях у Ведмедя», «Напровесні» та інших. Слушним видається спостереження 

С. Хороба про те, що О. Олесь «як ніхто із його попередників та послідовників 

творчо культивував лірико-міфологічну лінію», проектуючи минувшину на 

сучасне життя «через стійку сакральну традицію українського народу» [667, 

с. 160]. 

Відображаючи картини народного життя, митці звернулися до 

відтворення фрагментів народної обрядовості. Генетично обряди близькі до 

драми, адже «у їхніх ритуалах завжди крилися щедрі джерела театральності» 

[582, с. 9]. У п’єсах першої половини ХІХ ст. є сцени сватання, вечорниць, 

весіль, колядувань, народних гулянь, які супроводжувалися народними піснями 

– ліричними, побутовими, обрядовими, героїчними. Ця традиція збереглася і в 

наступних періодах розвитку драматургії як у фольклорно-етнографічному 

театрі корифеїв, так і в модерному театрі. О. Ставицький зауважив, що «щедре 

використання народної творчості, обрядів, відтворення на сцені етнографічних 

подробиць сільського побуту» було запорукою успіху в добу перших тріумфів 

театру корифеїв [582, с. 12]. 
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Календарна обрядовість відображена в п’єсах Д. Дмитренка 

«Малоросійські вареники, або Останній день масниці», М. Старицького «Ніч 

під Івана Купала», Стецька Шерепері (С. Писаревського) «Купала на Івана». 

Вертепну сцену, подану у формі видіння, містить святкова вистава «Іродова 

морока» (1879) П. Куліша. До форми вертепу при створенні однойменного 

сатиричного твору звернулася Л. Старицька-Черняхівська. 

Родинну обрядовість відтворювали у своїх п’єсах Т. Шевченко «Назар 

Стодоля», А. Зінкевич «Сватові – як не перша чарка, то перша палка» (1901), 

Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці», П. Котляров «Любка, або 

Сватання в селі Рихмах», І. Озиркевич «Весілля, або Над цигана Шмигала нема 

розумнішого», І. Карпенко-Карий «Підпанки» та ін. 

У більшості авторських драматичних творів спостерігається контамінація 

обрядів: сцени сватання в п’єсі Т. Шевченка «Назар Стодоля» поєднуються з 

обрядовим дійством Святого вечора; Купальський і весільний обряди 

представлені в опері «Купала на Івана» Стецька Шерепері; весняні ігри, 

колядки, гуцульське «посіжінє» (обряд при покійнику), весільний обряд – 

складові етнографічної вистави «Гуцульський рік» (1910) Г. Хоткевича. П’єси 

драматурга для створеного ним у 1910 р. у селі Красноїлі на Івано-Франківщині 

Гуцульського театру були розраховані для гуцулів-селян, проте своїм 

універсальним рівнем вони, як зазначив І. Денисюк, становлять інтерес для 

якнайширшого загалу споживачів мистецтва, захоплюють їх відкриттям цілого 

незнаного краю – дивосвіту колористичних типів, проекцією конкретики і 

пластики міфу у безмежність філософічну. Етнографічний «сирий» матеріал, 

цінний як «порода», Г. Хоткевич стилізує по-новітньому, по-модерному – чи то 

в дусі неоромантизму, символізму, а то й сюрреалізму [167, с. 5]. 

На фоні сільського весілля відбувається дія комедії В. Винниченка 

«Панна Мара» (твір має казкову фабулу). Народні пісні звучать у драмі «Чужі 

люди», а в п’єсі «Базар» виступають ще й коментарем дії. Пісні, легенди, 

повір’я, пов’язані зі святом Івана Купала, входять до структури дебютної п’єси 

С. Васильченка – драми «Чарівниця» (1909), написану на основі баладних 
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пісень («Ой Сербине, Сербиночку», «Ой у полі криниченька») про вбивство 

сестрою брата з намови парубка. Фольклорно-етнографічний матеріал уведений 

до інших п’єс письменника: пісні, казку містить водевіль «На перші гулі» 

(1911), пісня «За тучами, за хмарами сонечко не сходить» – лейтмотив п’єси 

«Зіля Королевич» (1913), на основі народної пісні створена п’єса «Недоросток» 

(1913), жанр якої драматург означив як народну гумореску. 

Надзвичайний інтерес наприкінці ХІХ ст. митців, науковців до творчості 

та побуту народу О. Ставицький пояснює тим, що «з розвитком і нестримним 

вторгненням на село нових, капіталістичних форм господарювання 

безповоротно відходив у минуле старий патріархальний уклад життя, а з ним і 

традиційні форми поведінки й думання» [582, с. 7]. 

Отже, здійснений огляд взаємозв’язку фольклору і драматургії свідчить, 

що засвоєння художніх багатств фольклору, творче опрацювання його жанрів 

(пісень, балад, дум, казок, анекдотів, паремій та ін.), народних обрядів – 

характерна особливість українських драматургів усіх історичних періодів 

літературного розвитку. На початковому етапі поетичного освоєння 

письменниками фольклорних багатств переважають такі процеси: інсценізаціія 

фольклорних жанрів, обробка фольклорних мотивів, ускладнення 

одномотивного сюжету додаванням іншихмотивів, мовна та жанрова 

стилізація. Письменники, засвоюючи народнопоетичні багатства, майже не 

виявляли своєї мистецької індивідуальності. На пізніших етапах вони 

демонстрували більш творчий піддхід до народнопоетичної бази: удавалися до 

комбінації елементів різних фольклорних жанрів, психологізували характери 

персонажів, модифікували як мотиви, так і образи, підпорядковуючи 

трансформований фольклорний матеріал авторській ідеї. 

 

1.4. Фольклорний компонент п’єс 20–30-х років ХХ століття 

 

У 20-ті – першій половині 30-х рр. ХХ ст. (період українського 

Відродження) продовжується піднесення національної культури, розпочате в 
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період зламу віків. Цьому сприяло розгортання процесу коренізації (на теренах 

України – українізації) 1923–1928 рр., насильно зупиненим у 30-х роках – 

найдраматичнішу добу в історії України. Період вітчизняного Ренесансу 

характеризується новою хвилею пробудження національної свідомості, 

посиленням уваги культурних діячів до народної творчості – джерела 

національного духу. «Національна художня свідомість особливо яскраво 

виявляється в народній творчості, яка обертається навколо основних архетипів, 

сталих емоційно-динамічних моделей, повільно видозмінюючи та розширюючи 

їх», – наголошувала Н. Шумило [751, с. 13]. Процес звернення до етнічних 

першоджерел – визначальна особливість не лише літератури, а й мистецтва 20–

30-х рр. ХХ ст. – періоду становлення й функціонування модерної української 

нації. 

У музичному мистецтві популяризації народних мелодій сприяли 

написані на основі фольклору твори для хору М. Леонтовича, публікації 

збірника «Українські народні мелодії», підготовленого К. Квіткою, монографії 

Г. Хоткевича «Музичні інструменти українського народу» (1930). У цей період 

здійснювалися спроби винятково на фольклорних засадах навчати гри на 

інструментах. Розвивався фольклоризм у камерних та великих формах 

української інструментальної музики композиторів М. Вериківського, 

П. Козицького, В. Костенка, Б. Лятошинського, Ю. Мейтуса, Л. Ревуцького. 

Процес фольклоризму активізувався також в Західній Україні. Фортепіанні 

обробки музичного обрядового фольклору – колядок і щедрівок – здійснив 

В. Барвінський. Фольклорні джерела використовували М. Вербицький і 

В. Матюк у хорових творах церковної та світської тематики. 

В образотворчому мистецтві принципи колоризму народного мистецтва 

засвоювали українські художники авангардистського спрямування. Художники 

захоплювалися українською картиною, зокрема імперсональними варіаціями 

козака Мамая. Народний примітив, поєднаний із рисами староукраїнського 

іконопису, визначав художній стиль М. Бойчука та учнів його майстерні, 

зокрема І. Падалки, В. Седляра. Народна творчість (гончарство, вишивка, 
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ткацтво, писанкарство) стимулювала мистецькі пошуки О. Богомазова, 

О. Екстер, Ф. Кричевського, А. Петрицького, К. Піскорського, М. Синякової та 

ін. Про захоплення сценографа А. Петрицького народним мистецтвом свідчить 

оформлення вистави «Вертеп» (1919): «в декоративних панно та художніх 

плакатах на теми бурсацьких інтермедій та шкільних драм, намальованих для 

ярмарку на Сирецькому іподромі» [88, с. 252]. Із народного джерела черпали 

натхнення й такі західноукраїнські митці, як О. Новаківський, О. Кульчицька та 

ін. 

Серед скульпторів цього періоду помітне місце посідає О. Архипенко. 

Митець всесвітньої слави намагався перепустити «сприймання дійсності через 

відчуття її таємних праформ», які він шукав у спрощених формах «первісно-

ідолянської й архаїчної скульптури» [103, с. 535]. В архітектурі успішні спроби 

виробити національний стиль здійснили С. Васильківський, брати Ф. та 

В. Кричевські, С. Тимошенко та ін. 

Діячі театрального мистецтва по-різному ставилися до народної 

творчості: від цілковитого заперечення пролеткультівцями як спадщини 

минулого, до свідомого і неусвідомленого використання у творчості як 

професіоналів, так і аматорів (у цей період спостерігається відродження 

започаткованого «Просвітами» аматорського театрального руху і поява 

численних творів, написаних для художньої самодіяльності). 

Професійний театр (не лише експериментальний, а й традиційний) 

прагнув новаторства «і в царині репертуару та його трактовки, і в царині суто 

сценічних форм» [253, с. 43]. Багато рис, притаманних театральному життю 

початку 20-х рр. ХХ ст. споріднюють його з народною драмою: вихід театру із 

закритого простору на вулиці, велика кількість учасників, перевага видовищних 

форм над вербальним компонентом, імпровізація акторів при наявності лише 

певного каркасу вистави, колективна творчість тощо. Перероблені (осучаснені) 

фольклорні сюжети, вертеп збагачували репертуар самодіяльних і професійних 

труп, зорієнтованих на демократичного глядача. 
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Серед форм агітаційно-масових вистав виділялися літературно-музичні 

композиції, які поєднували декламацію, живу газету, монтаж. Удаючись до 

літературних монтажів, інсценізацій, митці розбудовували театральний 

репертуар. Опрацюванню підлягали як твори класиків (П. Гулака-

Артемовського, М. Коцюбинського, П. Куліша, І. Франка, Т. Шевченка), так і 

сучасників (О. Олеся, М. Семенка, П. Тичини та ін.). Ця тенденція 

простежувалась і в Східній Галичині. Так, у Львівському театрі 

ім. І. Котляревського режисер Б. Блавацький здійснив постановку 

інсценізованих Г. Лужницьким балад «Тополя», «Причинна», «Утоплена» 

Т. Шевченка. Постановкою, «що плідно й органічно об’єднала, синтезувала 

здобутки «старого» не лише національного, а й усього європейського театру і 

нові мистецькі ідеї», стала інсценізація Л. Курбасом у 1920 році Шевченкових 

«Гайдамаків» [225, с. 577]. 

Поступове відвоювання драматургами в театрі своїх позицій розпочалося 

з постановки дебютної п’єси М. Куліша «97». За десятиліття творчої діяльності 

(1923–1934) найвизначніший український драматург ХХ ст. пережив творчу 

еволюцію, про що свідчить переробка п’єс раннього драматургічного періоду 

при підготовці до друку повного зібрання творів (деякі з них автор змінив на 70 

відсотків). Очевидно, еволюція митця великою мірою була зумовлена його 

найближчим оточенням, зокрема товариством із режисером-експериментатором 

Л. Курбасом. Мистецькі програми Л. Курбаса пов’язані з естетикою 

авангардизму, в експресіоністичному руслі якого працював зрілий М. Куліш 

(цей період творчості митця розпочинається з появою в 1926 р. «Зони», а в 

1927 р. – «Народного Малахія»). 

У 20-ті роки продовжували працювати знані драматурги: С. Васильченко, 

І. Кочерга, Є. Кротевич, Я. Мамонтов, Олена Пчілка, Л. Старицька-

Черняхівська, Г. Хоткевич, Л. Яновська та ін. У цей період дебютували: 1924 – 

М. Куліш «97», В. Минко «Лісові круки», В. Ярошенко «Кооперативна 

мобілізація, 1925 – І. Дніпровський «Любов і дим», 1926 – Ф. Лопатинський 

«Козак Голота», 1927 – А. Гак «Родина пацюків», 1928 – О. Корнійчук «На 



87 

 

грані», 1929 – І. Микитенко «Диктатура», 1930 – Л. Красовський-Улагай «Люди 

й маски (комедія про синьйора Форміку), Г. Мізюн «Новими стежками». 

Мали своїх драматургів Галичина й Закарпаття: М. Волошина, Я. Галана, 

В. Гренджу-Донського, А. та І. Крушельницьких, Г. Лужницького, 

В. Товстоноса (Таля) та ін. У еміграції творили В. Винниченко, Мирослав 

Ірчан, Є. Карпенко, Ю. Липа, Л. Мосендз, О. Олесь, С. Черкасенко та ін. 

Мистецьке життя цієї пори характеризується інтенсивністю творчих 

пошуків. Функціонували різноманітні стильові течії, які вбирали національні та 

європейські художні ідеї. Як і в період зламу епох, модернізм, співіснуючи з 

реалістичним типом художнього мислення, займає панівні позиції в творчості 

вітчизняних письменників. Особливою потужністю вирізнялися стильові течії – 

модифікації романтичного типу творчості: символізм, неоромантизм, 

експресіонізм. Першою спробою прищепити східноукраїнській драматургії 

експресіоністичні прийоми була дебютна п’єса І. Дніпровського «Любов і дим» 

(1925). З експресіонізмом пов’язані пошуки нових засобів художньої образності 

драматурга й режисера О. Довженка, у стилі якого дослідники помітили сплав 

прийомів фольклору й експресіонізму [652, с. 257]. 

Експериментаторство, обізнаність із творчими досягненнями 

західноєвропейських колег характерні для митців цієї доби (вони набували 

нових знань не лише з публікацій, а й безпосередньо під час мандрівок 

європейськими країнами). Письменникам був близьким експресіонізм із його 

агітаційним пафосом, увагою до соціально-політичних проблем. Твори 

виявляли й інші стильові уподобання українських драматургів: символізм 

низки п’єс І. Кочерги, Є. Кротевича, Я. Мамонтова, М. Рильського; 

неоромантизм – С. Васильченка, О. Довженка, Л. Первомайського, І. Кочерги, 

Олени Пчілки, Л. Старицької-Черняхівської, Г. Хоткевича, Ю. Яновського; 

імпресіонізм М. Івченка, неореалізм драматичних творів Є. Плужника ([225, 

с. 145], хоча, як нам видається, драматичні твори письменника своїм змістом 

подібні до п’єс експресіоністичного ґатунку); реалістична поетика творів 
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О. Корнійчука, І. Микитенка – головних творців української соцреалістичної 

драматургії. 

Близькість до явищ, що «конгеніально розвивались у Східній Україні» 

засвідчив драматургічно-театральний процес Західної України [667, с. 155]. 

Письменники Галичини та Закарпаття, митці-емігранти працювали в різних 

стильових площинах: символістській (В. Пачовський, Є. Карпенко, Ю. Липа, 

Л. Мосендз), експресіоністичній (В. Винниченко, Мирослав Ірчан), 

неоромантичній (А. Волошин, В. Ґренджа-Донський, О. Олесь, С. Черкасенко). 

Неоромантизм, символізм, експресіонізм розвивали романтичні традиції 

української літератури. Від романтизму письменники цих стильових течій 

успадкували також зацікавленість фольклором, сюжетикою його творів, 

образністю, художніми засобами. Майже так само, як і старі романтики, 

«актуалізує національний міф» неоромантична фольклорна течія [423, с. 89]. До 

усної народної творчості, зокрема жанру казки, найпослідовніше звертався 

О. Олесь (симбіоз міфу й дійсності, минулого й сучасного, казки й реальності 

відзначає в поетиці драматичних творів митця С. Хороб [664, с. 24]). Синтез 

фольклорної та літературної казки простежується в І. Кочерги. Твори з 

елементами казкового епосу наявні також у художньому спадку Є. Карпенка, 

Є. Кротевича, Ю. Липи. Фольклорно-фантастичні постаті діють у п’єсах 

«Чарівна сопілка» П. Капельгородського, «Марко у пеклі» та «Майстри часу» 

І. Кочерги, «Сентиментальний чорт», «Син сови» Є. Кротевича, «Весна» (1933) 

Д. Марчишина, «Революція на небі» Г. Одинця, «Ніч на полонині» О. Олеся, 

«Дві чарівниці» Олени Пчілки, «Весняним ранком» М. Тополі та ін. 

Казки, легенди як самостійні твори чи епізоди, цитати з них уходять до 

структури п’єс «Вигнанець Вагнер», «Фея гіркого мигдалю», «Викуп», 

«Алмазне жорно», «Марко у пеклі» І. Кочерги, «Секретар прем’єр-міністра» 

Є. Кротевича, «97», «Комуна в степах», «Маклена Ґраса», «Народний Малахій», 

«Прощай, село» М. Куліша, «Святий Миколай» (1934) О. Сливки. 

Баладу як вставний епізод містить п’єса «Мина Мазайло» М. Куліша. 

Баладна сюжетика й образність визначають поетику п’єси «Маруся Шурай» 
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І. Микитенка (за свідченням автора, твір ґрунтований не так на 

народнопісенному джерелі, як на п’єсі М. Старицького, який один із перших в 

українській літературі здійснив інсценізацію драматичних творів). Баладну 

структуру має драматична поема Ю. Липи «Троянда з Єрихону» (1922). 

Відгомін соціально-утопічної легенди «про далекі землі» відчувається в 

ліричній драмі «Вічний Корабель» (1933) Л. Мосендза, герої якої поділяють 

долю Агасфера. Вони покарані за втечу, зумовлену відмовою боронити 

Батьківщину від загарбників. Віра в легенду «про далекі землі» (художній 

еквівалент Країни Рад) погубила довірливих персонажів (які мали прототипів) 

драми О. Олеся «Земля обітована» (1935). Письменник показав трагічну 

неможливість поєднання утопічної мрії й абсурдиної дійсності. Інший вид 

соціально-утопічної легенди – «про визволителя» – в українській літературі 

представлений у більшій кількості творів, наприклад, він простежується в п’єсі 

С. Васильченка «Кармелюк». Створена на основі пісні «За Сибіром сонце 

сходить», легенд і переказів вона мала декілька редакцій (1918, 1924, 1927 

років). Драматичні твори письменника, починаючи з дебютної драми 

«Чарівниця» (1909), написаної за баладним мотивом жертвування дівчиною 

братом на вимогу коханого, сповнені піснями, прислів’ями і приказками, 

жартами. Виняток становить п’єса «Куди вітер віє». Фольклорні джерела, які 

оспівували особу подільського повстанця, приваблювали й інших 

письменників, зокрема Л. Старицьку-Черняхівську – авторку історичної драми 

«Розбійник Кармелюк», В. Суходольського – творця п’єси «Устим Кармелюк». 

Розвиваючи традицію романтизації національної історії, прагнучи 

згадками про славне минуле активізувати героїчні дії сучасників, драматурги 

опрацьовували образи історичних пісень і дум. Навколо постаті легендарних 

народних героїв – учасників національно-визвольних змагань – організовані 

сюжети творів «Козак Голота» (1926) Ф. Лопатинського, «Їхав стрілець на 

війноньку» (1925) Б. Пирятинського, «Ой Морозе, Морозенку» (1933), «Дума 

про Нечая» Г. Лужницького, «Ґанжа Андибер. Народна дума» (1927) 
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М. Рильського, «Маруся Богуславка» (1927) М. Семенка, «Северин Наливайко» 

(1928) С. Черкасенка, та ін.  

Характерним прийомом відтворення фольклорних традицій для 

літератури аналізованого періоду є стилізація жанру, зокрема думи. Серед 

творів, елементом паратексту яких виступає лексема «дума» виділяються: 

«Дума про незаможника гречкосія та куркуля Дерія» В. Алешка, «Дума про 

Бармашиху» В. Поліщука, «Дума про трьох вітрів» П. Тичини. У драматургії 

стильові особливості героїко-епічного жанру, його ритміку використали 

Г. Лужницький у «Думі про Нечая», Ю. Яновський у «Думі про Британку». 

Майже не простежується актуальне для драматургії ХІХ ст. явище 

використання прислів’їв у назвах творів (нами зафіксовано лише поодинокі 

випадки: Ю. Гедзь «Віз ламається – чумак ума набирається» (1925), І. Кочерга 

«Навчила доля, де шлях до волі» («Манівцем до волі») (1929), «Підеш – не 

вернешся» (1936)). 

Активно користувалися митці аналізованого періоду прийомом 

моделювання, залучаючи фольклорні компоненти (сюжети, мотиви, образи) до 

формування нової художньої реальності. Яскраві приклади користування цим 

прийомом продемонстрували Остап Вишня («Мікадо»), Ф. Лопатинський 

(«Козак Голота»), Л. Улагай-Красовський («Вій») та ін. 

Жанр анекдоту сприяв появі творів «Хулій Хурина» та «Мина Мазайло» 

М. Куліша, «Блискавиця» Л. Яновської, «Катіна любов або будівельна 

пропаганда» Юліана Шпола. 

Письменники цього періоду продовжили започатковане попередниками 

звернення до жанрів народної драми. За принципом вертепу побудовані п’єси 

«Отак загинув Гуска», «Патетична соната», «Маклена Ґраса» М. Куліша, 

«Катіна любов або будівельна пропаганда» Юліана Шпола. Постановка 

«Різдвяного вертепу» була здійснена Л. Курбасом у «Молодому театрі» в сезоні 

1918–1919 рр. Центром вистави виступало оформлення: двоповерхова 

скринька, у верхній частині якої відбувалися містеріальні епізоди, у нижній – 

світські, інтермедійні сценки; актори, одягнуті в традиційні для вертепного 
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дійства костюми, використовували грим-«маску», відтворюючи пластику 

персонажів лялькового театру. 

Відгомони п’єси «Цар Максиміліан» звучать у творах «Мина Мазайло» 

М. Куліша, «Мікадо» Остапа Вишні. Сцени вечорниць, пісні, жарти наявні в 

«народній опереті» «Як сади зацвітуть» (1935) В. Ґренджі-Донського, автора 

«Вечорниць», «Сватання». Інший верховинець – А. Волошин – на народній 

основі створив п’єси «Маруся Верховинка» (1931) (своєрідний закарпатський 

варіант «Наталки Полтавки»), «Без Бога ні до порога» (1936), у якій відтворив 

обряди жниварського циклу. 

У 20-ті роки зародився жанр кіносценарію, який розбудовували 

С. Васильченко, О. Довженко, І. Кавалерідзе та ін. Зміст довженківської 

«Землі», як наголошує Т. Свербілова, «розкривається лише за умови її 

сприйняття на міфологічному вимірі» [230, с. 391]. На сюжети пісень 

«Бондарівна», «Ой не ходи, Грицю, на тую вулицю», «Недоросток», «Біда» 

написав сценарії С. Васильченко. Митець розробив плани сценаріїв до творів 

«Лимерівна», «Голота», «Ганжа-Андибер», «Морозенко», «Чечітка», 

«Киселик». Як зауважила О. Турган, це лише частина наміру письменника 

подати мовою і засобами кіно «українські народні пісні за такими розділами: 

пісні історичні, гумористично-побутові, пісні про кохання» [626, с. 116]. 

Отже, за багатством творчих імен, стильовим і жанровим різноманіттям 

художніх творів період 20-х років по праву названий національним культурним 

Відродженням. Здобутки українських митців піднесли вітчизняну культуру до 

рівня європейських досягнень Натомість 30-ті роки відзначені уніфікацією, 

установленням і пануванням єдиного художнього методу соціалістичного 

реалізму. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Фольклор як вид духовно-творчої діяльності за типом свідомості 

близький до міфології, а як явище мистецтва – споріднений із літературою. 



92 

 

Посередницька функція фольклору в сполуці «міфологія – фольклор – 

література» полягає в тому, що крізь нього література прочитує міф 

(найдавніші форми пізнання світу та людини – міфологічні уявлення – дійшли 

до нашого часу переважно в сюжетах, мотивах фольклору). В Україні не власне 

міфологія, а фольклор, що акумулював у собі вітчизняну міфологію, є 

безпосереднім попередником і базою національної літератури. 

Корелятивність двох художніх систем позначається фольклористичними 

та літературознавчими термінами «фольклоризм» і «фольклоризація». Термін 

«фольклоризм» уживається на позначення інтеграції фольклорного матеріалу в 

художній літературний текст. Наявність варіантів назви: «фольклоризм», 

«фольклоризм у літературі», «фольклоризм літератури», «літературний 

фольклоризм» – свідчить про неуніфікованість термінологічної бази. Зауважено 

багату синоніміку термінології: «фольклоризм» і «фольклорність» 

(І. Айзеншток), «фольклоризм» і «фольклоризація» (О. Гончар), «фольклоризм» 

і «олітературення» (І. Денисюк), «фольклоризм» і «художня асиміляція 

фольклору» (В. Погребенник). 

Засвоюючи авторський текст, народний колектив змінює його, 

пристосовуючи до усних форм функціонування. І хоча неуніфікованим 

залишається вживання термінів, якими позначаються взаємини літератури і 

фольклору («фольклоризм» і «фольклоризація»), а поняття «фольклоризм» у 

літературознавстві, на відміну від фольклористики, використовується не надто 

часто, це явище (як експліцитне, так й імпліцитне) у мистецькій практиці є 

надзвичайно розповсюдженим, адже елемент однієї художньої системи, 

потрапивши до іншої, сприяє її збагаченню. 

Дослідники виділяють такі види фольклоризму: трансформація народного 

сюжету в літературний твір та імітація фольклорного жанру, яка зводиться до 

мовного шліфування; імітативний або стилізаційний, інтерпретаційний, 

концептуально-інноваційний або трансформаційний; органічний і кабінетний 

(оскільки зв’язок письменників із фольклором є природним чи 

опосередкованим). Письменники різних історико-культурних періодів віддають 
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перевагу різним видам фольклоризму. Серед визначальних чинників цього 

процесу – стан розвитку духовної і художньої культури суспільства. 

Зв’язок народноепічної та літературної традицій розглянуто в діахронії. 

Зауважено, що міцність цих єдностей у різні історико-культурні епохи 

неоднакова. Особливою потужністю вони відзначаюся в періоди романтизму 

(час всезагальної уваги до фольклору та етнографії) й модернізму. 

Використовуючи народнопоетичні теми, сюжети, мотиви, образи, художні 

прийоми та засоби, письменники активно послуговуються поетикою казки – 

одного з найстаріших фольклорних жанрів, у якому збереглися елементи 

міфічного мислення. Науковці виокремлюють два типи зв’язку між міфом і 

казкою: синхронний (міф і казка – жанри фольклору) і діахронічний 

(десакралізувавшись, міф перейшов у казку). В основу мотивів чарівної казки 

покладено соціальний інститут древнього суспільства – первісні обряди 

посвячення. 

Оскільки між естетикою усної і писемної творчості є глибока різниця, 

казкові сюжети, мотиви, образи, потрапляючи в літературу, переосмислюються, 

трансформуються авторами. При цьому зберігається певне незмінне 

семантичне ядро, яке породжує в реципієнта передбачувану естетичну реакцію, 

закладену в глибинах його підсвідомості. Прагнення наблизитися до простого 

читача, який був головним реципієнтом української літератури, – один із 

чинників звернення письменників до засобів народної казки, адже елементи 

казковості сприяють легшому сприйняттю твору. 

Міфологія впливає на літературу як через казку, так і через героїчний 

епос. На відміну від теософського міфу, героїчний епос, як і казка, 

антропоцентричний, але дії його центрального героя не зосереджені на 

індивідуальному інтересі (як казкового), а скеровані на благо інших (роду, 

народу). Подібно до героя міфів та казок епічний герой проходить 

випробування. Схема пригод персонажа героїчного епосу, як і казкового, 

відповідає основним стадіям обряду ініціації: герой відмовляється від 

колишнього життя, просторово віддаляючись від звичних місць перебування; у 
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чужому локусі, переборовши труднощі та небезпеки, він здобуває помічника; 

після пройдених випробувань у новому статусі повертається додому. Одні й ті 

ж архетипи, ті ж герої й ситуації є в міфах, казках і героїчному епосі. Різниця 

між ними полягає в тому, що, на відміну від успішних персонажів міфів і казок, 

епічний герой у фіналі гине, найчастіше – це смерть за батьківщину.  

Функціонування фольклорно-етнографічного матеріалу в структурі 

драматичних творів розглянуто в різні історико-культурні періоди. На 

початковому етапі поетичного освоєння письменниками фольклорних багатств 

переважали такі процеси: інсценізації фольклорних жанрів (анекдоту, казки, 

приповідки, прислів’я, найчастіше – народної пісні); обробки 

народнопоетичних мотивів; ускладнення одномотивних фольклорних сюжетів, 

шляхом уведення нових персонажів і додаткових мотивів; стилізації матеріалу 

під слово, взяте з народних уст. Панувало пряме включення фольклорних цитат 

як у сам текст твору (найчастіше з метою естетичного впливу на реципієнта), 

так і в його заголовкові комплекси (п’єси писалися як ілюстрації певних тез чи 

як реконструкції забутого сюжету). Авторська особистість, рефлексія при 

цьому не виявлялася, спостерігався брак самостійної письменницької ідеї, яка б 

організувала весь зміст. У ранній період розвитку літератури були 

продуктивними два види фольклоризму: трансформація народного сюжету в 

літературний твір та імітація або стилізація народної мови чи фольклорного 

жанру. 

На пізніших етапах історико-культурного буття письменники, 

проявляючи свою індивідуальність, демонстрували більш творчий підхід до 

народнопоетичної бази: вдавалися до контамінації фольклорних жанрів, 

психологізували характери персонажів, трансформували народнопоетичні 

першотвори, вносячи істотні зміни в сюжет, модифікуючи змістове наповнення 

образів-персонажів, запозичених із текстів усної народної творчості. Романтики 

відмовилися від фольклорної стилізації героїв (оспівування їх незвичайності, 

небуденної піднесеності). Письменникам-реалістам притаманні: докладна 

характеристика дійових осіб, їх індивідуалізація, детальне окреслення ситуацій, 
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запозичених із фольклорних творів, наповнення їх конкретизованими 

побутовими деталями й подробицями та введення численного етнографічного 

матеріалу. Поширеним було явище використання прислів’їв у заголовковому 

комплексі – смисловому ключеві для розуміння твору. На основі фольклорних 

першоджерел із-під пера письменників-модерністів з’явилися твори з яскраво 

вираженою суб’єктивною позицією авторів, які, переосмислюючи, 

використовували народно-міфологічну образність на рівні символу. 

Вітчизняна драматургія засвідчує шлях від прямого використання в 

авторських текстах як цитат, так і творів різних фольклорних жанрів, особливо 

пісень, паремій (твори письменників нерідко поставали як їх ілюстрація), через 

уведення елементів обрядового фольклору, історичних пісень, дум, легенд, до 

опосередкованого впливу народного етичного та естетичного ідеалу на 

авторську позицію, що виражається в концептуальній сутності творів митців. 

Художньо використані письменниками уснопоетичні багатства стали 

складниками їхніх творів, здійснюючи вплив як на зміст, так і на форму. 

Період вітчизняного Ренесансу (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) 

характеризується новою хвилею пробудження національної свідомості, 

посиленням уваги культурних діячів до народної творчості. Процес звернення 

до етнічних першоджерел – визначальна особливість не лише літератури, а й 

мистецтва періоду становлення й функціонування модерної української нації. 

Композитори, шляхом обробки музичного обрядового фольклору та написання 

оригінальних творів на основі вітчизняного мелосу, популяризували народні 

мелодії. Художники, скульптури та архітектури засвоювали принципи 

колоризму народного мистецтва, захоплювалися народною українською 

картиною. Стимулом для художніх пошуків митців були гончарство, вишивка, 

ткацтво, писанкарство, архаїчна скульптура, народна архітектура. 

Романтичні традиції літератури розвивали неоромантики, символісти, 

експресіоністи, перейнявши від романтизму інтерес до усної народної 

творчості.  
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Фольклоризм літератури 20–30-х рр. ХХ ст. має низку особливостей: 

переважає не характерний для попередніх періодів стилістичний вплив 

фольклору, а сюжетний, стали допоміжними домінантні раніше прийоми 

цитування (текстів, сюжетів, мотивів), стилізації (жанрової, мовної). 

Фольклорні впливи в цей період є не скільки явними, стільки латентними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

РОЗДІЛ 2 

РЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ В ДРАМАТУРГІЇ  

20–30-Х РР. ХХ СТ. 

 

2.1. Ініціаційний структурно-семантичний складник сюжетів п’єс 

І. Микитенка, О. Корнійчука 

 

Постійним елементом світогляду є міф, який здатен бути сполучною 

ланкою між індивідом та колективною психікою. Поруч із стереотипами міф у 

колективній свідомості є «об’єднуючим, інтегруючим елементом спільнот 

різного рівня, і в колективному несвідомому, виявляючи ірраціональні сфери 

індивідуальної і колективної психіки» [423, с. 86]. Процес міфологізації 

навколишнього світу починається зі стихійних ірраціональних вірувань у 

надприродні сили. Водночас поруч із віруванням накопичується раціональне 

пізнання світу. Постає зіткнення двох образів світу, коли знання про реальні 

закони і закономірності випереджає вірування [423, 87]. Ситуація, характерна 

для прадавньої епохи, має тенденцію повторюватися в наступні часи. 

Притаманна вона й для культурно-історичного періоду 20–30-х рр. ХХ ст. 

У ХХ ст. реципієнтом, а почасти й автором художньої продукції, ставала 

масова людина («ерою натовпів» назвав це століття французький соціолог 

Г. Лебон). Свідомість масової людини, яка оперувала не поняттями, а образами-

архетипами та символами, у своїй основі була фольклорно-міфологічною. Це 

викликано тим, що в періоди політичних, соціальних катаклізмів зазнає поразки 

раціональний погляд на життя, натомість актуалізується архаїчний пласт 

людської свідомості, коли певні уявлення про світ, про людину починає 

формувати міф. Міфологічний тип мислення, ірраціональне сприйняття 

дійсності були визначальними для світогляду радянської людини. У Країні Рад 

панівними стали соціальний та політичний міфи. 

Формою політичного міфу виступає ідеологія – система поглядів, ідей, 

які через призму інтересів, ідеалів і цілей певних суспільних структур 
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конструюють суспільну свідомість. П. Рікер назвав ідеологію, поряд з утопією, 

одним із варіантів «спотвореного ставлення до реальності», зауваживши: «це, 

зрештою, система ідей, що абсолютизуються внаслідок неможливості їхнього 

співвіднесення з реальністю» [516, с. 378]. Механізм дії на людину ідеології як 

особливого знакового утворення вивчав Р. Барт, проводячи паралелі між 

ідеологією та міфолологією [29]. Саме через ідеологію влада «прагне виробити 

потрібний їй тип поведінки» [40, с. 244]. Літератори українського Відродження 

ХХ ст. пропонували нове прочитання міфу (процесс реміфологізації), 

віднаходячи в ньому актуальні аспекти, чи заперечували, звільнившись від 

колективних уявлень, панівних у тогочасному суспільстві (процесс 

деміфологізації). 

Творчість соціально заангажованих письменників, будівничих 

соцреалістичного канону тоталітарної культури, формувала систему цінностей, 

задавала программу «правильної» публічної поведінки. Міфотворчість 

письменників соціалістичного реалізму виявляє їхню свідому настанову на 

зображення як реальних потенційно можливих картин гармонійного життя. 

Соціальне спрямування характернее для творів чільного прозаїка і 

драматурга межі 20–30-х років Івана Микитенка (1897–1937), який, за його 

свідченнями, розпочинав свій шлях у літературі в 1920–1922 рр. як автор агіток: 

«Писав вірші, ударні п’єски, присвячені певним кампаніям. […] Агітки свої сам 

ставив силами сільського драмгуртка, яким сам і керував» [397, с. 400]. Пізніше 

знайомство митця зі сценою укріпилося роботою в театрі: запрошений 

М. Терещенком, режисером Одеської української державної драми, він у 1924–

1926 роках завідував її літературною частиною. 

Драматург – автор більше 10 п’єс, одна з яких – «Маруся Шурай» (1934), 

створена на матеріалі народної легенди про Марусю Чурай та драми 

М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Ґенезу твору автор 

означив так: «показати глядачеві, як перетворюються в нашій дійсності 

«символи» старого, буржуазного, дореволюційного українського театру» [397, 
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с. 462]. І. Микитенко – автор інтермедії до п’єси М. Старицького «За двома 

зайцями». 

На досить критичну думку Н. Кузякіної, «Микитенко поділяв і вірні 

думки сучасників, і їх помилки та ілюзії, хоча самостійно мислити не вмів і 

через це легко брався до ідеалізації явищ, скороминущих або й взагалі 

негативних, – він ішов не попереду глядача, а за ним» [436, с. 493]. Подібну 

Подібний погляд має й Н. Корнієнко: «Драматург категорично уникає 

багатозначності прочитань» [280, с. 361]. 

У своїй творчості І. Микитенко, названий Т. Свербіловою «автором 

літератури радянського кітчу» [537, с. 43], звертався до фольклорних джерел. 

Найактивніше послуговувався драматург поетикою казки, використовуючи її 

образи, мотиви, сюжети [Див.: 706]. Виконання складного завдання, казковий 

«похід за чимось», «недостача» та її «ліквідація» («утрата – придбання» – 

протистояння, що лежить в основі структури казки [247, с. 125]) визначають 

однотипну структуру творів письменника. 

Фабула п’єси «Диктатура» (1929), за словами Л. Курбаса, побудована 

«виключно сценічно, виключно драматично», але на думку режисера, не можна 

писати в 1929 році агітку про «диктатуру» [316, с. 14]. У цей період жанр агітки 

мав бути вже анахронізмом, але саме тоді відроджувався знову [Див.: 701, 746]. 

П’єса «Диктатура» складається з двох частин, у структурі яких яскраво 

виражається фольклорна складова: розгортається контамінований сюжет, 

елементи якого, за класифікацією казкових сюжетів, розробленою Б. Кербеліте, 

підпадають під дві рубрики: «добування засобів існування» та «прагнення до 

незалежності від інших чи панування над ними» [241, с. 62]. 

Подібно до народної казки, простір якої утворюють окремі шматки, 

сюжетна лінія авторського твору розбита на локуси: завод, простір селян-

бідняків і селян-багачів. Ініціальною в п’єсі є казкова ситуація недостачі, для її 

ліквідації робітника суднобудівельного заводу з промовистим прізвищем Дудар 

колеги відправляють на село «по хліб» [396, с. 34]. Характер цієї місії 

передають репліки персонажів-робітників: «А хліб є! У інших є. І треба взяти» 
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[396, с. 28]. Нібито іронічний вислів одного із них: «Ну, старик! Увесь хліб 

викачаєш [підкреслення наші – В. Ш.], як отак говоритимеш! Ох, і говорить же 

с-су-рйозно» [396, с. 35], – у цілому окреслює характер і масштаби діяльності 

посланця в чужому просторі. 

Дії робітничого делегата «на чужому полі» розкривається в низці картин, 

кожна з яких має свою назву. «Диктатура», подібно до фольклорних творів, 

структурується за принципом опозиції. Антагоністом Дударя виступає Чирва – 

заможний селянин, онук колишнього кріпака. Ціннісні системи цих персонажів 

кардинально різняться. Зусилля Чирви спрямовані на те, щоб місія робітника – 

чужинця в селянському світі – залишилася нереалізованою: один має наказ 

вилучити хліб майже задарма, інший трактує це як грабунок. Чирва, 

порівнюючи дії нової влади й розбійників, ототожнює їх: «[…] От якби в тебе 

крали чи грабували вночі, тоді обороняйся. Од злодіїв обороняйся, бий їх, не 

шкодуй. А влада, що ж… Своя… Удень приходить і забирає…» [396, с. 39]. 

Такі ситуації були життєвими (подібна зображена в п’єсі М. Куліша «Вічний 

бунт»). 

Кожен з антагоністів має свою «гвардію». Навколо Чирви групуються 

односельці різного соціального статусу: заможні, середняки, бідняки. 

Робітничого посланця з ентузіазмом зустрічають комсомолка Небаба та 

секретар сільської комсомольської організації Коваль. 

У чужому локусі, щоб залучитися підтримкою помічника, герой 

І. Микитенка, як і казковий персонаж, проходить випробування. Дудар мав 

відповісти на запитання: «[…] у нас влада робітників та селян. […] А чому ж 

диктатура пролетаріату?» [396, с. 63]. 

Ключовою в структурі твору є сцена на сільському майдані, який «увесь 

захряс народом» [396, с. 59]. У відкритій боротьбі з організованими Чирвою 

хліборобами робітник зазнає поразки. Його фіаско пояснюється автором не 

злочинністю партійної політики щодо селянства, яку реалізовує пришелець, а 

несвідомістю селян, зокрема тих, які пізніше стануть його помічниками. Дудар, 
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подібно до казкового героя, має знайти засіб для ліквідації біди. Переможений 

правовими методами, робітник змінює стратегію поведінки: 

Дудар (до своїх). От що, товариші! Ідіть ближче. Хай там щитають. Ми 

постанову Чирви к чортовій матері. Кришка. Ми зробимо інакше [396, с. 67]. 

Наступна дія твору розкриває зміст лексеми «інакше». Дудар вирішує (і 

має на це всі повноваження) удатися до насильницьких дій: «поставити Чирву 

на коліна, вирвати в нього хліб, що десь гниє» [396, с. 69]. Боротьба 

антагоністів розпочинається з нового етапу, що відповідає «другому ходу» 

(В. Пропп) казки. 

Помічниками чужинця постають незаможники й середняки. Для одного з 

них, незаможника Малоштана, який роками мріє заробляти перевезенням, 

Дудар виступає давноочікуваним (упродовж 12 років) пасажиром. Тенденційно 

подається символіка цих образів: автор акцентує на ролі робітника в житті 

селянина – і через 12 років після революції один навчає іншого, допомагає йому 

з’ясувати нагальні питання (зняття опозиції sacrum – profanum). Епізоди, які 

моделюють ситуацію «учитель – учень», посідають значне місце у творах 

письменника. Отримання знання – один із етапів посвяти селянина в новий 

статус. Наступний етап полягав у зреченні цього персонажа від колишніх 

цінностей. 

Співробітництво середняка Ромашки з робітником можемо розглядати в 

схемі «кредитор-боржник»: ще на селянській сходці Дудар, дізнавшись, що 

Ромашка «проти білих ходив», назвав його героєм [396, с. 61], пізніше 

присоромив за те, що той не підтримав його під час голосування, і Ромашка 

(ніяк не обґрунтовано) кається у своїх діях: «Тепер уже бачу, що не туди я 

пішов, куди слід…». Своє «прозріння» цей персонаж засвідчує новим 

аксіологічним вибором, згідно з яким ідея поборює людину: «соціалізм для 

мене дорожчий за Чирву» [396, с. 71]. 

Ілюструючи ленінську теорію союзу робітників і селян, І. Микитенко 

зображує селянство не достатньо класово свідомим. Це давало підстави героєві 

твору принижувати сільських активістів, які у своїх діях продовжували 
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керуватися демократичними методами. Називаючи найавторитетнішу людину 

села – колишнього командира в боротьбі з білими, нинішнього голову сільської 

ради Гороха – квасолиною та кашпаровською богородицею, пришелець 

демонструє, хто насправді володарює в селі (напрошується паралель з 

кулішівською тьотею Мотею, котра в столиці України дозволяла собі 

звертатися до українців: «Ви серйозно чи по-вкраїнському?» [312, с. 140]). 

Саме дії Ромашки та Малоштана, яких можна трактувати як казкових 

помічників, а не Дударя (у цьому випадку автор дотримується канонів 

фольклорного твору з його пасивним казковим героєм), зламали Чирву. 

Подальші події можна трактувати як сцени епілогу: невдала спроба Чирви 

помститися чужинцю, повернення Дударя на завод переможцем. Твір 

завершується щасливим фіналом, який не передбачає зміни світу. 

До панівного в п’єсі казкового мотиву добування засобів існування 

додається мотив прилучення: робітник не лише виконав поставлене перед ним 

завдання, а й став своєрідним ініціатом, залучивши селян до нового життя. 

Покаявшись, увіходять до табору переможців незаможник Малоштан та 

середняк Ромашка. Успішність процесів посвяти, проведених «свідомим» 

робітником над «темними» селянами, засвідчена в репліках: 

Дудар. Слухайте, котлярі! Це перед вами… герої революції. Це 

незаможник Малоштан. Кум його охрестив за диктатуру … вогнем і порохом. 

Книш. Міцніше буде! 

Дудар. […] А це – Ромашка. Той самий Антон Ромашка, що проти білих 

ходив дев’ятнадцятого року і знову пішов тисяча дев’ятсот двадцять дев’ятого 

[396, с. 94–95]. 

Опосередковано вказано на Дударя як на каталізатора рішення селян 

приєднатися до колективізації, створивши колектив «Шлях до комунізму» [396, 

с. 96]. 

Згідно з фольклорною поетикою противники героя виступають у ролі 

лиходіїв. При змалюванні дійових осіб драматург використовує основний 

принцип побудови казкового персонажа, означений М. Славовою як «принцип 
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фігури, маски» [558, с. 53]. У п’єсі І. Микитенка злотворців уособлює Чирва. 

Театрознавець Н. Корнієнко, проаналізувавши сценічну версію п’єси, здійснену 

Лесем Курбасом (1930), яку схарактеризувала як «Курбасів експеримент над 

«Диктатурою» [280, с. 353], зауважила зміну в ній акцентів «у такий спосіб, що 

радянська влада, ідеологія та бюрократія стають ворогом селянина, і він як 

може боронить власну територію. […] Курбас запропонував інтерпретацію 

образу Чирви як національно-ідентичного персонажа [виділення автора – 

В. Ш.], відповідального за поняття «господар», «хазяїн на своїй землі», «ґазда» 

[280, с. 394]. Березілець Р. Черкашин зауважив іконописні риси сценічного 

образу, не позбавленого трагедійного звучання, образу, у якому втілювалася 

сила, що її революція без пощади змітала із свого шляху [334, с. 142]. 

У п’єсі на дванадцять картин «Бастилія божої матері» (1933) моделюється 

та сама ситуація, що й у «Диктатурі». Її сюжет близький до казкового, 

означеного Б. Кербеліте як «прагнення до незалежності від інших чи панування 

над ними» [241, с. 62]. У «чуже царство» – селянський простір – прибувають 

партизани, керовані робітником Чумаком, якого супроводжує робітник-

путиловець (образ росіянина чи єврея, як керівника чи, радше, контролера 

українців, постає також у п’єсах «Патетична соната» М. Куліша, «Дума про 

Британку» Ю. Яновського, «Загибель ескадри» О. Корнійчука та ін.). 

Матвій Чумак (варіант Дударя з «Диктатури») нічим не вирізняється з-

поміж інших персонажів. В образі Чумака акцентується лише одна риса – 

незвичайна витривалість. Подібно до казкового героя протагоніст І. Микитенка 

діє в екстремальних ситуаціях: продовжує очолювати боротьбу, знаходячись у 

напівпритомному стані. Цим він нагадує персонажів роману «Вершники» та 

п’єси «Дума про Британку» Ю. Яновського. Можливо, бліді фарби в 

змалюванні Чумака – наслідок намагання автора «створити героя-масу в межах 

побутової драми», назване Т. Свербіловою експериментом [537, с. 41]. 

Нетерпимі до інакодумців пришельці мають розколоти монолітний світ: 

захопити ворожий для них простір монастиря, залучивши селян до цієї 

боротьби, та відвоювати у священнослужителів селянські душі. Обряд 
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прийняття новонавернених до колективу спрофановано: ніби між іншим, 

невиразно, прозвучав заклик приєднатися до партизанів: «Ну, товариші селяни, 

хто з нами? Заявляй відразу, бо ніколи» [396, с. 283]. 

Причина, з якої селяни залишають власний простір, щоб долучитися до 

партизанів, непереконлива: «[…] мабуть так, що він проти мене. Так що збігай 

до хати, винеси мою рушницю, там під припічком» [396, с. 283]. Інший стимул 

теж не вселяє довіри – селянин пристає до більшості, керуючись стадним 

почуттям: «А я чим гірший?» [396, с. 283]. 

Віддаючи партизанам зброю та набої (відповідник казкової жертви), 

селяни проходять певний етап випробувань. Остаточне прилучення відбулося з 

принесенням кривавої жертви, яку відшукували з-поміж односельців: «Федот 

застрелив Івана Береста з ліворверта» [396, с. 310], Чорнобривця вбиває 

Ряженко, а його – Свашенко. Про загиблих героїв лунає слава, 

новонародженому хлопчику дають ім’я одного з дев’яти загиблих у 

братовбивчому змаганні: «Щоб пам’ять про товаришів не вмерла» [396, с. 321]. 

Словесний знак – слава, за Ю. Лотманом, – має ознаки колективної пам’яті 

[352, с. 54]. 

Головна сюжетна лінія – боротьба партизанів за свідомість селян, що 

проживають біля монастиря, означена вже назвою твору «Бастилія божої 

матері» – розпочинається лише з дев’ятої (з дванадцяти) картини. Події цих 

чотирьох останніх частин розкриють заявлене в діалозі: 

Семиліт. Важко буде, командире. Монастир стоїть тут споконвіку. Народ 

затурканий украй. 

Чумак. […] Народ ішов за нами проти білих, піде й проти святої 

Бастилії! [396, с. 323]. 

Прилучення селян до табору червоних відбувається, як і в «Диктатурі», 

через дискредитацію їхніх кумирів. Після того, як у церковному престолі, де 

було «заховано увесь інтерес» [396, с. 339] (алюзії на казкові ситуації), 

знаходять зброю, селяни, відповідаючи на заклик: «Хто за Бастилію – 
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залишайся тут, хто за революцію – виходь за нами!» – «Повалили за Чумаком із 

церкви» [396, с. 340]. 

Як і в «Диктатурі», у цьому творі зображено індивідуальну посвяту (в 

«Диктатурі» колективна тільки озвучена, а не зображена). Ініціацію переживає 

середняк Чоботаренко (цей персонаж з’являється лише в одинадцятій картині). 

Прилучення відбувається досить своєрідно: ініціант звертає увагу лише на 

зовнішність ініційованого: 

Чумак (уважно оглянув його). Думаю, що з тобою ми так договоримось. 

А от з Ряженком та з Молибогою договоритись ми ніяк не зможемо [396, 

с. 334].  

Тема переходу середняка, який вагався, до табору переможців – одна з 

центральних у драматургії цього періоду. Її розробляють Я. Мамонтов 

(«Республіка на колесах», «Своя людина»), Д. Бедзик («Люди, чуєте? (До 

комуни)»), С. Бондарчук («Колектив комнезаможників або свято врожаю»), 

О. Довженко («Потомки запорожців») та інші автори. 

І. Микитенко вводить у п’єсу, крім апробованих у попередніх творах, нові 

елементи (теж із засобів казкової поетики), зокрема мотив змагання з Ягою. Він 

звучить у сцені двобою настоятеля монастиря з дівчиною-сиротою. Героїня 

перемогла супротивника: їй удалося не лише звільнитися з полону, а й 

ув’язнити свого кривдника. Цей епізод можна трактувати також у руслі 

сюжетів про мудру дівчину. 

Багато казкових елементів, використаних у «Диктатурі» та «Бастилії 

божої матері», повторяться в п’єсі на чотири дії «Кадри» («Світіть нам, зорі!») 

(1931). Її сюжет також типологічно споріднений з казковим: «похід за порадою 

і навчанням». У цьому випадку – «похід за знаннями – по науку» [396, с. 108]. 

Здобути професію вирушають до міста (мотив освоєння чужого простору) 

«шахтар із донецьких копалень», «селюк-партизан» [396, с. 105] та інші. Твір 

передавав реалії часу: індустріалізація селянської країни зумовила стрімкий 

ріст адміністративно-управлінської структури, яка поповнювалася новими 

кадрами – випускниками навчальних закладів, вихідцями переважно з 
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робітничого й селянського середовища. Робітничо-селянське походження було 

однією з гарантій здобування освіти. Тему твору його автор означив як 

боротьбу пролетаріату «за фортеці вищої школи» [387, с. 411]. Вустами одного 

з персонажів він висловив думку: «Вища школа – це новий Перекоп» [396, 

с. 115]. 

Подібно до попередніх творів, «Кадри» складаються з двох частин. У 

першій, експозиційній, абітурієнти проходили екзаменаційні випробування, 

своєрідну посвяту, яка фіксує корінну зміну їхнього статусу. У ролі ініціанта 

виступав голова приймальної комісії, більшовик Гармаш. Ритуал посвячення 

передбачав відповіді на питання: вступники до радянського вузу мали 

продемонструвати знання лише з марксизму-ленінізму та засвідчити своє 

«правильне» соціальне походження. Ті, хто проходив ці два етапи випробувань, 

прилучалися до студентства. 

У другій частині перед героями стоїть інше завдання: майбутні 

спеціалісти мають оволодіти професійними знаннями. Конструюючи твір на 

бінарних опозиціях, автор протиставляє студентам деяких викладачів (за 

канонами казки вони підпадають під розряд лиходіїв), які не бажають навчати 

пришельців. 

Молодим неофітам протидіяла низка інших факторів: голод, холод, брак 

підручників, представники «старого світу», які боролися «за все, що в нас було 

і чого тепер немає» [396, с. 171]. Крім того, засвоєння наук ускладнювалося 

браком базової освіти. Більшість негараздів (відповідники казкових перешкод), 

із якими стикнулися неофіти, перераховано в репліці однієї з героїнь: 

Катря. [...] Професор таке говорить на лекції, що в голові макітриться, 

нічого не розумієш, сидиш, як довбня. А він ще навмисне закручує. От 

закручує, закручує, щоб незрозуміліш було. Прийдеш додому – замерзаєш. 

Сядеш писати – в руки зашпори заходять. Книжку прочитати – немає книжки: 

торбу грошей треба на книжку. Та це така наука? [396, с. 132]. 

Їхнім помічником, на цей раз у ролі ректора університету, професора, 

знову виступає більшовик Гармаш. Хід дії розкриває думку одного зі студентів: 
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«Життя буде для нас, як ми його завоюємо і переробимо по-своєму» [396, 

с. 117]. Подальші події ілюструють це висловлювання: зображено, як долаючи 

низку перешкод, молодь здобуває освіту. Про це свідчать назви деяких картин 

(«Гармаш учиться», «Учиться Неронов», «Учиться Прядка», «Учиться Котя» 

[396, с. 149–150]). Ці сценки побудовано виключно як монологи, супроводжені 

ремарками. 

Кульмінаційного моменту – сцени, де б у двобої зійшлися протиборчі 

сили – автор не створює (відчувається перевага епічної природи творчості 

митця, хоча письменник, за словами Л. Курбаса, «народився для театру, а не 

для белетристики» [316, с. 14]). Одна з картин твору має назву «Генеральний 

бій», але цілісності, динамізму, загостреності їй бракує. 

І. Микитенко показує розшарування в середовищі викладачів: одні 

«виставляють обвинувачення в некультурності і одночасно захищають 

культурність наших ворогів» [396, с. 175], інші роблять спроби влитися в нове 

суспільство. Так, один із професорів, переживши багато випробувань (його 

звинувачувала в ідеалізмі власна донька, він шукав пояснень того, що 

відбувається, у працях Леніна (таким чином неофіт долучався до нових знань)), 

у фіналі дійшов висновку: «Марксизм – велика річ» [396, с. 181]. Ця 

вистраждана думка професора нагадує репліку тьоті Моті з комедії М. Куліша 

«Мина Мазайло», яка зміст прочитаної нею книжки сформулювала лапідарно: 

«Життя – то є все…» [312, с. 134]. Не менш «глибокими» є онтологічні 

осягнення іншого професора (драматургом розробляється модель грішника, 

який кається), котрий визнає своє фіаско: 

Воронов. Знаєте, я колись іще мав сумніви. Але дійсність давно 

перемогла мене. Дійсність, товариші, дужча за нас. Скажу просто: ідіть нам на 

зміну [396, с. 181]. 

У «Кадрах» І. Микитенка яскраво відображена особливість творів цього 

періоду, спостережена Т. Гундоровою: суб’єктом, який попадає під 

соціалістичну переробку, виступає інтелігенція [150, с. 179–184]. 
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Останні картини твору – сцени епілогу, у якому колишні шахтарі, 

робітники, селяни, здобувши, попри численні перешкоди, новий статус 

молодого фахівця, повертаються до попереднього соціуму, щоб «сили 

спробувати на живій роботі, серед своїх. Спробувати, на що ми здатні…» [396, 

с. 182]. Подібно до казкової дороги, яка підпорядковується принципу «туди і 

назад» [441, с. 100], життєва дорога героїв драматурга теж повертає майже всіх 

їх додому. Для авторського твору характерна, відзначена Є. Нейоловим, 

особливість казкової дороги: «Шлях «туди» зображується набагато детальніше, 

ніж шлях «назад». Шлях «туди» взагалі може складати зміст всієї казки, а 

«назад» – зредукуватися до передфінального епізоду-зв’язки […]. Шлях 

«назад» виявляється вже знайомим, пройденим раніше й тому не цікавим казці» 

[441, с. 101]. Обрамлення твору І. Микитенка (пролог і епілог) демонструє 

циклічність, неперервність процесу: твір розпочинався сценами на вокзалі, у 

його фінальному епізоді на вокзалі відбувається зустріч випускників вузу та 

майбутніх студентів, які їдуть їм н зміну. 

Казковий сюжет «похід за кимсь» І. Микитенко розробив і в ліричній 

комедії на чотири дії «Дівчата нашої країни» (1932). Перед героїнями твору, 

дівчатами-комсомолками, поставлене завдання здобути професію бетоняра. 

Цей твір, на відміну від попередніх, не містить непримиренного протистояння 

персонажів. Уходженню дівчат на їхню територію противляться досвідчені 

чоловіки-бетонярі: «В блок ми вас не пустимо» [396, с. 227]. Подібний мотив 

зустрічається у «Вічному бунті» М. Куліша, коли старі спеціалісти ремствують 

на жінок, які прибувають на завод на зміну кадровим робітникам. Література 

цього періоду відобразила життєві реалії – розширення сфери діяльності жінки, 

яка, вийшовши з домашнього простору, уходила в раніше табуйовані для неї 

чоловічі (сакральні) зони. 

Через своєрідне жертвопринесення – обідрану краном руку бригадирки 

[396, с. 255], дівчата долучаються до світу, де раніше безроздільно панували 

чоловіки. Але жертва освоєння дівчатами протиприродної для них професії 

неспівмірно більша, її масштаби окреслив старий бетоняр: «Бетон вліяїть на 
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здоров’я і на іншу делікатну жіночу конструкцію» [396, с. 228]. Тож цілком 

природна реакція англійського інженера: «Ви… самі йдете?» [396, с. 232]. Так 

автор змальовував реалії країни, у якій життя людини, її здоров’я приносилося 

в жертву ефемерній ідеї. 

Після жертвопринесення, яке А. ван Геннеп називає обрядом переходу, 

розпочинається обряд, означений ним як агрегація (включення) [114, с. 26]. 

Остаточне прилучення героїнь засвідчено в репліці червоного командира про 

зарахування дівчат до червоноармійського полку [396, с. 271]. «У ситуації 

тріумфу, – зазначає Г. Почепцов, – саме партійний працівник має право 

покласти на героя лавровий вінок» [494, с. 338]. 

Поруч із магістральною, центральною для творів І. Микитенка, 

сюжетною лінією виконання складного завдання, проведена також апробована 

в попередніх п’єсах лінія каяття грішника: завдяки старанням друзів 

«виправляється» робітник, якого спокушала жінка з протилежного табору 

(єдина антагоністка цього твору). 

У «Дівчатах нашої країни» з’являється новий у поетиці драматурга, 

панівний у казках, мотив завоювання нареченої. Персонаж І. Микитенка 

випробовується дівчиною: вона просить юнака допомогти іншому, якого він 

сприймає за свого суперника. Ситуація нагадує казкову: «перш ніж вступити до 

шлюбу, царівна випробовує нареченого, задаючи йому різні складні завдання» 

[500, с. 282]. За виявлені жертовність і доброту герой, як і належить казковому 

персонажеві, винагороджується: дівчина освідчується йому в коханні. 

Тема завоювання жінками простору чоловіків звучить і в комедії на 

чотири дії «Дні юності» (1936): головна героїня підкорює небесні простори. 

Пілот, «як образ нової людини» [54, с. 196], набуває великої популярності у 

творах соцреалістичного канону. 

Зауваживши, що автор «позбавляв п’єсу будь-якого конфлікту, 

розгортаючи сюжет як низку незначних подій та населяючи її великою 

кількістю поверхово змальованих характерів», М. Гринишина називає її 

«практичним початком принципу «безконфліктності» [143, с. 103, 104]. 
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Героїня І. Микитенка випробовується на відповідність обраній професії: в 

екстремальних ситуаціях вона має продемонструвати здатність виконувати 

місію пілота. Як і в «Дівчатах нашої країни», паралельно із цією, очевидно, 

магістральною сюжетною лінією, розгортається інша – з казковим мотивом 

«завоювання нареченої». За серце льотчиці борються два юнаки. Один із них – 

уособлення всіх чеснот, інший – менш досконалий. Щоб прихилити до себе 

дівчину, герой придбав новий одяг, який, згідно з казковими канонами, має 

виконувати функцію чарівного предмета. Йому допомагає друг, якому раніше 

він ставав у пригоді (казковий мотив вдячного помічника). Але автор порушує 

казкові канони: старання героя не увінчались успіхом – кохана віддала перевагу 

його супернику. Із особою обранця дівчини пов’язаний присутній чи не у всіх 

творах драматурга мотив каяття грішника: переживши низку перипетій, 

персонаж І. Микитенка відмовляється від своїх власницьких домагань. 

Письменник не залишає без нагороди свого героя, який урешті-решт зважив на 

почуття до нього іншої дівчини (інверсія мотиву «завоювання нареченої»), що 

приходить за своїм обранцем у чужий для неї простір міста. Досконалість цієї 

героїні підкреслена лише її статусом передової ланкової. 

Т. Свербілова говорить про сюжетні розбіжності комедій «Дівчата нашої 

країни» та «Дні юності» [537, с. 41]. На нашу думку, в основу обох творів 

покладено характерну чи не для всіх творів драматурга структурну модель із 

недостачею в ініціальній ситуації та ліквідацією цієї недостачі у фіналі. 

Благополуччя в епілогах проаналізованих творів драматурга нагадує кінцівки в 

казках, у яких благополуччя усвідомлюється в часовій нескінченності. 

Мотив завоювання чужої території звучить і в комедії «Соло на флейті» 

(1933–1936). Її герой ставить перед собою два різнопланових завдання: зробити 

кар’єру та одружитися. Персонаж, якого В. Працьовитий влучно назвав 

радянським пройдисвітом [495, с. 174], зараховує себе до тих, хто «народжені 

для того, щоб пробивати собі шлях у житті» [396, с. 409]. Ґенезу свого героя 

драматург виводить від мольєрівського Тартюфа, небожа Рамо Дені Дідро, 

Молчаліна О. Грибоєдова [397, с. 421]. Нагадує він і Дзуньо Шуяна з комедії 
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Ярослава Галана «99%» (1930), який прагне виділитися «з мільйонів 

конципієнтів» (помічників), щоб реалізувати «мрію про лицаря із казки» [109, 

с. 215]. Цілком слушно Т. Свербілова спостерегла в цій комедії інтертекст 

роману-дилогії І. Ільфа й Є. Петрова «Дванадцять стільців» (1928) та «Золоте 

теля» (1931) [537, с. 43]. 

З метою кар’єрного росту (відповідає казковому сюжету «прагнення 

посісти високе становище в суспільстві» [241, с. 62]) герой комедії, 

переможений на попередньому місці, з’явився на новому. У першій дії твору 

представлено процес завоювання пристосуванцем простору інституту. Тут 

занепокоєння протагоніста («Хто ж поведе мене по цій невідомій землі?») [396, 

с. 350] було успішно знято: він здобуває помічника, якого називає своїм 

чудовим екскурсоводом [396, с. 367]. Помічник знайомить героя з життям 

інституту, що дозволило тому лестощами, обманом, наклепами, зрадою як 

друзів, так і тих, кому до цього часу вірою й правдою служив, успішно 

виконати перше завдання – отримати посаду вченого секретаря. Цьому сприяло 

й життєве кредо пристосуванця: можна виділитися, стати помітним, виконуючи 

хвалебну мелодію людині не в оркестрі, а соло. 

Друге завдання полягало в завоюванні нареченої. Як і належить казковій 

героїні, вона веде тонку гру з претендентом на її руку. Та, заспокоєний своїми 

легкими попередніми перемогами, він помиляється, сприймаючи на свою 

адресу слова, що стосувалися його суперника. У момент, здавалося б, 

найвищого піднесення герой І. Микитенка терпить нищівну поразку (цей 

комедійний прийом був особливо продуктивним у драматургії М. Куліша). 

Відступивши від казкових успішних фіналів, І. Микитенко зобразив 

типові явища сучасності. Дослідник 60-х років ХХ ст. вбачав у цьому творі 

вияв того, що окремі люди «несуть у своїй психіці пережитки капіталістичного 

минулого» [252, с. 358] [підкреслення наше – В. Ш.]; на думку 

літературознавця кінця ХХ століття – це «викривальна сатира, спрямована 

проти новітніх проявів кар’єризму, інтриганства, маніпулювання революційною 
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фразеологією, породжуваних у сприятливій атмосфері 30-х років» [230, с. 416] 

[підкреслення наше – В. Ш.]. 

Як і попередні п’єси, «Соло на флейті» має композиційну «рамку». Її 

утворює прибуття головного персонажа в новий для нього простір та 

вимушений вихід із нього. Дослідники зауважили майстерність автора п’єси: «З 

погляду композиції, мовної характеристики персонажів вона може служити 

взірцем для багатьох драматургів» [233, с. 18]. Твір містить інші елементи, 

запозичені письменником із народного та барокового театрів, зокрема 

самопредставлення персонажа. 

За такою ж схемою (індивідуальної ініціації) побудовано п’єсу «Як 

сходило сонце» (1937). Головна героїня залишає село, де її прагне завоювати 

багатій Филимон Брага, і вирушає в чужий для неї простір міста. Подорож 

дівчини зумовлена потребою бути в товаристві коханого: 

Марія. Може, це проти звичаю… І соромно дуже… Але не можу я 

побороти свого серця, Богдане. Хай судять люди, мені все одно. Аби ти не 

осудив… [397, с. 167]. 

У місті відбувається кардинальна зміна сфери зацікавлень героїні 

(розгортається сюжет, близький до казкового, названого Б. Кербеліте зміною 

мети [241, с. 52]): прочитавши випадково залишені коханим уривки з книги 

В. Леніна «Соціалістична революція і право націй на самовизначення», вона 

отримала перше «причастя» більшовизму. Прилучення неофітки до нових знань 

передано її враженням від прочитаного: «Перегорнула аркушики і знову 

впилася в слова, з яких кожне спалахує в її душі незнаним полум’ям» [397, 

с. 171]. 

Пізніше обряд утаємничення над дівчиною проводила більшовичка з 

великим партійним стажем: 

Федора. Авжеж. І ти будеш політичеська. […] Я тобі книжку дістану 

таку, де про все написано… [397, с. 172]. 

Зміни, що відбувалися з дівчиною, засвідчені як зовнішністю героїні 

(«Хустка на ній збилася, кофтина розстебнута, очі горять. На грудях червона 
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стрічка»), так і її діями («Марія зриває з стіни портрет царя і б’є ним з усієї 

сили об стіл» [397, с. 176]). «Фанатично-агресивною зомбованою селянкою» 

назвала героїню І. Микитенка Т. Свербілова [537, с. 47]. 

Спокусою (чи перешкодою) для героїні була її зустріч із людьми, що 

репрезентують інші світоглядні переконання, ціннісні орієнтири. «Виховні 

заходи стосовно Марії» (Т. Свербілова [537, с. 46]), які проводили керівники 

української держави, бажаючи, за її словами, помирити їх із Брагою (очевидно, 

символізують прагнення очільників УНР об’єднати українців різних соціальних 

станів), не увінчались успіхом і завершилися констатацією: «Скалічена 

душа…». 

Пройшовши етапи навчання й спокус, героїня отримує новий статус – 

стає більшовичкою. У подальших сценах протагоністка доводить свою 

відповідність статусу політичної діячки. У різних сценах (на з’їзді Рад, на 

Арсеналі, у в’язниці) вона зображена як агітатор і пропагандист: 

Марія. Я все скажу! За всіх… (Дістає із скрині аркушики й книжку, що їй 

подарувала Бутовська). Ось тут про все написано! […] [397, с. 176] (алюзія на 

Параску Жучок із «Кота в чоботях» М. Хвильового, яка теж відповіді на всі 

життєві питання шукала в єдиній книжці). Книжку можна трактувати як 

казковий чарівний предмет, який допомагає героїні в здійсненні мети. 

І в цьому творі драматург повторює ситуацію, змальовану в «Бастилії 

божої матері»: героїня не тільки звільняється від ув’язнення, але й убиває свого 

кривдника (простежуються казкові мотиви «боротьба з Ягою» чи «мудра 

дівчина»). 

Підсумовуючи, зауважимо яскраво виражений зв’язок поетики 

різнотематичних творів Івана Микитенка з казковою традицією. Переважна 

більшість п’єс драматурга має однотипну структуру, близьку до казкової: 

відправлення за чимось (кимось), боротьба за потрібний об’єкт (суб’єкт), 

повернення найчастіше переможцем («Диктатура», «Кадри», «Дівчата нашої 

країни», «Як сходило сонце», «Бастилія божої матері», «Дні юності») або 

переможеним («Соло на флейті»). Для творів драматурга характерна циклічна 
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модель. Така «кругова» композиція, на думку дослідників, зумовлена сонячною 

«коловоротною» символікою, яка ускладнює субстратну ініціальну [333, 

с. 242]. 

Драматичним творам І. Микитенка притаманні оптимістичні фінали, що 

підкреслює стабільність становища й непотрібність жодних змін. Право бути 

переможцями його герої-волюнтаристи (своєрідні деміурги, необтяжені 

моральними нормами) утверджують різними засобами, найчастіше – 

підступними, насильницькими. Саме такий тип героя як зразок для 

наслідування притаманний літературі соціалістичного реалізму, речником якої 

був талановитий письменник.  

Казковий сюжет простежується в основі творів Олександра Корнійчука 

(1905–1972) – драматурга, який належав до «еталонних радянських лідерів на 

ниві театру» [539, с. 32]. За спостереженнями Т. Свербілової, феномен 

О. Корнійчука значною мірою визначав узагалі радянський дискурс 

соцреалізму [540, с. 23]. Цьому сприяла відповідність тематики його творів 

«тогочасним ідеологічним настановам літературі та мистецтву» [143, с. 172]. 

Очевидно, певну роль зіграв і той факт, що п’єси драматурга ґрунтувалися на 

фольклорній основі, що полегшувало їхнє сприйняття реципієнтом [Див.: 711]. 

В основі творів драматурга – мотиви, які, за словами М. Бахтіна, належать 

до скарбниці світового фольклору: перетворення й тотожності персонажів (на 

метаморфозі й монолітності будуються образи казкових героїв; Ю. Лотман 

висловлює думку про те, що метаморфоза притаманна міфічним персонажам, а 

тотожність – казковим [352, с. 97–98]). Н. Кузякіна відзначила особливість 

творчої манери письменника – розкриття характерів лише кількома рисами, 

відсутність поглибленої психологічної розробки образів [309, с.  34]. 

За наявністю метаморфози чи сталості дійових осіб п’єси драматурга 

поділяємо на три групи. До першої (домінуючої в О. Корнійчука) зараховуємо 

п’єси, персонажі яких переживають процес зміни: «На грані» (1928), «Кам’яний 

острів» (1929), «Загибель ескадри» (1933), «Правда» (1937), «Еліта» (1938–

1939). Другу групу репрезентують п’єси зі сталим персонажем: «Фіолетова 
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щука» (1930), «Штурм» (1930), «Богдан Хмельницький» (1939). Третя група – 

результат контамінації двох попередніх. Її складають твори, у яких 

поєднуються дві сюжетні схеми. Така будова п’єс «Платон Кречет» (1934) 

«Банкір» (1936). 

До першої групи належить підвид, в основі творів якого – хронотоп, 

означений М. Бахтіним як життєвий шлях героя, що шукає справжнього 

пізнання. Науковець зауважив, що хронотоп дороги відіграє велику роль у всіх 

видах усної народної творчості: «дорога у фольклорі ніколи не буває просто 

дорогою, але завжди або всім, або частиною життєвого шляху […] вихід із 

рідного дому на дорогу з поверненням на батьківщину – вікові етапи життя» 

[31, с. 44]. Одним із мотивів, який спонукає героя казки до мандрів, є власна 

недосконалість [155, с. 78]. 

Схема шляху шукача, який переживає моменти кризи й переродження, 

покладена в основу дебютного твору «На грані» та п’єс «Загибель ескадри», 

«Правда», «Еліта». 

Дебютна п’єса зображує композитора, який перебуває на роздоріжжі, 

шукаючи натхнення для подальшої творчості. За нього борються представниці 

двох таборів – «старої» інтелігенції та робітництва. 

Відмова героя від свого колишнього оточення й прилучення до нового 

товариства відбувається завдяки помічниці – товаришці Гаровій (образ 

належить до типових порадників фольклорного фонду). Цю помічницю герой 

здобув завдяки своєму професіоналізмові (перед Гаровою було поставлено 

завдання «влаштувати вечір для робітників» [281, с. 41]. Вона звернулася за 

допомогою до композитора: «Дайте нам музику, знайомте з нею наших 

робітників» [281, с. 46]). 

Помічниця ввела митця в чужий йому до того простір – до осель 

робітників (автор розробляє казковий мотив шляху за порадою й навчанням). 

Робітники постають у ролі міфічних ініціантів, від яких герой отримав нове 

знання: «розказували йому все дочиста» [281, с. 55], на завод, де «відчуваєш 

силу… Вона якось непомітно входить в тебе» [281, с. 54]. Пройшовши 
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своєрідну ініціацію, він отримав імпульс до творчості. Композитор виконав 

завдання Гарової: написав музичний твір, який сприйняли робітники: «Чути 

симфонію, потім грім оплесків» [281, с. 72]. Так він став «своїм» для 

робітничого колективу. 

Дебютний твір О. Корнійчука має своєрідну композиційну «рамку»: коли 

в експозиції головний герой заявляє: «Я не відчуваю стрижня, розумієш, 

стрижня, – його нема» [281, с. 44], то в розв’язці, звертаючись до робітників, 

зазначає: «Я щиро дякую товаришці Гаровій. Вона втягнула мене у ваше життя, 

де я відчув вашу силу, вашу радість. […] Ви…ви самі творите симфонію життя. 

Я його не знав. Все навколо мене йшло в тумані. Я загубився в хаосі звуків. А 

тепер стрижень, стрижень знайдено. Вам, композиторам нового життя, я 

присвячую свою першу симфонію» [281, с. 73]. 

Подібно до протагоніста дебютного твору зі своїм середовищем пориває 

й героїня п’єси «Кам’яний острів» (1929), якій її опонент зауважує: «Я бачу ви 

одходите од нас» [281, с. 107]. Її ініціантом виступає один із персонажів, який 

змінив власний соціальний статус – «зі слюсаря інженером став» [281, с. 99]. 

Можливість прилучитися до коханого протагоністка твору здобула, принісши в 

жертву новому суспільству життя батька та попередивши робітників про 

небезпечні дії своїх колишніх товаришів (цими ситуаціями твір близький до 

п’єси І. Дніпровського «Любов і дим» (1925). 

У творі порушується й проблема героїки: робітники, які мають підірвати 

острів, ураховують можливість власної загибелі: «Всі знатимуть, що вмерли не 

на ліжкові, а на посту будівництва. Із цих сіл, заводів щороку будуть приходити 

люди і згадувати нас…» [281, с. 100]. Отже, наражаючись на реальну 

небезпеку, вони готові пожертвувати життям, сподіваючись на посмертну 

славу, яка «вимірюється не величиною, а довговічністю» [352, с. 54]. Новітні 

Герострати, прагнучи увердити себе в безсмерті, знищують історичний острів. 

Майже без змін схема, розроблена в дебютному творі, була перенесена в 

п’єсу «Правда» (1937) (уже заголовок твору відсилає до фольклорного 

дискурсу). Подібно до казки, композиція «Правди» будується на просторовому 
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переміщенні героя. Така будова, як зауважив В. Пропп, притаманна не лише 

чарівній казці, але й епопеї («Одіссея»), і романам [500, с. 36]. На цьому шляху 

на героя чекають різноманітні пригоди. За спостереженням Є. Нейолова, 

функція Великої дороги полягає не в сприянні герою в його подальшому шляху 

до мети, а в забезпеченні зустрічі, яка здатна змінити його шлях [441, с. 97]. 

Зустріч, за словами М. Бахтіна, – одна з найдавніших сюжетоутворюючих подій 

епосу [31, с. 23]. 

Головний персонаж твору О. Корнійчука – український селянин Тарас 

Голота, колишній кулеметник, нагороджений під час Першої світової війни 

Георгієвським хрестом. Він вирушає з дому в пошуках правди, яку сподівається 

знайти, можливо, під впливом Столипінської реформи, у далекому Сибіру 

(«шукати долі» вирушив і Михайло Безродний – протагоніст п’єси Є. Лісового 

«Батрак (Із старого на нове буття)» (1925), його повернення в одязі 

червоноармійця свідчить про набуття нового статусу). Тарас Голота 

зустрічається з особою, яка після демонстрації героєм своїх можливостей 

(попереднє випробування) стає його помічником. У цьому творі, порівняно з 

попереднім, автор дещо ускладнює схему: протагоніст має словесно (відповіді 

на питання, які стосувалися його військового досвіду) та дієво (принесення 

жертви – життя прапорщика) довести свою готовність до проходження ініціації. 

Одночасно, подібно до героя дебютної п’єси, він може стати в пригоді своєму 

помічникові: Петроградський робітник Кузьма Рижов в особі Голоти знайшов 

того, хто міг навчити робітників володіти зброєю. 

Помічник змінює шлях героя, скеровуючи його не до Сибіру, а до 

столиці. Там уводить Голоту в невідомий йому раніше локус робітників, які, як 

і для героя дебютної п’єси «На грані», стали його ініціантами. Причому, як і в 

попередніх творах драматурга, цей процес двосторонній (герой, будучи 

ініційованим, виступав і в ролі ініціанта): 

Тарас. Я вчив хлопців воєнному ділу, а потім вони мене просвіщали, про 

Карла Маркса розказували і про його вірного товариша, от забув тільки 

фамілію. Ви не пам’ятаєте, як звали друга Карла Маркса? [282, с. 19]. 
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Робітники визнали його «своїм», підтвердивши: «Стоющий чоловік 

Тарас, і наш у всіх смислах» [282, с. 45]. Як нагорода Тарасу були рекомендації 

його до вступу в партію більшовиків від петербурзького робітника й від Леніна. 

Герой твору свідчить про здобуття предмету його пошуків: «Довго шукав 

я правду і тут знайшов її» [282, с. 44]. 

Структура героїчної драми «Загибель ескадри» (1933), названої 

Т. Свербіловою героїчною мелодрамою [541, с. 297], має багато спільного з 

попередніми творами. Її головний герой, мінер Гайдай, проходить 

випробування на готовність належати до партії більшовиків. У цьому творі 

автор уперше вводить мотив грішника (він буде функціонувати в п’єсах 

«Банкір», «Еліта», «В степах України»): протагоніст відходить від свого 

товариства (членів більшовицького комітету), не сприймаючи наказ із центру 

про знищення кораблів Чорноморського флоту. 

Наказ моряки отримують двічі: в усній та письмовій формі. Первісно на 

Чорноморський флот його приніс посланець центру – моряк-балтієць (його 

високий статус підкреслено й тим, що він – один із команди «Аврори»). 

Закріплює інформацію балтійця радіограма Леніна. Між цими двома епізодами 

й розгортаються основні події п’єси. 

За душу Гайдая борються дві сили: націоналісти, яких репрезентує 

боцман Кобза, та більшовики, від їх імені почергово виступають комісар 

Артем, Оксана, Стрижень. Імпульсивний Гайдай потрапляє під вплив 

націоналіста Кобзи. І тільки жертовна смерть Оксани (дівчина виступає в ролі 

чарівної помічниці) стає тим поштовхом, що сприяє внутрішньому 

переродженню героя, зумовлює зміни в його поведінці (у самому собі він 

поборює стихійність). І. Михайлин спостеріг, що внутрішньо-психологічний 

конфлікт Гайдая прокреслено пунктиром, у більшій частині п’єси він 

змальований монолітно [407, с. 11]. 

Своє відступництво Гайдай спокутує подвійно: убивством неприятеля та 

потопленням корабля, на якому служив. Він сам ускладнює завдання (стає 

зачинателем подій, подібних до тих, які в 1905 році відбулися на броненосці 
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«Потьомкін»): убиває адмірала, що послужило закликом матросам до розправи 

над офіцерами, яких автор чомусь називає самостійниками [281, с. 234]. 

Це своєрідна ініціація, у ході якої Гайдай продемонстрував свою героїчну 

природу й «воскрес», отримавши нове ім’я, що становить характерну ознаку 

посвяченого [500, с. 44] Після пройденого обряду він засвідчив зміну своєї 

сутності: некерований бунтар-анархіст переродився в слухняного (як і 

належало партійцеві) виконавця чужих наказів. «Гайдай утрачає свою 

непересічну індивідуальність і демонструє повну згоду виконувати всі накази 

партії, навіть коли їх не розуміє», – слушно зауважила Т. Свербілова [539, 

с. 238]. Мінер не лише здобуває прощення, ставши повноправним членом свого 

товариства, а й народжується в іншому статусі – командира: 

Стрижень. Мінере Гайдаю! 

Гайдай. Єсть! 

Стрижень. Комітет передає тобі прапор твого корабля, прапор есмінця 

«Стремительного». Командире Гайдаю, на березі приймеш команду есмінця 

[281, с. 238]. 

Як спостерегла М. Ласло-Куцюк, принципи, в ім’я яких діють позитивні 

персонажі, не є результатом душевної боротьби, а беззастережним прийняттям 

громадянської позиції, виробленої авторитетними органами, і ці директиви 

стосуються способів вирішення злободенних питань [326, с. 308]. Мотив 

виконання складного завдання в цьому творі зосереджено навколо проблеми 

майбутнього Чорноморського флоту, що виникла в період громадянської війни. 

Автором представлено три зацікавлені сторони: монархісти, більшовики, 

націоналісти. Табір монархістів репрезентує контр-адмірал Гранатов, який 

сподівається на повернення колишнього: «Але флот ще буде потрібен великій 

Росії. Тому завтра ми піднімемо жовто-блакитний прапор, аж поки нам не 

допоможе генерал Краснов підняти Андріївський» [281, с. 204]. Націоналісти 

(Нагар, представник Центральної ради полковник Кобаха та боцман Кобза), 

незважаючи на супротив як монархістів, так і більшовиків, прагнуть затримати 

флот у Севастополі, щоб передати його народу самостійної України: 
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Кобза. Я українець, пане мічмане, позаяк хахлів уже нема. Є наш уряд – 

Центральна рада, – що завтра матиме флот і стане господарем на Чорному морі 

[281, с. 201]. 

Г. Костюк назвав твір О. Корнійчука політичним плакатом, погано 

діалогізованою тезою Леніна про обов’язковість затоплення Чорноморської 

ескадри, закидаючи авторові «психологічно й мистецьки слабо мотивовані 

конфлікти і образи» [290, с. 188]. Психологізм не є визначальною рисою творів 

масової культури. Цілком слушно, на наш погляд, у цьому руслі трактує спадок 

драматурга Т. Свербілова [541, с. 169]. Про вписуваність творчості 

О. Корнійчука в соцреалістичний канон, складову частину маскульту, говорить 

і В. Хархун. «Загибель ескадри» дослідниця розглядає як «твір, який моделює 

образ тоталітарного світу з чіткими параметрами «нової онтології» [656, с. 268]. 

Аналізуючи цей твір, І. Михайлин ґрунтовно розкриває суть нового способу 

буття: «П’єса насаджувала культ слухняності, залізної дисципліни, 

безвідмовного виконання наказів центру. Навіть коли ті накази здавалися 

виконавцям згубними. Але водночас п’єса показувала справжні корені успіху 

більшовицької політики, що крилися не у всенародній підтримці (навпаки, 

п’єса руйнувала цей міф), а щонайжорстокішому збройному придушенні 

інакодумців» [656, с. 12] (цей процес яскраво зображено в «Диктатурі» 

І. Микитенка»). 

Популярність твору критики пояснюють здатністю його автора 

працювати на рівні архетипів: «Він апелює до одвічних інстинктів агресивності, 

помсти, ненависті, вибудовує гострий сюжет, у якому вони виступають 

головними рушіями, закладає естетичні підвалини новітнього похмурого міфа, 

який уже розпочав свою фатальну дію в тогочасному суспільстві» [229, с. 311]. 

Пошуки дієвих методів лікування веде персонаж п’єси «Платон Кречет». 

Герой твору в усіх непростих життєвих ситуаціях залишається незмінним. 

Платона Кречета автор назвав представником своєї епохи [281, с. 131]. 

Т. Свербілова спостерегла, що у творі «уперше в українській офіційній 
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драматургії на перший план виступили питання не класові, а морально-

етичного плану» [539, с. 42]. 

Герой твору, допомігши голові міської ради, здобуває в його особі 

помічника. Протагоніст проходить обряд посвяти: відповідаючи на питання, дає 

неочікувані відповіді, які йдуть у розріз із думкою більшості, долає перешкоди 

(бюрократію начальства), проводить ризиковані операції. 

На життєвому шляху герой стикається з перешкодами, їх акумулює особа, 

яка демонструє байдуже ставлення до своєї роботи. Протиставлення «героя-

новатора, борця з труднощами «консерватору» [46, с. 205] – ознака 

виробничого твору. Зіткнення персонажів О. Корнійчука підсилено й 

особистими мотивами – змаганням за дівоче серце. 

В екстремальній ситуації герой підтвердив свій високий професіоналізм, 

за що й отримав нагороду. Вона, як у фольклорних текстах, складається з 

декількох частин: відвоювання нареченої й, подібно до епічних героїв, 

завоювання слави, адже здобуває визнання далеко за межами свого локусу. Так 

увиразнюються паралелі п’єси О. Корнійчука з творами усної народної 

творчості: «Майже кожна чарівна казка завершується одруженням героя, свою 

наречену він довго шукає і здобуває» [429, с. 14]. Весілля в казках – символ 

щасливого благополучного фіналу. «Поширення цієї форми зовсім не 

випадкове: адже чарівно-казкове весілля поєднує в собі значення «кінця шляху» 

з його оцінкою як «благополучного», щасливого. Шлях-дорога закінчується 

щастям» [441, с. 103]. 

Тема професійного пошуку в цьому творі подвоєна. Протагоніст п’єси, 

висловивши слушні критичні зауваження, став помічником коханій, яка з його 

допомогою усвідомлює свої професійні й особисті помилки. Одруження з 

Кречетом подається як запорука її подальшого «правильного» шляху. Цим 

героїня «Платона Кречета» близька персонажам п’єс «На грані», «Кам’яний 

острів», «Загибель ескадри», «Еліта». 

У композиційній структурі твору наявний широко апробований ще в 

п’єсах Лопе де Вега художній прийом «текст у тексті»: під час надзвичайно 
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складної операції, яку проводить хворий Платон Кречет, Христина Архипівна 

розповідає про іншу операцію, здійснену нею в 1919 році. Цей фрагмент 

служить паралеллю: успішність проведення операції санітаркою вселяє надію 

на такий же результат роботи талановитого професіонала, незважаючи на те, 

що він перебуває в критичному стані. 

Дещо видозмінена схема п’єси «Платон Кречет» в основних моментах 

повториться в п’єсі «Еліта». У цьому творі вона теж подвоєна: пошуки себе, 

свого місця в житті ведуть два науковці – чоловік і дружина. 

Героїня, шукаючи матеріали для дисертації, вирушає із міста в село, яке 

персонажами твору сприймається як своєрідна буколіка. Чотирирічне 

перебування в селі викликало кардинальні світоглядні зміни. Жінка 

відмовляється від ідей, які раніше сповідувала: теоретик-генетик стала 

агрономом-практиком, обравши шлях Дарвіна, Мічуріна: «Я три зими майже 

всі дні і ночі провела в теплиці. Я бачила, як дихає рослина нова, якої не було 

ніколи. Я бачила те, що шукав усе своє знамените життя великий Дарвін» [282, 

с. 124]. Одночасно вона оголошує безперспективною теоретичну наукову 

діяльність свого чоловіка. Її ж старання увінчалися успіхом: виростила новий 

сорт ярої пшениці. Нагородою героїні стала пропозиція селян очолити 

партійний комітет колгоспу. 

Твір містить характерну для жанру казки форму, означену В. Проппом як 

ситуація повторного ходу [504, с. 65]: результатами праці героїні скористалася 

її суперниця, і тільки неочікувані події (автор використовує прийом «deus ex 

maschina») допомагають відновити справедливість. Героїня святкує повну 

перемогу: їй – «королеві ланів» [282, с. 159] – присвячують симфонію, її визнає 

чоловік повноправною господинею дому. Протагоністка стала помічницею для 

свого чоловіка, який завдяки їй прийшов до визнання помилковості своєї 

шестилітньої праці. 

Новаторство твору виявляється в уведенні фігури судді – секретаря ЦК, 

який постає не ініціантом (як у переважній більшості п’єс цього періоду), а 

третейським суддею: «коли інститут ваш не буде допомагати нашому 
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господарству, то я вас попереджаю…» [282, с. 161]. У наступній п’єсі, комедії 

«В степах України» (1940), особа секретаря обкому партії так само буде 

визначати правих і винних. 

Додатковою є сюжетна лінія митця – своєрідна варіація сюжету «На 

грані»: молодий композитор, переживаючи творчу кризу, вирушає в чуже для 

нього село, знаходить там натхнення, творить, уславляючи героїв праці. Також 

у творі звучить тема взаємин мачухи та пасербиці. Злоба мачухи, як і в казці, 

визначається тим, що вона представниця чужого роду, у цьому випадку – 

іншого (чужого) класу. Імена мачухи та її подруги (Параска та Палажка) 

відсилають до відомого оповідання І. Нечуя-Левицького. 

Інший тип сюжету зі сталим персонажем започатковує комедія 

«Фіолетова щука», його покладено й в основу п’єс «Штурм» та «Богдан 

Хмельницький». 

Незмінними у своїх проявах зображені представники двох протиборчих 

сторін комедії «Фіолетова щука». У фіналі дійові особи твору, залишаючись 

сталими, змінюють лише своє соціальне становище. Це викликано різним 

ставленням героїв до своїх обов’язків. Один із них, маючи багаторічний досвід 

роботи, «все знає, а по-людськи працювати не хоче», бо йому «генеральська 

кухня сниться» [281, с. 186, 185]. Він, ставлячи запитання, які виявляють 

професійні знання, екзаменує неофіта (випробовування героя його антагоністом 

– прийом, запозичений драматургом із казкової поетики). Зазнавши поразки на 

попередньому етапі, у головному змаганні, яке полягало у визначенні 

придатності щуки до вживання, учорашня колгоспниця з невеликим 

кухарським стажем отримала перемогу над досвідченим професіоналом, цим 

перебравши на себе посаду головного кухаря. Особа, яка раніше посідала цю 

посаду, витісняється, подібно до героя п’єси М. Куліша «Отак загинув Гуска», 

не тільки з підприємства, а й з місць відпочинку. 

Розведені в різні соціальні групи сталі персонажі діють у п’єсах «Штурм» 

та «Богдан Хмельницький» (автором розробляються агоністичні ситуації 

давньої ритуальної практики, при якій контакт соціальних груп 
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характеризується опозицією «свій – чужий»). Споріднює ці твори те, що дію в 

них ведуть наділені негативними рисами персонажі (класово чужі). Для 

комуністичної доктрини характерне звинувачення однієї частини людства в 

нещасті іншої. Ця провина має класовий характер, при цьому провина береться 

не зі вчинків особи, а з ситуацій, у яких вона опинялася, часто не з своєї 

провини. 

П’єса «Штурм» складається з двох частин, кожна з яких має свого 

головного персонажа. Основні події твору відбуваються в Німеччині та в 

Радянському Союзі. Дії протагоністів спрямовані на зупинення роботи 

підприємств, на яких вони працюють. Але коли вчинки німецької робітниці 

трактуються з позитивною конотацією, то дії донецького шахтаря оцінюються 

негативно. Кожна частина має свій фінал, один з них нагадує казкову розв’язку, 

у якій відбувається покарання зло творців: антагоніст гине в шахті, завалу якої 

він сприяв своїми діями. 

Художню структуру «Штурму» утворюють дві паралельні сюжетні лінії, 

тоді як розміщення епізодів у п’єсі «Богдан Хмельницький» послідовне: за 

гетьманську булаву борються курінний отаман Лубенко та писар Лизогуб. 

Головна колізія твору, персонажі якого розділені за актуальною на той час 

класовою шкалою – чернь та козацька старшина, зосереджена не на визвольній 

боротьбі українського народу, а на закулісних інтригах декого зі старшин і 

писаря, які не хочуть «з Польщею воювати» [282, с. 53]. При цьому вони 

виступають не самостійними одиницями, а маріонетками в руках польського 

уряду: «Коронний гетьман Жечі Посполитої передав тобі, що коли наказ 

виконаєш, то ти, курінний отаман Лубенко, будеш призначений на гетьмана 

Війська Запорозького» [282, с. 66]. 

Інший варіант історії боротьби за гетьманську булаву пов’язаний з 

особою військового писаря. Цей представник козацької старшини, керуючись у 

своїх діях бажанням влади, теж веде таємну боротьбу проти Хмельницького. 

Кульмінація п’єси подібна до казкової, вона передає двобій героя та антигероя. 

І, подібно до казки, твір О. Корнійчука містить дві кульмінаційні сцени: у 
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першій – писар велить своєму помічникові підпалити козацький табір, у другій 

– антигерой заручається допомогою помічниці, якій велить отруїти 

Хмельницького. Цього разу він постає не як самостійна одиниця, а як ворожий 

агент: 

Лизогуб. Жаль… Добра панні, але помреш сьогодні ж ти, коли гетьман 

вино вип’є. Так наказала твоя церква, і я виконаю її наказ [282, с. 95]. 

Своєї мети антигерої не досягли. Поразка, яку вони отримали в боротьбі з 

Хмельницьким, залежала не від них, а від сторонніх осіб. І щоб завершити ці 

історії, драматург укотре вдається до прийому «deus ex maschina». 

На боці Хмельницького козацьке військо й селяни, які приєдналися до 

нього для боротьби з кривдниками. Виділяються характерні постаті, окреслені, 

як і казкові герої, переважно однією визначальною рисою: богатир Іван Довбня, 

самозречений козак Тур, гуморист дяк Гаврило, жертовна вдова Варвара, 

безкомпромісний Богун, козацький улюбленець Кривоніс. 

У творі подано сцену посвяти в товариство. Цей обряд проводять 

найстарші, найшановніші козаки: Тур, Кожух та дяк Гаврило. Новоприбулим 

ставиться низка питань і вимог: «Як звуть? Звідки? Чого на Січ прийшов? 

Покажи руки! До унії не приставав? Віру християнську не зраджував? «Отче 

наш» знаєш? Горілку п’єш?». І лише після отримання позитивних відповідей 

підбивається підсумок: «Істинно християнські душі. Цілуй Хрест, раб божий» 

[282, с. 60]. І новоявленого козака записували до певного козацького куреня. 

Індивідуальні ініціації проходить і Гаврило. Ці процеси не показані, 

подані лише їх результати, що засвідчені зміною статусу: дяк, піп, сотник: 

Варвара. Ти ж був дяком, а зараз сотник. 

Гаврило. Був, матінко, був навіть попом, та гріх вчинив великий. 

Врятував гетьман Богдан мою грішну душу, записав у сотники. […] [282, с. 95]. 

Епічний розмах подій, велика кількість персонажів з чітким розподілом 

на «друзів» та «ворогів», різкі фарби в малюнку характерів, пафосність вислову 

– усе це дало підстави критикам трактувати твір як героїчну драму радянського 

зразка [143, с. 159]. Л. Луків назвав її звичайною більшовицькою агіткою, 
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зауваживши, що це навіть не драма, а радше драматичні картини, не пов’язані 

єдністю конфлікту [358, с. 303]. Закидаючи драматургові брак показу зіткнень 

двох таборів – українського і польського, критик пише: «Він, знаючи з власного 

досвіду, як-то Москва старалась нищити українців їхніми ж таки руками – 

переносить ті способи до ХVІІІ віку і […] тільки каже працювати для поляків 

Січовому писареві Лизогубові, який в першій частині трилогії є головним 

противником Хмельницького! – та іншим українським старшинам і козакам – 

«зрадникам» української справи» [358, с. 301]. 

Контамінацію двох типів художньої структури демонструє п’єса 

«Банкір». Перший тип за своїм характером – варіант «Загибелі ескадри»: один 

із персонажів твору проходить шлях від самовпевненого чиновника через 

войовничого бунтаря до особи, що смиренно визнає свою помилку (у п’єсі 

звучить мотив каяття грішника). Колишній директор меблевого комбінату після 

«партійного суду» за продукування неякісних меблів приходить до 

усвідомлення своєї провини: «Я все зрозумів […]» [281, с. 329]. Вислів одного з 

персонажів: «А тебе ще можна лікувати» [281, с. 310], – підтверджує 

спостереження Г. Почепцова, що у творах соціалістичного реалізму негативні 

риси позитивного героя носять тимчасовий характер, і їх можна виправити 

[494, с. 195]. 

Другий тип художньої структури пов’язаний з постаттю тестя героя – 

колишнього шахтаря, будьонівця, нинішнього банкіра. Герой, про важливість 

образу якого свідчить заголовок, поставлений перед необхідністю зробити 

вибір між особистим і громадським (колізія, притаманна поетиці класицизму, 

широко використовувалася в літературі соціалістичного реалізму). Цей 

персонаж зберігає свою тотожність, переборюючи спокуси, які уособлюють 

дружина, донька, названий син (алюзія на «Адвоката Мартіана» Лесі Українки). 

За стійкість переконань, за вірність обраній позиції протагоніст, подібно до 

казкового героя, був нагороджений: автор розробляє варіант казкового 

одруження. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що О. Корнійчук звертався до поетикальних 

можливостей казки, використовував її мотиви, образи, ситуації. Найактивніше 

митець розробляв міфічний мотив ініціації, у результаті якої герої переживають 

світоглядні зміни («На грані», «Кам’яний острів», «Загибель ескадри», 

«Банкір», «Правда», «Еліта»). Структурно близька до цих творів п’єса «Платон 

Кречет». Широко використовував письменник і казковий мотив сталого у всіх 

ситуаціях героя. Події багатьох творів драматурга зосереджені на прагненні 

персонажів здобути новий соціальний статус («Фіолетова щука», «Штурм», 

«Богдан Хмельницький»). На контамінації мотивів перевтілення й тотожності 

героїв будується п’єса «Банкір». 

У центрі більшості проаналізованих творів драматурга знаходиться герой. 

Перебуваючи на роздоріжжі, він має обрати одну з можливостей, які 

пропонують йому представники протилежних сторін (п’єси «На грані», 

«Камінний острів», «Загибель ескадри», «Еліта»). Здійснити вибір 

протагоністові допомагає помічник (відповідник фольклорного порадника). У 

п’єсах О. Корнійчука – це одна з визначальних постатей. Найчастіше в цій ролі 

виступають комсомолець, партієць, робітник. Можливо, це дало підстави 

Ю. Косачу побачити у творах драматурга, зокрема в п’єсі «Правда», «всі ознаки 

графоманського плазунства» [підкреслення наше – В. Ш.] [286, с. 50]. Про те, 

наскільки вагоме місце автор відводив цьому персонажеві, свідчить фінальна 

сцена п’єси «Платон Кречет», у якій славословлять не переможця Кречета, а 

його помічника – державного функціонера. 

 

2.2. Міфопоетична есхатологія у драматургії М. Куліша та 

І. Дніпровського 

 

Міфопоетичний мотив кінця світу є одним із домінантних у художньому 

спадку Миколи Куліша (1892–1937), визнаного критиками одним «з 

найбільших в українській літературі» [469, с. 238], «уособленням трагедійного 

генія українського народу, найбільшого досі з його драматургів» [277, с. 245], 
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найвидатнішим представником модерної української драматургії […], 

«найбільшим драматургом СРСР» [323, с. 28]. М. Куліш – автор «Патетичної 

сонати», твору, який у світовій літературі ставлять поруч «з такими 

драматичними шедеврами, як «Фауст» і «Пер Гюнт» [Див.: 613, с. 824]. 

Творчість драматурга вкладається в десятиліття: 1924 (постановка «97») – 

1934 (робота над п’єсою «Такі», текст якої загинув у застінках КДБ). На 

сьогодні маємо дванадцять багатоактних, кілька одноактних п’єс М. Куліша; 

задум твору про козака Мамая, як і багатьох інших, залишився нереалізованим. 

Структурно п’єси М. Куліша близькі до фольклорних творів [Див.: 703, 

704, 708, 741]. Критики відзначали: «Кулішеві близький та рідний фольклор – 

балада, анекдот, загадка, казка» [279, с. 161]. Подібно до героїв казки, поданих 

або з позитивною, або з негативною конотацією (антитеза – стилістичний 

прийом фольклору, який зберіг «барвисту контрастність художніх опозицій» 

[222, с. 187]), проведено поляризацію дійових осіб: незаможні та багатії («97»), 

комнезамівці й хуторяни («Комуна в степу»), колгоспники й одноосібники 

(«Прощай, село»). Різноманітний матеріал такого протистояння давало саме 

життя: «Радянська міфологія відтворює архаїчну агональну модель всесвіту, 

для неї світ – поле безперервної боротьби двох начал, причому ця агональна 

модель поширюється й на форми повсякденної діяльності» [617, с. 89]. 

Керуючись марксистськими схемами, більшовики ділили селянство на 

антагоністичні класи: куркулі та бідняки. «Насправді, – зауважує французький 

дослідник Н. Верт, – селяни перш за все були єдині в протистоянні місту як 

зовнішньому світові» [83, с. 137]. 

Дебютна п’єса М. Куліша «97», написана в 1924 році, через п’ять років 

була перероблена, за словами автора, на 70% [312, с. 575]. Сюжет твору 

близький до одного з п’яти типів елементарних сюжетів чарівної казки, 

виокремлених литовською дослідницею Б. Кербеліте: «прагнення до 

вивільнення від чужих і панування над ними» [242, с. 166]. 

На відміну від казки, в авторському творі немає такого ж чіткого поділу 

дійових осіб на добро- чи злотворців, щоправда, драматург запозичив із 
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фольклорного арсеналу принцип характеристики персонажів через їхні 

антропоніми (у казковій традиції жодне ім’я не дається випадково [158, с. 168]), 

наділивши представників табору багатих промовистими прізвищами, які 

містять у собі певну семантичну оцінку, – Гиря, Годований (М. Ласло-Куцюк 

зауважує, що «підбір такого характерного прізвища для багатого селянина 

також свідчить про зв’язок М. Куліша з традиційним театром» [327, c. 237]). 

Антитетичність дійових осіб твору подібна протиставленню казкових 

персонажів, що, викликає композиційний паралелізм. У п’єсі «97» паралельний 

показ реалій життя різних соціальних верств слобідки побудовано на контрасті, 

що теж відповідає поетиці казки. Виступаючи як ідеологічні противники, 

сторони мають різні точки зору на одну й ту ж проблему, різні ціннісні 

орієнтири. Кожна з них обороняє свій Космос. Розгортання цієї боротьби 

проведено в низці сюжетно завершених самостійних епізодів, поданих як ланки 

одного ланцюга. «Це рядок малюнків в сіреньких рямцях сільського життя, 

злиденного, вбогого, та й ще поруйнованого голодом і революцією. Немає тута 

пафосу, немає блискучих бойових лозунгів. Революційні будні, дрібненька, але 

гостра і невпинна боротьба» [312, с. 494], – так означив автор побудову твору. 

У п’єсі М. Куліша, як і в архаїчних текстах, у процесі боротьби 

протиборчі сторони мають знайти вирішення певного надзавдання, від якого 

залежить усе інше, установлена певна істина. Ця істина для персонажів п’єси 

«97» полягає в з’ясуванні кардинальних аспектів буття, зокрема питання 

посідання влади. Боротьба за владу в слобідці Рибальчанській організовує всі 

події дебютного твору драматурга: одні прагнуть зберегти здобуте, дії інших 

спрямовані на запровадженні іншої моделі владних стосунків. 

З точки зору колишніх господарів села, які претендують на панування, 

владу захопили самозванці. Беручи на себе всі владні повноваження, ті невільно 

підтверджують думку своїх опонентів: 

Копистка. Тут і не требується обирати. Тут так: об’явився – й шабаш. 

Аби тільки за бідний клас стояв […] [311, с. 86]. 
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Представники протиборчих сторін мають різні темпоральні орієнтири. 

Одні, прагнучи відновлення колишнього владного статусу, благають Бога: 

«Поверни все на старий лад!..» [311, с. 67]. Натомість інші живуть майбутнім, 

мріючи про часи, коли «світ новий настане» [311, с. 39]. 

Бідняки постають несамостійними й нерозважними виконавцями чужої 

волі: «Прийшов наказ з повіту […]» [311, с. 51], «Бомага з повіту прийшла […]» 

[311, с. 59]. Розпорядження центру (повіту) спрямовані проти селян, у яких їхні 

ж односельчани почергово конфісковують власність. Природу подібних 

ситуацій О. Жолковський трактує як орієнтацію «низького» героя на ідейного 

наставника, коли злочин здійснюють з ідейних переконань, навіяних іншими 

[201, с. 33]. 

Виконуючи директиви центру, нинішні керівники села організовували 

вилучення хліба у своїх односельчан. Ті, прагнучи зупинити грабіжників, 

«купують» активістів, підкидаючи їм гроші й горілку. 

Господарювання представників нової влади призвело до того, що, 

унаслідок вивезення в місто конфіскованого в односельчан зерна, українське 

село вимирає з голоду. Причину трагічного становища, яке склалося в селі, 

учорашні активісти бачать у власних діях: 

Панько […] Дурні ми були, що хліб дали вивезти! Ходили, шукали, 

трусили, а що нам за це?» [311, с. 49]. 

Каяття за зроблене звучить у болісній репліці стражденного Івана 

Стоножки: «щоб більше нічого у людей силою не брали»[311, с. 65]. Не 

поділЛ. Танюка: «Куліш все одно показує саме на куркулів як на призвідців 

голодомору» [612, c. 7], погоджуємось із В. Панченком, який зауважив, що 

«голод у слобідці почався через те, що продзагонівці відібрали в селян хліб» 

[461, с. 220]. Слушним є висновок Т. Свербілової та Л. Скорини, які вбачають у 

п’єсі «справжню народну трагедію нації, засліпленої чужою ідеєю» [542, 

с. 191]. 

Посягаючи на церковне майно, виконавці вказівок центру (у лютому 1922 

року був виданий декрет про вилучення церковних цінностей) трактують свої 
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дії як реквізицію – обмін на хліб. Розглядаючи цю проблему з іншого ракурсу 

(драматург використовує типову казкову ситуацію), селяни демонструють 

протилежне ставлення до цього факту, сприймаючи його як конфіскацію – одну 

із низки подібних: 

Гомін. Хліб заграбували… 

Худобу забрали… 

Овець, вороного коня… 

Качок, гусей, рядна, а тепер і святиню беруть… 

Та що ж це робиться? [311, с. 76]. 

І вони мали рацію (історичні дані свідчать про те, що «тільки 15% 

зібраних церковних коштовностей конвертувалось безпосередньо на закупівлю 

продовольства для голодуючих України, до того ж, далеко не завжди 

своєчасно» [216, с. 35]). 

Зіткнення протиборчих сторін відбуваються біля церкви та в сільській 

раді, які виступають простором, сакральним для одних і профанним для інших. 

На думку Є. Старинкевич, боротьба навколо церковних цінностей становить 

сюжетний вузол твору [585, с. 67]. Багатії, прагнучи завадити конфіскації, 

уступають у словесне й дієве протистояння із сільськими активістами, яких 

яскраво репрезентує бідняк Мусій Копистка (автор застосовує фольклорний 

прийом виділення одного суб’єкта з ряду інших). Подібно до п’єс народного 

театру, які складаються зі сценок, внутрішньо пов’язаних присутністю 

головного персонажа, кілька «малюнків», що утворюють сюжет драми, 

об’єднані спільним героєм, який безпосередньо чи опосередковано присутній 

майже в кожному з них. Ця особливість побудови наближає авторський твір 

також до казкового, в основі якого, як відзначила А. Кулагіна, – 

багатоепізодична дія, що зображує переборення героєм багатьох перешкод 

[310, с. 94]. 

На визначальну роль протагоніста – людини з найнижчої сходинки 

соціуму, наділеної новим статусом: «Ми тепер власть і більше ніхто» [311, 

с. 72], – указує й первісна антропонімічна назва твору – «Мусій Копистка». 
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Висуванці з низів, як зауважив М. Бахтін, з’являються в перехідні епохи, коли 

руйнується соціальна ієрархія [31, с. 269–270]. Нова влада спричинила 

метаморфози, які відбулися з учорашнім наймитом: «[…] колись Мусій мій з 

панського загону й не вилазив, а я в кізяці й діти плодила, а тепер… тепер 

питають: де тут живе товариш Мусій Копистка?..»; «[…] тепер його й на 

плисові крісла садовлять, раду з ним радять […]» [311, с. 72]. Образ раніше 

упослідженого персонажа можна розглядати в контексті казкового типу 

«низького» героя (Є. Мелетинський) [390, с. 213]) – особи, яка на початковому 

етапі не подає надій, а пізніше виявить свою героїчну сутність. Для 

підкреслення винятковості героя в казках наголошується на його плебейському 

походженні, на видимій простакуватості, слабосиллі й недоумкуватості. Цим 

своєрідним художнім обманом, як зауважує М. Яценко, забезпечується в 

подальшому емоційний ефект, який викликають мудрі й сміливі дії казкового 

персонажа [768, с. 94]. 

У творі українського драматурга одним із панівних є мотив доведення 

героєм легітимності належати до владних структур (уводиться фольклорне 

протиставлення духовного й соціального статусів). Посівши високе становище, 

Копистка прагне відповідати йому, демонструючи в різних ситуаціях відданість 

ідеї, яку сповідує. Просторові переміщення (у чужій хаті, біля церкви, у 

сільській раді) демонструють боротьбу протагоніста з перешкодами, які 

організовують його антиподи. Їхній табір чітко ним окреслений: «Попи – раз. 

[…] Дяки – два. Монахи – три. Пани – чотири […]. Монашки – п’ять […]» [311, 

с. 42]. Філософ А. Тихолаз акцентував на такій властивості представників 

тогочасного суспільства, як «масова відданість цій боротьбі попри повну 

відсутність фактичної провини з боку ідеальних «ворогів народу» [617, с. 88]. 

Сліпо повіривши пропагованому владними структурами, вони не сприймають 

точки зору інших, відмовляючи їм у праві на існування. Суть подібної ситуації 

окреслив Х. Ортега-і-Гасет: «Замість того, щоб прихилити їх до себе, 

переконати чи направити на праведний шлях, їх треба негайно усунути, 



133 

 

відсторонити, накресливши магічну лінію між добрими та лихими. Звідси 

славнозвісне «ми – це ми» [456, с. 166]. 

Ретроспективно повідомлено про проходження Кописткою своєрідного 

ритуалу посвяти. Ініціальний етап «відсилки» героя подано гіперболізовано: він 

не тільки виходить із упорядкованого простору, а, приставши на пропозицію 

дружини, продає свою хату, після чого: «Ну там сіли, випили, закусили, а тоді 

як пішли у найми, як пішли…» [311, с. 47]. Подібна ситуація, де жінка виступає 

призвідницею пиятики, наявна в інтермедії «Баба, дід і чорт», яка йде за 

діалогом «Проліог на Воскресеніє Христово». Ці інтермедійні персонажі не 

бояться пекла. Такої ж позиції дотримується й протагоніст «97», який 

приказкою: «Нехай в пекло – там хоть тепло. А піди у рай, то й за дрова 

дбай…» [311, с. 70], – знімає напругу діалогу з опонентом. 

Задля підтвердження легітимності посідання вищого статусу Копистка 

має відмовитися від себе колишнього, бо, прагнучи нового в суспільстві, має 

подолати старі звички в собі. Успішність цього процесу Копистка, схильний до 

випивки, продемонстрував, перемігши спокусу, – знищив горілку, підкинутий 

багатіями незаможникам «подарунок», який притлумив їхнє завзяття в пошуках 

захованого чужого хліба. 

Одним з етапів ініціації є процес навчання. Копистка, наївно повіривши, 

що тільки «тоді світ новий настане, як ми з тобою рихметики вивчимось…» 

[311, с. 39], прагне оволодіти наукою. Він долає «Буквар» та заучує нові 

«пророчі» слова – нову революційну лексику: резолюцію прийнято [311, с. 40, 

с. 41, с. 48, с. 52, с. 80–81, с. 85], Сові(є)тська власть [311, с. 45–47, с. 71–72, 

с. 74, с. 78, с. 83], ревком [311, с. 84–86, с. 88], піднімати пренія [311, с. 51, с. 84, 

с. 92], провокація [311, с. 41–42, с. 44], експропріація [311, с. 41], експлуатація 

[311, с. 41], контра [311, с. 45], предсідатель [311, с. 45], товариші [311, с. 45], 

трудовий елімент [311, с. 45], інтернаціонал [311, с. 45–46], граждани буржуї 

[311, с. 46], Бєдний народ [311, с. 71], незорганізований елімент [311, с. 71], 

закон совєцький [311, с. 71, с. 86], протокол [311, с. 74, с. 86, с. 92], бідний клас 

[311, с. 78, с. 86], політика [311, с. 81, с. 84], контра [311, с. 84], єрой революції 
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[311, с. 84], комнезами [311, с. 84], Совєт [311, с. 84] тощо. Засвоєння нової 

мови долучає героя до світу посвячених, до владного табору, у якому ці слова 

ставали «ніби іномовленням, системою переморгування між «своїми», які 

знають, що й до чого» [369, с. 159]. 

Зміни в лексиці й у мовній манері Копистки свідчать про перелом у 

свідомості людини, у якої процес опанування чужими цінностями проходить 

паралельно з відмовою від своїх – прадідівської релігії, власного помешкання. 

Одночасно протагоніст твору демонструє засвоєння нової обрядовості, 

моделюючи за побаченим зразком ритуал ушанування ветерана праці: 

Копистка. Жаль, нема музики, а то б зараз ушкварили дідові 

«Інтернаціонала»… (Наливши чарки, подав одну дідові). Ну, брати-товариші й 

ви, Тарасовичу! Поздоровляю вас, Юхиме Тарасовичу, як трудового героя, од 

щирого серця… Спасибі, що потрудилися за свій довгий вік, бо Совітська 

власть… От не вмію як слід балакати!.. [311, с. 45–46]. 

Продуктивною в М. Куліша є також фольклорна модель випробовування 

героя його антагоністом. Виконуючи наказ центру реквізувати церковні 

цінності, Копистка вступає в поєдинок з опонентами. Етапи боротьби 

трикратно повторюються (словесні змагання з Гирею, з Дідом із ціпком, із 

Годованим), що відповідає традиційному фольклорному принцип троїння 

(повторення тричі одного й того ж мотиву буквально чи з незначними 

варіаціями, троїчність персонажів – звичні казкові прийоми [100, с. 9]). У 

процесі розгортання діалогу протагоніст поступово переходить від позиції 

підпорядкованого, того, хто відповідає, до ведучого, того, хто ставить питання, 

змінюючи роль обвинувачуваного на звинувачуваного. Такий діалог відтворює 

архаїчну модель словесного агону, ставкою якого є смерть переможеного. 

У дієвому змаганні з антагоністами Копистка залучився допомогою 

дружини та однієї з односельчанок. Апелюючи до глухонімого помічника 

суперників нагадуванням про надані раніше послуги, жінки змогли переманити 

його на свій бік. На цьому етапі змагання 97 мешканців слобідки 
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Рибальчанської, які поставили свій підпис – дозвіл обміняти церковні хрест та 

чашу на хліб, вийшли переможцями. 

Ситуація походу за хлібом у повіт представника селян близька до 

казкового походу за чимось. Копистку та інших незаможників можна 

трактувати як відправників свого посланця в чужий локус, а конфісковані 

церковні речі – як чарівні предмети, завдяки яким здобувається потрібне (у 

цьому випадку – хліб). Після повернення додому делегат звітується. Така 

казкова модель буде наявна в багатьох драмах М. Куліша. 

Тактика, вибрана незаможниками, не була успішною: не дочекавшись 

сподіваного зерна, половина жителів вимерла, перш за все ті, для кого культові 

речі не були святинею. «Прийшла поміч […] тоді, як уже і незаможників не 

стало», – зауважує автор [312, с. 514]. Можливо, це було покаранням за зраду 

вірі предків. «Для українців, – за словами Ю. Коваліва, – запорукою уникнення 

покарання в потойбіччі було дотримання віри батьків, що давало змогу 

праведним душам потрапляти в ирій, на вічнозелені луки» [343, с. 352]. 

Спокутою власних гріхів називають В. Погребенник та Н. Тимощук муки та 

голодну смерть селян-незаможників – жертв більшовицької політики. У 

побудові драми дослідники, спираючись на спостереження М. Сулими, бачать 

схему української шкільної драми: «гріхи – спокута» [486, с. 30]. 

«Дві руйнівні сили зіткнулися у просторі п’єси: революційний фанатизм 

та голод, породжений ним», – слушно зауважує Т. Свербілова [230, с. 404]. 

Мусій Копистка, прагнучи бути спасителем, став мимовільним згубником. У 

подібній ролі пізніше постануть Малахій Стаканчик («Народний Малахій»), 

Ілько Юга («Патетична соната»), Марко («Прощай, село»). 

Виконуючи наказ голови сільської ради («[…] гляди ж, стережи, Мусію, 

[…] Совіцьку власть […]» [311, с. 83]), протагоніст проходить кульмінаційний 

етап випробування. Копистка, за словами автора, – людина, «яка відчуває, що 

вона лише одна залишилась на селі відповідальною за революцію» [312, с. 519]. 

У кризовий момент, коли «комнезами вимерли, Свєта нема, а контра висунула 

голову, сичить гадюкою от-от укусить» [311, с. 352], він бере на себе всю 
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повноту відповідальності – організовує ревком, що підтверджує написанням 

протоколу. Копистку можна трактувати як героя, який, за спостереженнями 

Ц. Тодорова, «завжди готовий пожертвувати своїм або й чужим життям, якщо 

тільки ця жертва послужить справі» [623, с. 17]. Дії Копистки, що «об’явився 

ревкомом» [311, с. 86], спрямовані на те, щоб, за словами його антагоністів, 

«заступати нам дорогу» [311, с. 86]. Автор, уводячи у твір сакральний мотив 

добровільної жертви, на думку В. Погребенника і Н. Тимощук, задіює схему 

Різдвяної та Великодньої драми: одинак-праведник та натовп [486, с. 30]. 

Сам протокол несе символічне навантаження: його оформлення можна 

потрактувати не як абсурдистський акт [542, с. 196], а як процес виконання 

букви закону, адже для Копистки протокол – це символ нової влади, який її й 

закріплює. «У комуністичній країні різного роду папірці мали священне 

значення. Це було значною мірою паперове бюрократичне царство», – доходить 

висновку М. Бердяєв [44, с. 495]. Протокол зафіксовував наявність ревкому в 

слобідці, тому з такою злобою «Дід з ціпком шматував і топтав протокола» 

[311, с. 89]. Порваний неприятелем протокол в адепта радянського соціального 

устрою асоціюється з порушенням правил, ритуалів, установлених нею, і є 

свідченням зневаження закону й скасування встановленої влади. Слушною є 

думка про те, що Копистка – «втілення нового типу героя, суто трагічного, який 

гине заради ідеї, історична сумнівність якої йому ще не відома. Це трагедія 

фатального незнання» [542, с. 192]. Фанатичну відданість системі, сформованій 

у радянській державі, як особливість душевного стану активіста, відзначив 

А. Безансон [40, с. 32]. 

Образ головного персонажа п’єси «97» можна трактувати і як дивака, 

поведінка якого виламується із загальноприйнятих норм. Діалоги між Мусієм і 

Палажкою нагадують епізоди з Дідом і Бабою з репертуару народного театру. 

Інтермедійний характер має сцена комунікативного нерозуміння між дідом 

Юхимом і Кописткою. Вона побудована із застосуванням прийому qui pro quo, 

на якому будувалися ще інтермедії Дернівського збірника. Один із персонажів 

твору М. Куліша розповідає легенду про прихід на землю Бога та Святого 
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Петра, а в цей же час інший з’ясовує причину появи в їхньому селі монашок. 

Ланкою, яка зв’язує їхні репліки, є лексеми, що зустрічаються у висловах обох 

співрозмовників: прийшли, сказав, мовчати, послухати, слухай тощо. 

Наприклад: 

Дід Юхим. […] Кажуть же люди, якщо не брешуть, що колись Бог та 

святий Петро прийшли на землю… 

Копистка. Тут ось монашки такої розказали, що… От якби дізнатися, 

коли вони прийшли? 

Дід Юхим. Хто? 

Копистка. Монашки… 

Дід Юхим. Та не монашки, а Бог з Петром!.. [311, с. 43]. 

Такі риси персонажа, як відданість засвоєному вченню, непохитність, 

здатність відстоювати свої переконання й віру, імпонували М. Кулішеві, який, 

ототожнивши себе з героєм, деякі листи до дружини підписував: «Твій 

Копистка» [312, с. 657] чи «Твій Мусій Копистка» [312, c. 658]. 

Усвідомлюючи пануючу тенденцію до зображення маси, а не окремого 

героя, автор вдався до перейменування твору: «М. Копистка» мало підходить, 

бо все ж таки не в Копистці вся суть п’єси. А коли буде «Мусій Копистка», то 

слід додати «та інші» [312, с. 503]. «Мусій Копистка», «Голод», 

«Незаможники», «Гибель одного комнезаму», «Десь на селі» – варіантні назви 

дебютного твору драматурга. Перейменування п’єси – данина вимогам часу, 

позначеного колективістськими тенденціями, коли образ маси ставав основним, 

усуваючи «героя» і «героїв», місце яких посідала група, клас. Людина в епоху 

міфу, який запанував у Радянській країні, знеособлювалася. У приватному 

листуванні драматург і надалі означав цей твір то як «97», то як «Копистка». 

Герой М. Куліша близький до «сильного і красивого «божественного» 

(міфологічного) образу» [516, с. 66]. Постать цієї дійової особи можна 

розглядати і як трансформацію персонажа середньовічних мораліте – 

неопророка, який, руйнуючи стару модель життя, творить нову. На думку 

Ю. Лавріненка, у п’єсі «на тлі голоду і озвіріння 1921 року людина стоїть на 
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незрівняній душевно-етичній висоті, тоді як в її тілі догорає вже останній 

вогник життя. Це спроба співвідношення в людині сил душевних і сил 

фізичних» [323, с. 27]. 

Але, незважаючи на те, що в кожній із сцен протагоніст твору виступав 

переможцем, у фіналі він терпить поразку. Копистка, який своїми вчинками 

намагався наблизити нове життя, переборював перешкоди, долав спокуси, 

отримав звістку про людоїдів. Реакцію героя подано через ремарку: «аж 

похитнувся» [311, с. 83]. Результати діяльності засліплених керованих 

фанатиків, одним із яких він був, призвели до самосуду, людоїдства та смерті 

від голоду однодумців: «Половина слободи людей вимерло, а наша голота 

перед усіх в ямки попадала…» [311, с. 83]. 

У вирішальному словесному змаганні з опонентами Копистка потерпів 

поразку (не зміг дати відповіді на питання про подальшу долю людоїдів, яка б 

задовольнила опонентів). Односельчани, підсумувавши катастрофічні 

результати діяльності представників нової влади («От до чого призвело 

більшовицьке движеніє! Людоїдство повелося! …» [311, с. 86]), винесли вирок: 

«Повбивати їх… Людоїдів і ревкома разом! Щоб не було!..» [311, с. 88]. 

Автор виводить на кін масу, легковірну, здатну піддаватися сугестивним 

впливам. Наочно ілюструють тезу З. Фрейда: «У натовпі заразна кожна дія, 

кожне почуття» [649, с. 11], – картини самосуду: 

Прискочив Годований: 

– Дайте сокиру! Сокиру!.. Добити треба!  

– Юрба (підхопила). Сокиру сюди! 

– Авжеж, сокирою треба! 

Подали сокиру. Годований вихопив з рук. Хтось до його, нетерпляче: 

– Дай я! 

– Другий. Ось я! 

– Третій. Я! Я! 

Вчепилися в сокиру: 

– Пусти! 
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– Ти пусти! [311, с. 90]. 

Прагнення покарати відступників («інакших») повністю деморалізує 

людський натовп. 

Здобувши перемогу над суперником, багатії проголосили встановлення 

своєї влади. Простежується міфологічний принцип побудови п’єси: 

ненормальне становище, викликане правлінням самозванців, замінене 

поверненням до традиційного устрою. 

Проте ситуація ліквідації біди шляхом отримання раніше віднятого не 

завершує дебютний твір. М. Куліш будує сюжет п’єси так, що в її кінці 

відбувається різкий переворот, свого роду катастрофа чи пуант (із французької: 

жало, гострота, «шпилька»). Пуант переосмислює всі попередні події в 

неочікуваному світлі, хоча й не містить узагальнення. «Його мета – завершити 

розвиток сюжету неочікуваним поворотом» [337, с. 22]. У момент початку 

«господарювання» новопроголошеної влади – реалізації рішення самосуду, у 

хід дії втручається стороння особа – озброєний продармієць (автор використав 

прийом «deus ex maschina»), який виступає в ролі медіатора. Цим ситуація 

засвідчує свою близькість до казкової з характерним для неї щасливим 

вирішенням конфлікту чудесною істотою [390, с. 232]. Для стилістики багатьох 

п’єс автора буде характерним прийом перипетії – переміни подій до 

протилежного (неочікуваний поворот, перелом), які «не тільки змінюють хід 

дії, але й ведуть до переходу героя з одного стану в інший» [287, с. 373]. 

Успішна розв’язка ситуації визначальна тільки для долі головного 

персонажа, урятованого в останню хвилину від самосуду (сторонню допомогу 

можна сприймати, ідучи за поетикою казки, як подяку-нагороду героєві за 

виявлені стійкість і мужність). Ці сцени епілогу нічого не змінюють у 

загальному трагічному звучанні твору. Реакцію персонажів на неочікувану 

появу чужинця (червоноармійця) подано ремаркою, яка акцентує на німій 

сцені: «Юрбу мов заціпило» [311, с. 92]. Мотив «паралічу», тимчасової смерті 

драматург активно використовуватиме в наступних творах: «Комуна в степах», 

«Отак загинув Гуска», «Хулій Хурина», «Мина Мазайло». Уміння шокувати – 
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одна з визначальних рис авангардистської драми, джерело її сили. Епізодом, 

який скасовує результати дій багатіїв, М. Куліш підкреслив прірву між 

сподіваним і дійсним. 

Отже, в основу художньої структури п’єси «97» покладено фольклорні 

принципи поляризації (ґрунтується на засобах контрастності, антитези) та 

хронікальності (послідовності розгортання подій). Фольклорним прийомом 

«пуанту» драматург надалі буде активно послуговуватися в багатьох творах. 

Як тематично (загибель села), так і структурно (зіткнення антагоністів) 

близькі між собою дебютна («97») та остання («Прощай, село») п’єси 

«селянської трилогії». Про своєрідний перегук між ними свідчить і наявність 

спільного персонажа – Сироти Юхима [311, с. 75, с. 181]. Ц. Тодоров зазначив, 

що «сама література замовчує факт винищення більшовиками мільйонів селян» 

[623, с. 276]. М. Куліш був одним із небагатьох, хто не мовчав. 

Персонажі написаної трагічного 1933 року п’єси з вимовною назвою 

«Прощай, село» теж розведені на два табори, які мирно співіснують, на відміну 

від гострого протистояння в драмі «97» [Див.: 693, 717, 741]. Коли головні 

дійові особи твору «97» тільки виконують указівки із центру, то в п’єсі 

«Прощай, село» центр, очевидно, не довіряючи селянам, посилає в село свого 

емісара – робітника Марка. Зміну в 1934 році заголовку твору на «Поворот 

Марка» Л. Танюк пояснює тим, що в первісній назві «цензори вбачали мало не 

знищення українського села під час примусової колективізації та штучно 

створеного голоду 1932–1933 років» [611, с. 492]. Заголовок «Прощай, село» 

наголошує на процесі поглинання села Хаосом (історіософську, 

антропологічну, технократичну моделі катастрофізму в прозі цього періоду 

розглянуто в монографії О. Харлан [655]). У п’єсі «Прощай, село» інформація 

про трагічні для України події проривається в окремих репліках: «Що він собі 

думає, що в людей он знову двори перекопують і в хатах, і в душах риються?» 

[311, с. 151]; «Помер хто, то вже не поминають […]» [311, с. 153]. 

Драма «Прощай, село» має рамку: пророковане на початку твору 

наближення Хаосу («Одні кажуть, що всіх чисто д’одного в колективи, другі 
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кажуть – ні, треті – всі церкви позачиняють, ікони попалять, а четверті – ніби 

всіх кулаків на заслання заженуть» [311, с. 143]), реалізувалося. Про це 

повідомляється в епілозі: «Рано вранці край села виряджались в дорогу дві 

партії люду: одна під проводом Марка виселялася на новий колгосп, другу, 

невеличку, де стояли Зосим, Ільченко, Мотрона, виселяли за межі УРСР» [311, 

с. 195]. Ця фантасмагорія стала реальністю завдяки діяльності приїжджого зі 

столиці робітника. 

Композиція авторського твору близька до казкової – виконання 

протагоністом своєї місії: робітник Марко (семантично наповнений антропонім 

відсилає до фольклорної традиції), виконуючи партійний наказ, прибув у село, 

щоб домогтися його колективізації (ця тема визначальна в низці творів 

означеного періоду, зокрема в п’єсах: «Наступ» В. Гжицького, «Бій весни» 

П. Ковтуненка, «Диктатура» І. Микитенка, «Вовки» А. Макаренка, 

«Ворошиловці» Г. Мізюна, «Диктатура» І. Микитенка, «Урожай» П. Нечая, 

«Чабан» І. Снісарського, «На порядку денному В. Суходольського та ін.). 

У творі також використовується архетипний «вічний» сюжет повернення 

особи з мандрів додому (Марко одинадцять років тому покинув село й вирушив 

до міста). У тексті тричі (магічне число) акцентовано на мотиві блудного сина 

(родича). М. Куліш переосмислює традиційний мотив: відповідно до законів 

новоствореного суспільства, син-робітник повертається до батька-селянина не 

грішником, який розкаюється, а господарем становища. 

У місті протагоніст відбув своєрідну ініціацію: змінив одну віру на іншу 

(християнство на марксизм), підвищив соціальний статус (селянин став 

робітником), і, подібно до казкового героя, озброєний новими знаннями, 

повертається додому, щоб повідати односельчанам нову істину. Прибулець із 

столиці, із центру сприймається селянами як носій повного знання, новітній 

Месія. У людей є надія, що «Марко про щось друге людям роз’яснить, що 

середняки колективізації не підпадають і суцільну він припинить» [311, с. 154]. 

Замкнутий світ села, у якому мирно співіснують один з одним два табори 

(комунари і селяни-середняки), нагадує утопічне суспільство, де «немає 
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внутр[ішніх] конфліктів; якщо навіть і зберігаються суттєві відмінності між 

людьми, ніхто не бунтує з цього приводу» [333, с. 584]. У селі панують 

соціальна рівновага й порядок. 

Фізично-реальний простір, у якому перебувають селяни, близький до 

ідеального. У ньому реалізовані мрії й бажання селянина: «Пара конячок у 

стайні, корівка, поросята, грушку посадив […]»,– ділиться радістю Роман – 

батько Марка [311, с. 148]. Сакрум тільки-но створеного й обжитого світу 

творить простір із грушкою (варіант світового дерева). Грушка, яка виконує 

функцію центру всесвіту, володіє максимальною сакральністю в просторі дому, 

пов’язуючи землю й людину з небом і творцем. У часовому плані сакральністю 

наділяється момент розриву профанної протяжності бездуховного й 

безблагодатного часу, коли час зупиняється й виникає те, що було «на 

початку». Ситуація «на початку» повторюється під час свята, яке «своєю 

структурою відтворює порубіжну ситуацію, коли з Хаосу виникає Космос» [19, 

с. 16]. 

Уторгнення посланця ззовні унеможливило подальше існування 

встановленої рівноваги, зруйнувало суспільну структуру, викликало соціальну 

дисгармонію. Персонаж М. Куліша нагадує міфічного героя, який, вийшовши 

11 років тому за межі «космічного» середовища в історичний світ, перестає 

бути носієм сакрального, зазнаючи внутрішнього «забруднення». 

Повернувшись назад, такі нечисті істоти несуть у собі «дух руїни» для 

непорушних до цієї пори правил життя. У їхній особі ламається стара система 

мислення й спосіб життя. Руйнуючи усталений космічний порядок речей, 

пришельці піддають небезпеці всю спільноту [70, с. 29]. Атрибутом, який 

фіксує інакшість героя М. Куліша, віддаленого часовою та просторовою 

дистанціями від рідних, є відсутність натільного хрестика. Але родина ще 

прагне подолати його чужість, покладаючи надію на можливість перетворення 

на своє, на його духовне відродження: 

Василина. […] Богові помолюся, то ще він нам його поверне [311, 

с. 157]. 
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Натомість Марко сприймає односельчан як інших, яких треба освоїти, 

нав’язавши свої цінності. Селяни починають боротьбу проти чужинця. Вона, як 

і в дебютному творі, триетапна: до Марка звертаються батько, баба, з ним 

стикається лідер села. 

Щоб зберегти гармонію світу, хранитель традицій роду Роман улаштовує 

ритуал, контамінуючи старі дідівські звичаї й традиції з новими, з п’ятикутною 

зіркою замість різдвяної: «Однині замість святвечора хай буде у нас радвечір, 

радянський вечір. Хай відходе старий час од наших вікон і мороз!» [311, с. 148]. 

Прагнучи зберегти спадкоємність поколінь, Роман повторює ритуальні дії свого 

батька під час святої вечері. Є тут і дійство закликання Мороза, і ритуальна їжа 

(кутя з узваром), і солома на столі, й різдвяна зірка на небі, але знищено 

основне – відчуття прилучення до сакрального. Тому відхилення у сфері 

обрядності – нововведення, започатковане головою сім’ї, ніким із його рідних 

не було підтримано. Реакція героя подана через градацію деталей: «Ложка в 

руці тремтить, тремтить»; «У Романа випала з рук ложка» [311, с. 148]. 

Не реалізувавши свята радвечора, Роман (уже тільки в мріях) прагне 

зберегти Космос, де б «Грушка процвітала, бджілки золоті на цвіті», поєднуючи 

інше важливе календарне свято з радянською обрядовістю: «Запряжи-но коні, 

сину, я поїду з онуками на степ трави на клечальне свято накосити […]. 

Накосимо трави, настелимо в хаті, буде у нас зеленеє свято. Зеленеє радсвято 

на ввесь світ…» [311, с. 161]. Намагання Романа створити свій Едем, безболісно 

поєднавши минуле й теперішнє, виявилося безрезультатним (подібну трагедію 

переживатиме й пророк Зосим – персонаж цього твору, і Малахій Стаканчик з 

«Народного Малахія», й Іван Степанович Ступай-Ступаненко з «Патетичної 

сонати»). 

Заступницею селян виступає Василина, яка просить онука: «Не роби 

батькові й людям шкоди. Вони й так вже, бідні, настраждалися» [311, с. 161]. 

Натомість Марко став своїм для сільських маргіналів – членів колективу: 

фанатичної у своїй вірі баби Оксани, несамостійного Петра (на це вказує 

антропонім Саньчин), безрідної Надійки. Признання Марка, який дав відповіді 
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на поставлені ними запитання, як одного зі своїх вони закріплюють обрядом 

повторного вітання: 

Оксана. А що! Не я казала?.. Наш! […] Ну, тож здрастуй ще раз! 

Марко. Здрастуйте ще раз! 

І поздоровкалися ще раз зворушливо й серйозно. Оксана, Надійка, Петро, 

і Дмитрика батько нишком наштовхнув [311, с. 154]. 

Марко – «з двадцятип’ятитисячників, комуніст» [311, с. 154]. Його слова і 

вчинки сприймаються як ритуальні дії жерця – носія таємного знання. 

Одночасно на нього покладається місія пророка, який шляхом залучення селян 

до колгоспу має вивести їх із сьогоднішньої темноти, яку Марко вбачав у 

відсутності годинника та умивальника, до світлого майбутнього: 

Марко. […] приїхав, щоб допомогти вам обхазяйнуватися, 

обколективізуватися, словом, вибитися на кращу, на соціалістичну путь [311, 

с. 154]. 

Цю утопію в Країні Рад прагнули реалізувати на практиці. Ідеальна візія 

майбутнього в цей період подібна до утопічних схем середньовіччя, які, за 

спостереженнями С. Бабича, виявляються позбавленими ідеї автономної 

людської свідомості й у своїй основі детермінуються архаїчними міфами та 

ритуально-містичними умовами. Відбувався процес транскультурації 

класичних міфологем Золотого віку, Земного раю, Аркадії, Міста Божого, 

Едему. Таким раєм деяким персонажам п’єси «Прощай, село» бачився колгосп. 

Прагнення поєднати селянське традиційне й чужинське новаторське 

характерне як для голови родини, так і для інших персонажів твору. Колишній 

червоний партизан Пархімча, який, повернувшись із фронтів громадянської 

війни, подібно до казкового героя, стикається з самозванцями: «Де тільки не 

ходив, по всіх лініях, а вернувся – хтось сидить, а в тебе, каже, лінії нема» [311, 

с. 150]. Виступаючи в ролі трікстера, цей персонаж здійснює також функції 

медіатора між офіціозом, що його представляє Марко, та народом. Пархімча 

організовує перехідний ритуал, записуючи односельчан до колгоспу 

(фольклорист А. Байбурін висловив думку про те, що найбільш важливі 
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протиріччя в житті індивіда й колективу можуть вирішитися шляхом виконання 

відповідних ритуалів [21, с. 18]). Характер нового ритуалу точно передають 

контекстуальні антоніми: «ніби весілля й похорон разом, великдень і панахида» 

[311, с. 165]. Це дійство містить також ритуальні елементи обряду сватання 

(сталі звертання, принцип троїння), які поєднуються з тогочасними 

мовленнєвими штампами: 

Пархімча. […] Від імені колишніх красних партизанів, семи 

імперіалістичних та гражданських удовиць нашого кутка, від імені всього 

трудящого куткового люду звертаюсь до вас, господарю дому Романе 

Івановичу, і до вас, насліднику господаревичу Никандре Романовичу, з 

супругою вашою Мотроною Іванівною і навіть з тестем Іваном Ільковичем і до 

благочестивої он матері старої господарки з пропозицією піти широким 

фронтом назустріч партії та Радянській владі, тобто вписатися з нами і вкупі з 

усім нашим кутком в суцільну колективізацію одностайно і непохитно! [311, 

с. 167]. 

Ритуал, хоча й супроводжувався музикою та піснями, мав катастрофічне 

забарвлення: будучи загнаними в кут (адже партія взяла курс на знищення 

середняка), розуміючи, що їм не уникнути усуспільнення, його учасники 

перебувають у не зовсім адекватному стані (напідпитку). Вони влаштовують 

вакхічне святкування (воно є близьким до специфіки передвесільних обрядів, 

коли після домовленості сторін, угода запивалася), оптимістична 

характеристика якого: «Пий, село! Гуляй, село!» [311, с. 173] – 

трансформується на прямо протилежну: «Пропивай село» [311, с. 174–175]. 

Цей мотив можна трактувати як ескапіський, адже він утілює своєрідну 

втечу від хаотичного світу, який один із персонажів схарактеризував досить 

лапідарно («Времена» [311, с. 158, с. 165]), в утопічний простір, що 

сподіваються освоїти й побороти: 

Чоловічок. А всім миром впишемось, то не пропадем. Ще, може, й 

колесо [історії – В.Ш. ] те повернемо на своє… [311, с. 167]. 
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Прагнення заховатися – головна мета селянського колективу. «У формулі 

«пан чи пропав», – за спостереженнями В. Топорова, – для колективу 

найважливіше н е  п р о п а с т и [розбивка автора – В.Ш.]. Але існує клас 

екстремальних ситуацій, коли єдиний шанс порятунку – віддати себе вибору 

між «пан» і «пропав», повним успіхом чи тотальною поразкою (загибеллю), в 

обранні шляху ризику, де невдача неминуча, незворотна й назавжди закриває 

ситуацію» [19, с. 58]. 

Сподівання на відновлення початкової рівноваги не реалізувалися, 

заховатися не вдалося. Учорашні одноосібники, щоб засвідчити незворотну 

відмову від себе колишніх і постати в новому статусі колгоспників, мали 

відбути обряд очищення вогнем: «У колгосп ми переходимо, як на нове 

подвір’я, з Комуністичною партією дружимось. То треба, як на весіллі це було, 

огонь на воротях розкласти з ікон і перейти, щоб очиститися» [311, с. 185]. 

Драматург зображує сцену, коли одна з жінок палить ікону, дорікаючи їй 

за байдужість до своєї долі. Аналізуючи схожу ситуацію в гуморесці 

С. Руданського «Скачі, Мікалай!», М. Сиваченко відзначає її життєву основу: 

«в простому народі не бракувало таких забобонних людей, які, ще не 

позбавившись містичних уявлень про навколишній світ, вірили у надприродні 

здатності ікон, вважали, що вони, мов люди, живуть і почувають, які – і це дуже 

характерно! – провчали своїх ідолів за непослух, піддавали їх суворому 

покаранню» [550, с. 383]. 

Відмова селян, які організували язичницький обряд спалення ікон, від 

сакрального продемонструвала кардинальну зміну людської свідомості 

(ініціатором дійства виступила баба Оксана – колишня ревна християнка). Для 

них теза Ф. Ніцше про смерть Бога виявилася актуальною (у 1246 році, як 

свідчить «Житіє Михайла Чернігівського», поганський обряд очищення вогнем 

та поклоніння татарським ідолам відмовилися пройти чернігівський князь 

Михайло та боярин Федір, прийнявши мученицьку смерть). 

У кризові моменти засобом орієнтування виступають порубіжні 

особистості, ті, що належать одночасно й сакруму, і профануму. Такою 
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лімінальною особою в драмі є персонаж, який у творі іменується виключно як 

пророк Зосим. 

Маргінальність Зосима проявлялася в усьому: мешкав на краю села, не 

мав землі, жив «праведно», був посередником між світом живих і світом 

мертвих (читав Псалтир за померлими, давав настанови живим). Людей такого 

типу (до них залучають мельників, гончарів, ковалів, музик та інших) 

називають непростими чи ритуальними спеціалістами (Л. Скупейко), адже 

здійснюване ними проникнення за межі «свого» вимагає особливих знань та 

вмінь. «На приналежність ритуальних спеціалістів відразу до двох світів указує 

те, що вони завжди живуть на периферії культурного простору, наділені 

особливою зовнішністю, специфічними атрибутами одягу, відмінною від інших 

манерою поведінки» [557, с. 153]. Про відповідність героя М. Куліша статусу, 

який він посідає, свідчать також його ім’я та портрет: «Пророк Зосим, 

сухотілий, ще не сивий дід з темно-цинамоновим, як у візантійського святого, 

обличчям» [311, с. 153]. 

Спостерігаючи реалії часу, прагнучи оберегти селян, Зосим постає 

медіатором між чужими (Марком і колгоспниками) та своїми (селянами-

одноосібниками). Він намагається синтезувати сакральне та профанне 

(своєрідний варіант Малахія Стаканчика): 

Зосим. Аж доки не одкриється тобі у ризах нових, соціалістичних, і 

вломить хліба, тоді знову повіриш [311, с. 153]. 

Цим прагненням поєднати традиційне й новаторське Зосим, як і Роман, 

подібний і до І. Ступай-Ступаненка – героя «Патетичної сонати», який згодний 

був іти на компроміс: 

Ступай (сам) 

– І це прапор (на Маринин), та й то ж прапор! Я вже думаю, чи не 

запропонувати таке: на жовто-блакитному – «Хай живе Радянська», хай вже 

буде й Соціалістична, аби тільки була Українська Республіка. Або ж так: на 

червоному дві стьожечки вишити: жовту й блакитну… (Думає) [312, с. 238]. 
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Своїм односельцям Зосим пропонує альтернативний життєвий шлях, 

казкова топографічна формула якого підкреслює утопічність та недієздатність і 

цього проекту:  

Зосим. […] за синій туман, на західну землю, де тихі річки, воздобні сади, 

солодкі меди, пахучі ладани… [311, c. 194]. 

Згубність для селян пропонованих Марком і Зосимом варіантів шляху 

підкреслено вже тим, що їх реалізація вимагає жертвопринесення. Викупною 

жертвою в одному випадку постає духовний символ попереднього життя – 

ікони, а в іншому – чужинець, життям якого ладен пожертвувати Зосим (він 

направляє свого посланця із завданням знищити неприятеля). 

Захисниками селян (Роману, Василині, пророку Зосиму) не вдалося 

зберегти соціальні рівновагу й порядок. Через втручання чужинця, унаслідок 

розпаду норм та установок, що пов’язували суспільство, запанувала 

дисгармонія. Розходження селян, які перетворилися на ідеологічних 

противників, набрало рис протиборства. 

Отже, будова п’єси «Прощай, село», подібно до твору «97», подає дві 

групи персонажів із кардинально різними зацікавленнями. У процесі боротьби 

жоден із таборів не виходить переможцем. Характерно, що перемогу здобуває 

посланець іншого простору, який сумлінно виконав поставлене перед ним 

завдання, змусивши людей добровільно чи примусово залишити рідні оселі. 

Події драми, як і дебютної п’єси, демонструють завоювання сільського 

простору чужинцями – носіями хаотичного начала. «Село, – скажімо словами 

Марка Черемшини, – «потерпає» і «погибає». 

П’єса пронизана духом глибокого песимізму: не відбувся синтез 

християнського й комуністичного, якого прагнув пророк Зосим, національного 

й радянського, на яке сподівалися Роман і Пархімча, не встановилася гармонія. 

Хаос у родині, яку не може об’єднати батько, хаос у селі, яке не в змозі 

оборонити його лідер-пророк, символізує хаос у суспільстві. Так М. Куліш 

заперечував віру українців (а на початкових етапах – свою, власну) у 

можливість побудови української держави на соціалістичних засадах. 
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Суспільство, яке поступово деградувало, розходилося з міфом земного раю. 

Драматург відтворив антилюдяність нових починань, безвихідь, у яку 

потрапило українське селянство. 

За структурою сюжету близька до дебютного твору й трьохактна п’єса 

«Комуна в степах» (1925 – перша редакція, 1931 – остаточна). У п’єсі, як і в 

драмі «97» відтворено розгортання конфлікту між представниками різних 

суспільних груп. На критичну думку П. Руліна, ця п’єса «не дала жодної нової 

рисочки», «ті ж героїчні незаможники, ті ж жорстокі куркулі й той же 

несподіваний, логічно невмотивований кінець» [526, с. 70]; Ю. Меженко назвав 

її майже реакційною, «не дивлячись на те, що ідеологічно автор, безсумнівно, 

цілком витриманий революціонер» [386, с. 51]. Деяку подібність своїх творів 

спостеріг і М. Куліш: «і на зміст виходить вона («Комуна в степах» – В.Ш.) 

переспівом з «97» [312, с. 530]; «один куркуль нагадує трошки куркуля з «97» 

[312, с. 542]. Й. Кисельов назвав «Комуну в степах» деякою мірою «смисловим 

продовженням «97» [252, с. 260]. 

У п’єсі «Комуна в степах», як і в дебютному творі, подібно до 

міфологічної дуальної системи, розмежування персонажів проходить по лінії 

«свій» – «чужий». По обидва боки барикад розташувалися комунари та заможні 

господарі. Боротьба між ними викликана тим, що на необроблені (через повну 

безпомічність нових власників) землі комуни, яка розмістилася на хуторі 

Вишневого, претендує колишній господар. П’єса структурована за схемою 

«другого ходу» казки (термін, запропонований В. Проппом [504, с. 65]): після 

виконання завдання герой повертається в тимчасово залишений соціум у ролі 

повноправного претендента на віднятий у нього престол. Авторський твір 

близький і до казкового типу сюжету «добування засобів існування чи об’єктів, 

що створюють зручності» (за класифікацією Б. Кербеліте [242, с. 62]). 

Лідери протиборчих таборів (колишній куркуль Вишневий і голова 

комуни Лавро) прагнуть ліквідувати біду: один – повернути, створивши 

сільськогосподарський колектив, частину свого колишнього майна і таким 

чином легалізуватися в суспільстві, інший – утримати здобуте у своїй 
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власності. Коли персонажі драми «97» змагалися за владу, то в п’єсі «Комуна в 

степах» боротьба йде за саме життя, а чарівним засобом, який його 

уможливить, виступає земля. Боротьба «за спірний шматок землі і паровий 

млин, – як слушно відзначив В. Державін, – переходить тут через цілу п’єсу як 

основний сюжетний стрижень, на який насилені окремі епізоди й моменти дії» 

[170, с. 46]. 

Ініціальна ситуація окреслюється такими маркерами: висланець 

(породжений радянською системою новий тип людини, викорчуваної зі свого 

локусу) – колишній господар хутора Вишневий – після п’ятилітньої примусової 

відсутності нелегально повертається додому. На колись його землі вже три 

роки господарюють самозванці – комунари, які не бажають ділитися здобутим, 

хоча й не освоєним. Вишневий планує організувати колектив господарів, 

діставши в центрі дозвіл на частину комунівських земель, та залучити до 

колективу як заможних хуторян, так і комунарів. 

Виконуючи свій задум, Вишневий веде агітацію серед комунарів про 

перехід їх до колективу. Спокушаючи грішми, добрими харчами, кращими 

умовами праці, він агітує трударя Макара, який крізь призму хліборобської 

свідомості не сприйняв запровадженого в комуні міського способу життя, коли 

трудовий процес визначався не згідно з природними біоритмами, а за 

годинником (виробничі цикли міських жителів не зумовлювалися природним 

ритмом, вони, як зауважив І. Козлик, значною мірою залежали від створеного 

ними самими порядку [268, с. 55]). Можливо, саме в тому, що комунари 

відмовилися від підпорядкованості законам природи, була причина їхнього 

неуспіху як господарів: «Казали, трактори будуть, електросвітло, як у 

райському саду, а насправжки – купа старців вийшла» [311, с. 119]. 

Дії агітатора в одному випадку увінчуються перемогою (учорашній його 

наймит дав згоду очолити колектив), в іншому (епізод із циганом) –

завершуються поразкою. Сцена спілкування Вишневого з циганом, образ якого 

відсилає до вертепного персонажа, іде, очевидно, від інтермедійного діалогу 

селянина-простака із циганом-хитруном. Вишневий спокушає цигана 
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можливістю гідного життя в колективі, а той виявляє винахідливість, яка межує 

з шахрайством (рисою, що стереотипно закріплювалася за особами цієї 

національності). Виходячи з того, що у вертепі циган – це фігура «іншого», 

(подібно до єврея, поляка, литвина (білоруса), чеха, німця, росіянина), образ 

Вишневого можна трактувати і як трансформований варіант Запорожця. Тим 

виразнішим постає романтичний конфлікт героїчного минулого предків, які 

завжди виходили переможцями в подібних зіткненнях із чужинцями, і 

трагічного теперішнього їхніх нащадків. 

Крім агітації, Вишневий виходить на словесний двобій із Лавром – 

керівником комунарів (двобою казкових персонажів-супротивників відводиться 

провідна роль у казці). Змагання антагоністів можна розглядати і як момент 

знаходження істини. Вишневий протиставляє своє вростання в рідну землю 

байдужості до неї нинішніх господарів: 

Вишневий (роздумливо). […] Яка земля! Краси якої місце! Млин! Хати! 

Повне господарство, повні права було дано – тільки жити комуною. І от 

вернувсь через три роки – тікають. Казарма, табір – не комуна, тринадцята рота, 

а не життя! Млин стоїть. І все посохло. І сохне, бачу, що найголовніше – в’яне, 

сохне людський дух. Тікають!.. А я? Вигнанець, безправний, вічний 

мандрівник, я тисячу верстов іду, щоб тільки побачити землю і цей ось 

бур’янець. Знаю ж, що не вернуть її мені, не повернеться і мрія голубом назад, 

не принесе й гілочки з надії, а бач – прийшов і тягне впасти на коліна, щоб 

струсити порох з оцієї ось билинки, щоб зазеленіла й буяла вона. Яка ж це сила, 

що гонить вас, а мене кличе? І як розсудить вона нас, й на кому кінчить? [311, 

с. 131]. 

Упосліджений колишній власник має у своєму розпорядженні лише ніч:  

Вишневий. Удень, діду, люди побачать, сміятимуться, глузуватимуть, як 

оце й ви зараз. Дак я вночі […] [311, с. 97]. 

Нічний час, як зауважує Ю. Лотман, знаходиться за межею «нормальних» 

часових кордонів [352, с. 266]. Позбавлений теперішнього й майбутнього, 

усвідомлюючи неможливість повернення втраченого майна й статусу, адже 
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«минуле вже не вернеться», Вишневий прагне бути хоча б сторожем землі, яка 

колись йому належала. Але невизначеною залишається й можливість цієї 

перспективи: 

Вишневий. Ще гірш, як після потопу. Причалитись хочу – і нема до чого. 

Помо2332литися хочу – і нема де стати, землі під ногами нема… [311, с. 127]. 

Із цим персонажем пов'язаний такий елемент як перелаз. На перелазі він 

очікував на повернення минулого, доки не усвідомив: «перелаз же не твій» 

[311, с. 127]. Перелаз як складова частина паркану – основного межевого 

маркеру після порога – також можна ототожнити з переправою, яка, за словами 

В. Проппа, є підкресленим моментом просторового переміщення героя, а всі 

види переправи походять від уявлення про шлях померлого в інший світ [500, 

с. 184]. Ця тенденція засвідчена й у репліці Кулішевого персонажа: 

Вишневий. Не вернеться! Вже мені за перелазом доріжка, доріжка до 

смерті біжить […] [311, с. 110]. 

Додаткову сюжетну лінію утворює близька до шляху казкового героя 

подорож персонажа в чужий локус, яким виступає місто (ця історія не 

зображується, а розповідається). Завдання дістати в повіті дозвіл на створення 

колективу Вишневий покладає на свого помічника – колишнього куркуля 

Ахтительного. Давши доручення, його відправляють з дому. Топос міста 

подається як простір, у якому виборюється право на подальше існування. 

Подібно до героя казки, Ахтительний проходить низку випробувань, 

переборюючи багато перешкод: «Я туди, я сюди, не виходить діло. Чую скрізь 

я: нон!» [311, с. 112], – свідчить посланець. Після низки митарств йому вдається 

залучитися підтримкою помічника. Але він не представник казкових чудесних 

сил, що співчувають героєві чи нагороджують його за доброчинність, а 

всесильний честолюбний бюрократ, якого «купують» перспективою довічної 

слави, пообіцявши назвати колектив його іменем. 

Виконавши завдання, посланець повертається додому з виграшем: 

«Книжок про комунізм випросив, аж три, лозунгів, плакатів – пригодиться» 

[311, с. 112]. Привезена література не призначена для вивчення, не служить 
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прилученням до сакрального знання, вона має виконувати функцію своєрідного 

оберегу, як червоні банти на клітках з птахами і на котах, які з’являться в 

наступній п’єсі – комедії «Отак загинув Гуска». Образом Ахтительного, котрий 

«політики навчається нової, агрономії, газети читає» [311, с. 111], драматург 

започаткував тип міщанина, який, засвоївши атрибути нової влади, 

пристосовується до її реалій. Його продовжить Хуна Штильштейн із «Хулія 

Хурини», П’єр Кирпатенко та сім’я Кияшок із «Отак загинув Гуска», Тарасівна 

з «Народного Малахія». 

Так, початкова недостача як загроза існуванню завдяки агітації, яку серед 

комунарів проводив Вишневий, та отриманому Ахтительним дозволу на 

утворення колективу господарів з переданими йому у власність землею й 

млином, була ліквідована. Простежується архаїчна побудова: надзвичайний 

стан, викликаний правлінням самозванців, замінюється поверненням до 

традиційної форми господарювання. Вишневий замовляє-молить отриману 

перемогу: «Ой, оберніться, мої ви мрії, на білі кораблі! Приплиньте ви до мого 

берега, приплиньте із-за моря!.. Та привезіть мені їсти й пити, хорошенько 

походити» [311, с. 113]. 

Композиційно «Комуна в степах» складається з двох частин. Твір 

побудовано з використанням фольклорного прийому паралелізму (поляризовані 

персонажі демонструють антитетичний характер сприйняття та осмислення 

дійсності). 

Ініціальна ситуація сюжетної лінії комунарів – біда, що настала з появою 

колишнього господаря хутора, який заявив свої претензії на частину 

комунівських земель. Правомірність своїх домагань Вишневий обґрунтовує 

тим, що земля, яка колись квітувала (залишки квітів збереглися на межі), у 

руках комунарів перетворилася в «сад сухих досад» [311, с. 124]; 

Вишневий. А я теж, як побачив свого хутора, подумав – немов сон, 

поганий сон: млин стоїть, хати не мазані, бур’яни кругом… [311, с. 97]. 

Очевидно, такий погляд на комуну, поданий як з позиції «свого» 

(комунара Макара), так і «іншого» – результат ґрунтовної переробки автором 
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цього твору, здійсненої в 1931 році. Працюючи над першою редакцією п’єси, 

М. Куліш мріяв «[…] вирватись із Одеси, десь на степу надибати одну, дві 

комуни і заглянути їм у вічі. Ухопить дві, три рисочки і понести їх з собою» Це 

відповідало задуму твору: «Історія за одну комуну» [312, с. 515]. 

Сюжет другої частини структурно схожий з попереднім, ніби його 

дублює (за спостереженнями В. Шабліовського, повтори подібних чи 

аналогічних ситуацій, картин створюють чітку композиційну ритмічність 

народної казки [678, с. 11]). Притаманна цьому твору поетика повтору ситуацій, 

вчинків, слів (особливість кумулятивних або докучливих казок) буде 

представлена також у п’єсах «Отак загинув Гуска», «Патетична соната». 

Пари персонажів М. Куліша повторюють одну й ту саму ситуацію 

(Вишневий посилає з завданням у чужий локус Ахтительного, голова комуни 

Лаврін – Луку). Подібно до героїв народного театру, Лука з’являється на 

виклик Лавріна. Характерно, що він досить часто змушений залишати межі 

власної території, функція делегата стала природною для цього персонажа. 

Потреба постійного апелювання до центру – свідчення несамостійності 

комунарів. 

У чужому локусі з Лукою, який виступає в ролі дублера Ахтительного, 

відбуваються пригоди, подібні до тих, які раніше пережив представник 

протилежного табору. Лука, як і його попередник, мав подолати чимало 

перешкод: «як по драбині лазиш» [311, с. 136]. Про складність шляху героя 

свідчать стоптані чоботи. Посланцю вдалося залучитися допомогою 

благодійника, який зглянувся на його страждання. Ним виявився «наш брат» – 

голова окружного виконавчого комітету. Його образ можна розглядати як 

казкового представника чудесних сил, активність яких іноді «обґрунтовується в 

казці тим, що герой обездолений, несправедливо ображений» [390, с. 231]. Із 

міста комунівський делегат повертається з винагородою, що її репрезентує 

зубний порошок. 

Також комунари проводять контрпропаганду, намагаючись утримати 

селян у комуні (цю місію виконує не голова комуни, а дівчина Хима). 
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Фанатично, до самозречення, віддана обраній справі Хима – своєрідне 

продовження Мусія Копистки з «97». При цьому і в Хими, як і в героя 

дебютного твору, приватна сфера є мінімальною, їхня діяльність має публічний 

характер. Цим Хима близька також до Любові Ярової – протагоністки 

однойменної драми К. Треньова, яка в жертву ідеї приносить не лише особисте 

щастя, а й життя свого чоловіка. 

Героїня М. Куліша прилучається до сакрального (їй повідомляється 

«одкровення»): у сні з’являється образ Леніна – новоявленого Месії, що, з 

точки зору чоловіків, які ще керуються вимірами патріархального світу, є 

несправедливим. Ситуація ходіння Леніна по комунівських полях має за 

першооснову широко розповсюджені народні легенди про ходіння Христа, 

святого Миколи, апостола Андрія по Русі. Ця сцена, хоч і трансформована, – 

одна з небагатьох, що збереглася від задуму п’єси. 

Дівчина, переборюючи спокусу гріхом – прекрасним юнаком, проходить 

своєрідний етап випробування своїх ідей. Оберігаючи комуну, Хима не тільки 

жертвує своїми почуттями, а й платить найбільшу ціну – життя. Саме її 

неприятель вважає серцем комуни, так само, як серцем незаможників можна 

було б назвати Мусія Копистку. 

У фінальній сцені сходяться хуторяни, маючи дозвіл на відмежування 

частини земель комуни, і комунари, які противляться цьому. І в 

найдраматичніший момент з’являється посланець комунарів. Як і в казках, 

відповідно до законів «значимості останнього» [390, с. 175], перемога 

визнається за останнім. Так, сюжет і цього твору М. Куліш завершує пуантом. 

Незвичну ситуацію обігрує сам автор, реплікою одного з персонажів: «Та хто ж 

таки з’являється під такий момент! Це тільки в театрах, я бачив, так робиться 

[…]» [311, с. 136]. 

Отже, у п’єсі «Комуна в степах», як і в дебютному творі, протистояння 

сторін (характерний принцип структури твору) закінчується втручанням 

посередника, яким виступає стороння особа. Визначальною особливістю п’єси 

є повторення однієї й тієї ж ситуації з варіацією персонажів, які грають 
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однакову роль (сюжетна лінія хуторян дублюється сюжетною лінією 

комунарів). Цей принцип пізніше буде задіяний у п’єсах «Отак загинув Гуска», 

«Мина Мазайло», «Патетична соната», дійові особи яких почергово опиняться в 

ідентичних ситуаціях. Як і в «97» та «Прощай, село», у «Комуні в степах» 

конфліктна ситуація має своє завершення (інші твори М. Куліша, крім драми 

«Закут», характеризуються відкритим фіналом). Як і в п’єсі «97», розв’язують 

конфлікт сторонні особи (вирішення приходить іззовні). 

Як відносно самостійні в тканину художнього тексту введені вставні 

сюжети: сцени-розповіді посланців про митарства в чужому просторі, які 

близькі до казкового сюжету виконання героєм завдання та дві казочки, що 

ними обмінюються противники, прагнучи вплинути на реципієнтів. Казки 

сприяють розкриттю емоційного стану персонажів твору. Призначення сцен-

розповідей – демонстрація тодішнього суспільного устрою (про важливість для 

М. Куліша цієї проблеми свідчить її розробка автором у п’єсах «Зона», «Закут», 

«Вічний бунт» «Хулій Хурина»). У «Комуні в степах» функціонують елементи 

архетипних сюжетів та образів: міф героя, утраченого раю, вічного повернення, 

антитези свого й чужого тощо. 

Якщо в «Комуні в степах» зображено дві паралельні картини, у яких 

задіяні різні персонажі, то в двочастинній структурі комедії «Отак загинув 

Гуска» (1925 – І-е видання п’єси, переробленої з юнацької комедії «На рыбной 

ловле» (1913); у 1932–1934 роках при підготовці до друку зібрання своїх творів, 

драматург підготував нову її редакцію) виокремлюються два подані послідовно 

сюжети, з одними й тими ж персонажами. 

На відміну від попередніх творів, у комедії погляд на картини пануючого 

Хаосу пропонується з одного ракурсу – з погляду колишнього чиновника 

Саватія Савловича Гуски (більшість сюжетних ситуацій п’єси зосереджено 

навколо цього персонажа). Він, ставши свідком краху старого й звичного 

життєустрою, не сприймає починань нової влади, трактуючи їх як руйнівні для 

його Космосу. За спостереженням М. Бахтіна, в епохи великих історичних 



157 

 

переломів і переоцінок представники старого світу й старої правди сприймають 

нове як загибель богів [31, с. 269]. 

У комедії зіставляються часові полярні точки: колись і тепер – сакральне 

минуле і секулярне сучасне (ця риса простежується й у п’єсах «97» та «Комуна 

в степах»). Своє попереднє життя персонаж трактує ідеалізовано, 

протиставляючи його профанному сьогоденню: «Навіть в піст, у великий перед 

великоднем піст, нам у сто крат смачніше жилось, ніж тепер на перше їхнє 

Мая» [311, с. 213]. Сприймаючи колишнє як «золотий вік», Гуска живе в 

очікуванні: «[…] чи скоро все це скінчиться: революція, військовий комунізм і 

все це?» [311, с. 210], «все старе життя до нас знов вернеться, в садочку 

проросте і в серці процвіте!» [311, с. 208]. 

Герой комедії переживає постійне відчуття переслідування 

представниками нової влади. За спостереженнями В. Руднєва, манія 

переслідування була питомою рисою радянських  людей [525, с. 308]. 

Загнаність персонажа передає одна із його реплік: 

Гуска. Я ж мишка, сіренька мишка. А життя – це кіт. Чотири коти по 

кутках. Коли ж прийде амністія? Куди мені сховатися?.. [311, с. 231]. 

Від уявної загрози Гуска захищається, апелюючи до «подвигів» своїх 

предків – діда й баби, які демонстрували непослух стосовно представників 

колишніх владних структур. 

За онтологічними засадами, персонаж М. Куліша близький до Семена 

Семеновича – героя «Самогубця» Н. Ердмана: «А прошу я немногого. Все 

строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания – все 

оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное 

жалование» [759, с. 163]. 

Чужинці (ними постають представники радянської влади) у творі 

ототожнюються з набридливими комахами, яких проганяють на початку всіх 

трьох дій: муху, яка проникає в простір дому (І дія), муху, що докучає своєю 

присутністю (ІІ дія), комарів, які атакують сімейство Гусок на острові (ІІІ дія). 

Ці сценки можна трактувати як прологи, які розкривають сутність подальших 
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подій. Повторюваність, на думку дослідника міфу К. Леві-Стросса, має 

спеціальну функцію, яка полягає у виявленні структури [328, с. 218]. Цей 

художній засіб найчастіше використовується в різних фольклорних жанрах, для 

яких характерне повторення комплексу фраз, окремих фраз, близьких до 

першого варіанту, трикратний повтор [57, с. 57]. Трикратність або троїстість 

(цей надзвичайно поширений у фольклорі прийом Ц. Тодоров позначає 

терміном «потроєння» [623, с. 52]) фольклористами трактується «як засіб 

однорядного розгортання епізоду чи ситуації» [163, с. 157]. Єдинопочаток дій 

також указує на циклічний замкнений міфологічний час, який визначає 

спрямування не в майбутнє, а в минуле. Реаліями минулого живе численна 

родина Гусок. 

Удаючись до символіки чисел, крім потроєння, М. Куліш уводить число 

сім – найрозповсюдженіше у фольклорі різних народів «число найбільшої 

повноти міри» [189, с. 45]. Як атрибут число сім у багатьох замовляннях 

підкріплюється іншим атрибутом – кревністю («брати», «сестри»), при цьому 

кревність розуміється як включення в єдину групу. У творі М. Куліша родина 

Гусок має сім доньок. І, як ведеться у фольклорних текстах, найвродливішою 

виступає молодша із них. Поєднує сестер і захоплення одним юнаком, у 

взаєминах з яким вони постають суперницями. Епізоди, у яких активно діють 

сестри, близькі до кумуляційних казок із характерним для них принципом 

аглютинації – кожний градаційнй виток поповнюється новим персонажем, і 

одна за одною повторюються тотожні фрази. 

Головний герой твору М. Куліша близький до мелодраматичних 

персонажів, яким притаманне параноїдальне бачення світу [43, с. 189]. 

Параноїдальні настрої героя породжені як неприйняттям нової системи буття 

(«Спасіть мене од цього неспокою, від снів злопоганих, од революції спасіть!..» 

[311, с. 231]), так і переживанням за втратою колишнього (атмосфери, 

середовища, взаємин, ситуацій, вражень). «У нього забрано найцінніше – 

службу й побут, відшліфовані, усталені, підняті на рівень ритуалу», – слушно 

зауважує Є. Гай [108, с. 44]. 
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Ретроспективно повідомляється, що Гуска залишив установу, де 

прослужив 23 роки, бо з приходом нової влади став профанним локус, що 

раніше був уособленням Космосу, побожне ставлення до якого передавалося 

через залучення конфесійної лексики: «Лампадок неугасимий горів. На оливку 

складалися. Не служба, а літургія-с була! Додому з неї, як з церкви, бувало, 

йдеш» [311, с. 211]. Натомість теперішній локус повністю секуляризувався, 

постаючи знаком дисгармонії, безпорядку: «У канцеляріях у шапках сидять, 

цигарки палять, і кожне тебе товаришем взиває» [311, с. 211]. Власні незгоди 

Саватій Савлович Гуска прирівнює до масштабів катастрофи імперії: «Ви в 

Росії трон конфіскували, а у мене плюшевеє крісло […]» [311, с. 243]. 

У мовленні Гуски постійно присутні лексеми на позначення реалій 

минулого: керенки [311, с. 245], свічки, панахиди, Росія [мається на увазі – 

Російська імперія – В.Ш.], різдвяна зоря [311, с. 248]. Покладаючи надії на 

відновлення Космосу й чекаючи, «поки мине революція» [311, с. 229], родина 

переховує дещо з атрибутів колишнього життя: «Електричні дзвонки казав у 

куми сховати, так в капусту заквасила, срібні ложки теж – а тепер бійся! Свиню 

Маргариту казав заколоти, дак ні, – у старий льох закопай, а вона ще чуткіше 

там хрокає! Гардероб на горищі! Ковбаси смердять! А там же і його величества 

портрет захований, га?» [311, с. 217]. Усі вертикальні рівні будинку (горище, 

кімнати) заповнені речами, які несуть на собі знак минулого життя й 

відповідають уявленням про ідеальну річ. Просторову вертикальну побудову 

простору драматург пізніше розвине в п’єсах «Патетичній сонаті» та «Маклені 

Ґрасі». Вертикальна побудова, як репрезентація світового дерева через 

вертикальну триєдність (трихотомічна вертикальна «будова» Всесвіту), 

притаманна казці, просторовими моделями якої є підземний, наземний та 

небесний Світи. 

Сакральними Гуска трактує власні імена своїх дочок, не бажаючи 

ініціації дівчаток: «[…] б’од нас тепер, як помітив я, церковні наші ймення 

хочуть одібрати і всіх нас на Роз та Карлів хочуть обернути. Треба берегти! 
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Святині-с!..» [311, с. 206]. Це відповідає давнім уявленням про те, що зміна 

імені викликає й зміну суті особистості. 

Збереження світу речей і світу духовних цінностей має забезпечити 

збереження основних умов повноцінного існування, на відновлення якого чекає 

Гуска, сподіваючись, що влада чужинців – явище тимчасове. 

Ініціальною є ситуація виклику Гуски до радянської установи. У чужому 

й ворожому локусі герой, подібно до ініційованого, проходить випробування: 

він має дати відповіді на низку запитань. Ситуація близька до архаїчної, коли 

чужинець (таким для нової влади був Гуска), підлягав випробуванню загадкою, 

тобто мав «довести свою належність до даного культурного коду в системі 

архаїчного мислення («свій» – «чужий»)» [333, с. 209]). Герой М. Куліша не 

зміг виконати завдання – відповісти на поставлене запитання (комізм ситуації 

полягає в тому, що Гуска не зміг назвати поіменно своїх дочок):  

Гуска […] Отак і я пригадував, на пальцях рахував… І не пригадав. 

(Велезначно). Звернули-с увагу-с! […]» [311, с. 206]. 

Результати цього походу визначають подальші дії героя та його оточення. 

У п’єсі, відповідно до казкового канону, розгортається мотив погоні, 

переслідування, щоправда, це відбувається лише в уяві протагоніста. М. Куліш 

розвиває характерний для експресіоністичних творів, зокрема драм Кайзера 

Георге, мотив утечі. Цей мотив є панівним у творах українського драматурга: 

«Зона», «Закут», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Вічний бунт», 

«Маклена Ґраса». 

Композиційно п’єса розпадається на дві частини. Перша – зображує героя 

– борця з Хаосом. У кризові моменти, коли відбуваються кардинальні зміни у 

світі, засобом орієнтування, створення цілісної моделі Космосу й гармонійних 

стосунків між особою й суспільством виступає ритуал. Як зазначає В. Топоров, 

ритуал здійснюється в екстремальних умовах, при максимальних загрозах 

безпеці життя й миру, приводячи до певного оптимального стану, до ліквідації 

ентропії (хаотична стихія) і до встановлення порядку [19, с. 17]. Ритуальні дії 

впливають на емоції: повторне переживання вже знайомих, напружених 
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ситуацій виявляється необхідним засобом регуляції психологічного настрою. 

Потреба знову й знову пережити одного разу пізнане емоційне піднесення, як 

зауважує А. Байбурин, пов’язана з ефектом упізнання. Ситуація впізнавання – 

одна з ключових обрядових сцен [22, с. 134–135]. 

Уява переносить персонажа в минуле: відбувається занурення в бажаний 

локус, у візійний простір ідеального світу свята, коли час і простір стають 

утіленням Золотого віку – міфологічного хронотопу щастя. Священнодійство 

проходить за зачиненими на ставні вдень вікнами дому. Дім – приватна 

територія, у якій минає життя родинне й партнерське [772, с. 70]. Перебуваючи 

в домі, який виконує функції укриття, людина відчуває себе в безпеці. 

Замкнутий, безпечний, захисний простір дому в системі знакових символів 

виступає метафоричним утіленням центру світу. Л. Скупейко відзначає, що 

хата (дім) «перебувала у взаємозалежності з усіма важливими 

характеристиками життя людини та її картини світу […]. Тому як закрита і 

внутрішньо організована структура, як сакралізований центр й осередок 

життєвого простору хата була невіддільна від людини і в ужитковому 

(прагматичному), і в символічному (як центральний образ семіосфери) 

значеннях» [557, с. 92–93]. Сім’я Гусок у зачиненому просторі будинку зберігає 

Космос минулого (як у речах, так і в обрядах). Атмосферу таємничості 

створюють затемнені вдень вікна, запалені свічки: «Хай справді ніби вечір 

буде, за вікном зоря… Старорежимна, хороша зоря […]» [311, с. 212]. 

Відповідно до класичного ритуалу, що, за словами В. Топорова, 

«передбачає участь всіх членів колективу» [19, с. 18], у дійстві, основу якого 

складають спогади про колишній Космос, бере участь усе сімейство Гусок і 

гість, котрий попередньо пройшов постлімінарний обряд (термін А. ван 

Геннепа [114, с. 24] – обряд прилучення до нового табору). Веде ритуал Гуска, 

сім його доньок елементами пантоміми повторюють-закріплюють вербальні 

повідомлення батька. На відміну від класичного ритуалу, у якому надається 

перевага дії над словом [19, с. 22], невербальна частина подана як другорядна, 

як коментар вербальної:  
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Гуска […] (До доньок). Пам’ятаєте, Устонько, Натонько, Листонько, 

Христонько, Хростонько, Онисенько, Охтисонько, вербу? 

То доньки, згадавши, голівками закивали, засміялись, одна за одну 

заховались. 

(Ніби справді з свяченою вербою). Верба б’є, не я б’ю! За тиждень 

великдень!.. 

Доньки, ніби справді маленькі, у ліжечках ручками позакривалися, 

ковдрочки на себе напинають: 

 – Ой папонько! Ой, ой!.. 

Гуска (у спогадах). Чистий далі четвер. Страсті. Свічок, свічок! Кожне з 

свічкою. У мене ж сім горіло вряд. (Показав на доньок). 

То вони і це згадали, уряд поставали, кожна ніби з свічкою. Гуска 

заспівав. Доньки підхопили: «Сла-а-ва долготерпению твоєму, гос-по-ди…» 

[311, с. 213]. 

Поєднанням мови та жестів (ілюстрація оповіді батька доньками) твір 

М. Куліша наближається до паліати – жанру давньоримської комедії інтриг, у 

пролозі якої персонаж спочатку говорить про те, що буде показано, а потім 

здійснює демонстрацію. Ця сцена близька й до вітчизняного драматичного 

дійства «Коза». 

Сімейство, яке, заховавшись від навколишнього світу за зачиненими 

вдень ставнями, відновлює рідні обряди, нагадує перших християн. І, подібно 

до них, члени численної родини Гусок зазнають (хай і уявних) переслідувань. 

Така побудова твору надає йому рис підвищеної умовності, водночас 

підкреслюється його ігровий характер – іронічна, пародійна, театралізована 

суть. Як вказує Ю. Лотман, з художньою умовністю ототожнюється «уламок 

тексту», що вводиться, а основний текст сприймається як «реальне» [352, с. 67]. 

Явища й події минулого не лише присутні в сьогоденні героя, а й 

витісняють його: опираючись системі, Гуска не бере участі в пропагованих 

новою владою заходах, наприклад, суботниках. Він фізично не може 

прикидатися, як то роблять інші, демонструючи прийняття сьогодення 
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червоними бантами навіть на кішці й на клітці з канаркою (цим вони подібні до 

героя М. Ердмана з п’єси «Мандат», який, дізнавшись, що в гостях будуть 

комуністи, велить сину: «Сейчас же прикрепи к своему пиджаку значок 

общества друзей воздушного флота, а также постарайся своих убеждений здесь 

не высказывать» [759, с. 52]). 

Небажання ініціюватися – залучатися до соціуму – зумовлює вчинки 

Гуски, які інверсовані діям ініційованого: ховається в закритому просторі 

власного дому. Дім з його атрибутами та цінностями виступає як захист і опора. 

Він створює ілюзію стабільності, маючи ознаки справжнього оберегу: спокій, 

музика, свята. Тож герой, який протистоїть Хаосу теперішнього світу, 

проведенням ритуалу, прагне хоча б в рідних стінах зберегти залишки 

колишнього впорядкованого життя. 

У фіналі першої частини відбувається різка зміна подій. Завершальною є 

ситуація руйнування створеної гармонії вторгненням в ідеальний локус домівки 

сторонніх осіб – представників «чужого» світу (простежуються ознаки схеми 

міфологічного сюжету «чужі у своєму»). Завершує цю частину твору німа 

сцена, підкреслюючи трагізм становища героїв. 

Ініціальну ситуацію другої сюжетної лінії твору створює атмосфера 

неможливості подальшого перебування в домі, який через уторгнення в нього 

чужинця, утратив властивість захисту – однієї з найважливіших його функцій. 

Колишня фортеця нищиться зсередини, стаючи «антидомом», у якому людина 

відчуває постійну небезпеку. 

Ця частина п’єси побудована інакше. Головний герой твору вже не 

бореться з представниками нової влади, а, безпорадний, звертається за 

допомогою до іншого, щоб мати змогу втекти від лиха. Так, в авторський твір 

уводиться міфологема мандрів. 

Свідомістю голови родини володіють нав’язливі ідеї про те, що нова 

влада, застосовуючи шпигунську тактику, веде із ним боротьбу, прагне 

дізнатися його «велику» таємницю про переховані речі: «Не випитали. Дак 

вони агента мені тепер, розумієте?», «Не інакше, як підслухує тихо, стежить 
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секретно!» [311, с. 222]. Так драматург вводить комічний мотив – одного 

сприймають за іншого [43, с. 287]: квартиранта, а пізніше рибалок 

трактуватимуть як чекістів (цей мотив ляже в основу наступного твору 

М. Куліша – комедії «Хулій Хурина»). Інтрига «Отак загинув Гуска» 

побудована на нанизаних одне на одне непорозуміннях, невпізнаваннях, 

плутаницях. Італійський стандарт сюжету зримо свідчить про студіювання 

митцем творів Мольєра. 

У пошуках порятунку від нового суспільного устрою Гуска звертається за 

допомогою до П’єра Кирпатенка. Між цими персонажами, по суті, 

установлюється неозвучена домовленість: П’єр має знайти місце, де немає 

більшовиків, і за надану послугу отримає в нагороду наймолодшу й 

найвродливішу (класичний приклад казкової ідеалізації молодшої) доньку 

Гуски. Кирпатенко в цій ситуації подібний до казкового героя, який добуває 

свою наречену подвигом, що свідчить про його богатирську доблесть і силу, а в 

архаїчних казках – про його магічне мистецтво [199, с. 294]; пройшовши 

передвесільні випробування, виконавши «тяжкі завдання» майбутнього тестя, 

«одружується на його молодшій доньці» [390, с. 55]. 

Персонаж М. Куліша доводить своє право на наречену, пропонуючи 

місце без більшовиків – безлюдний острів. М.Р. Стех перебування сім’ї Гусок 

на острові назве незбагненно нерозважливим, тимчасовим і невідповідальним 

кроком [590, с. 11]. На наш погляд, поведінка персонажа цілком логічна, про це 

свідчить його маршрут утечі від радянської влади. Після захоплення 

чужинцями влади в місті герой прагне перебратися на периферію, у надії, що 

туди вона ще не дісталася. Коли виявилося, що й простір села вже не ідеальний, 

Гуска із сімейством закривається у власному помешканні. Коли й там 

з’являється небезпека, він гарячково шукає виходу: «Візьміть мене до Києва!» 

[311, с. 231]. І тоді Кирпатенко, який сам утік із столиці, пропонує за сховок 

безлюдний острів. Цю пропозицію Гуска оцінює як «якір порятунку» [311, 

с. 232]. Свого рятівника Гуска наділяє сакральними функціями: «[…] виводите 

мене, як похованого Лазаря, з печери на блаженний острів» [311, с. 232]. 
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Головний персонаж п’єси сакралізував простір острова через його закритість і 

безлюдність, він мав замінити зсекуляризований присутністю чужого локус 

дому. Можливість перебути на острові реалізує прагнення персонажа до 

соціальної ізоляції: «є ще на землі куточок природи, де не існує революції в 

природі…» [311, с. 234]. 

Острів, село як ідеальне місце, де людина має бути щасливою, обирають 

автори утопій (острівні утопії та робінзонади протягом століть були 

популярними, у них острів – образ відособленості від світу). У цьому локусі, як 

зауважила Л. Софронова, людина мирно проводить дні, у гармонії з природою, 

яка протистоїть культурі і якій обов’язково притаманні моральні 

характеристики [575, с. 599]. Під робінзонадою, яка в літературознавстві «має 

статус традиційної сюжетної моделі […], розуміють художнє зображення 

ситуації виживання людини чи групи людей на пустельному острові, або опис 

якогось іншого ізольованого існування» [41, с. 137]. 

Сцени твору М. Куліша, у яких опрацьовано модель робінзонади, 

означеної М. Еліаде міфом про острівний Едем [757, с. 129], побудовані за 

комедійним принципом порушеного очікування. Обраний локус, на який 

покладалися функції Землі обіцяної, виявився не ізольованим, не відірваним від 

навколишнього світу. 

Як і в попередньому епізоді, гармонія руйнується вторгненням чужинців, 

у цьому випадку – рибалок, яких теж сприймають за чекістів. Після того, як і 

острів утратив функцію сховку, у Гуски виникає відчуття «богозалишеності», 

що підкреслено алюзією на Євангельський текст: 

Гуска (в розпачі). Божевой! Божевой! Пощо залишив мене? Всякую мя 

отринув єси? [311, с. 231]. 

Лексема «Божевой» утворена поєднанням двох слів, які позначають 

об’єкти, до яких апелював герой: Бога і Городового. Утрата сподівань на 

повернення давнього способу життя, усталених цінностей, неможливість 

заховатися, відсторонитися від алогічного світу, страх бути викритим за 

заховані «цінності» викликають рецидиви тяжкого психічного захворювання: 
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Гуска. Значить, тепер уже революція не скінчиться ніколи. Куди ж мені 

сховатися? Невже ж нема такого місця на землі? Невже загину-с? Мільйон 

свічок в очах і немов тисячу панахид навколо правиться. Чому не чути вже 

Маргаритки? Невже здохла? Чого мовчите? 

Блискавка, грім. 

Що? Це наш гардероб з горища упав? [311, с. 248]. 

Отже, і на горизонтальних, і на вертикальних рівнях – скрізь запанував 

Хаос. Людина, яка не змогла та й не захотіла пристосуватися (як більшість) до 

нових реалій, стала загнаною жертвою (так автор розробляє своєрідний тип 

мученика за віру). Задіяний і мотив замкнутого кола: протагоніст мандрує, 

поступово витісняючись із життєвого простору: установа, дім, острів. Далі йти 

немає куди – яскраво окреслюється безвихідь ситуації, крах надій і сподівань. 

Трагічний фінал твору закономірний, він – результат того, що людина і 

вдень і вночі перебуває в стані афекту, породженого почуттям страху. Над 

можливістю подібної шокуючої розв’язки роздумував драматург: «Чи не 

зробить так? Хай публіка сміятиметься дві з половиною дії, а тоді витріщить очі 

і жахнеться, як побачить, що Гуска таки справді завісився на вербі у плавні» 

[312, с. 544]. 

Обидва фінали (здійснений і пропонований) можна було б трактувати в 

обширах похмурої трагікомедії, яка, як зауважував Е. Бентлі, не тільки 

зображує дійсність у чорному кольорі, але й потрясає глядачів, виводить із 

душевної рівноваги, при цьому комічний елемент не несе функції комедійної 

розрядки, а сприяє згущенню похмурої, трагічної атмосфери, котра 

посилюється відсутністю вказівок на те, що робити, де шукати вихід [43, 

с. 319], але в основі відчаю, який пронизує трагікомедію, лежить надія [43, 

с. 326]. Протагоністу цієї п’єси в ній відмовлено: він приречений. У такому 

ключі трактував цей образ виконавець ролі Гуски в Московському 

драматичному театрі імені М. Гоголя І. Смисловський, який «[…] відійшов від 

традиційного фарсово-комедійного прочитання ролі й створив доволі 

трагедійний характер» [611, с. 494]. Цілком беззахисним перед новим 
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суспільством показав свого героя виконавець ролі Гуски – актор 

Свердловського театру музичної комедії Е. Жердер [436, с. 191]. 

Отже, у комедії «Отак загинув Гуска» автор відмовився від характерного 

для попередніх творів поділу персонажів на антагоністичні табори. М. Куліш 

уперше ставить на кін героя-протестанта. Драматург зображує людину, яка сам 

на сам проти ворожого для неї світу (ця модель буде визначальною для 

подальших його робіт). 

Комедію побудовано з двох розміщених послідовно частин. У першій 

головний герой, проводячи ритуал, прагне, хоч і тимчасово, відновити 

гармонію колишнього світу. Установлений таким способом Космос 

зруйнований уторгненням чужинців. У другій частині протагоніст постає 

слабосилим, тому змушений шукати допомоги в інших. Він, подібно до 

казкового персонажа, щедро оплачує надану йому послугу – погоджується 

віддати рятувальникові найменшу із семи дочок. Але в момент святкування 

сімейством перемоги з’являються чужинці. Для самотньої й беззахисної у 

ворожому їй світі людини настає вселенська катастрофа: нищаться всі мрії й 

сподівання, вона приходить до усвідомлення своєї приреченості. 

Дійові особи комедії (авторське визначення – комедійка) «Хулія 

Хурини» (1926) не розведені у дві антагоністичні групи. Щоправда, 

зберігається поділ на «свій» і «чужий» (чужий не соціально, як у попередніх 

творах, а просторово – прибулець іззовні). «Свої» персонажі, сподіваючись на 

деякі преференції, не борються з чужинцем, а визнають залежність від нього. 

Структурно п’єса має деякі спільні риси з дебютним та останнім творами 

драматурга («97» та «Прощай, село»): у провінцію надходять накази з центру 

(листовно чи через емісарів), на виконання яких спрямовані всі зусилля 

адресатів. Результати цих дій виявилися трагічними для виконавців. 

Комедія «Хулій Хурина» подана М. Кулішем у традиціях народного 

театру. Драматург, за словами С. Хороба, «у нових умовах початку ХХ століття 

модернізував просторову організацію структури драматичного твору» [663, 

с. 319]. Уже з початку автор наголошує на умовності зображуваного: усі три дії 
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відбуваються на трибуні – помості, «метрів з два заввишки, без бильців. 

Спереду і з боків східці» [311, с. 253]. Таке просторове вирішення твору 

відповідало загальному характеру тогочасної режисури, зокрема театру 

«Березіль», який «часто тяжів до умовності, філософського узагальнення» […]. 

Цей театр, як і низка інших, узяв «Хулія Хурину» до свого репертуару, хоча 

сценічної історії вона не мала (за винятком російськомовної постановки в 

Новому Київському театрі 14 грудня 1926 року). Репетиції, які йшли на 

березільській сцені (до режисури долучалися Л. Курбас, Я. Бортник та 

Б. Балабан), постановкою не увінчалися. Пізніше одним із найтяжчих 

звинувачень, які закидалися Л. Курбасу, була спроба поставити на кону «Хулія 

Хурину» [611, с. 496]. 

Крім гіперболізовано деформованої трибуни, підкреслену умовність 

дійству М. Куліша задає пантоміма, якою розпочинається твір: «По східцях з 

правої руки на трибуну виходить Хуна Штильштейн з столом і двома 

стільцями. Ставить стола, стільці і злазить східцями ліворуч. За ним іде Сара, 

пов’язана рушником, з складаним із ряднини ліжком, ставить і йде з трибуни. 

Услід йде син Абрам, теж з ліжком і подушкою, ставить, лягає й спить» [311, 

с. 253]. 

Автор робить акцент на сцені, яка є відчуженим, відокремленим ігровим 

простором, названим Й. Гейзінгою освяченою територією, де діють особливі, 

власні правила, тимчасовим світом, створеним «для відправлення окремого, 

замкненого в собі дійства» [113, с. 17]. Крім того, кожну дію супроводжує 

напис на стіні, яким позначено просторові параметри твору. Перша дія має їх 

два – так розмежовуються своєрідний пролог та експозиція комедії. 

На фольклорній основі (на традиціях народної сміхової культури) 

ґрунтується й сюжет твору – анекдотична історія про сприйняття однієї особи 

замість іншої в результаті непорозуміння. М. Сиваченко зауважував, що 

прийом обдурювання широковживаний як у світовому фольклорі (казці, 

вертепі, театрі Петрушки), так і в письменстві: твори В. Шекспіра, Ж. Мольєра, 

І. Котляревського та інших митців [549, с. 65]. П’єси Ж. Мольєра, багато з яких 
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побудовано на прийомі обдурювання, були постійною лектурою українського 

драматурга. Саме від Ж. Мольєра М. Куліш міг запозичити давню традицію 

італійської комедії помилок, сюжет якої будується як ланцюг непорозумінь, 

невпізнання й плутанини (за таким принципом побудовано й п’єсу І. Кочерги 

«Про що жито співає» (1929)). 

Структура твору М. Куліша близька до організації подій в одній із новел 

«Декамерона» Боккаччо, що базується на незнанні, за яким іде розпізнавання. 

У п’єсі «Хулій Хурина» М. Куліш також широко використовує 

мольєрівський принцип доведення ситуації до абсурду (у такому ключі 

вирішено й побутову комедію М. Ердмана «Мандат» (1925), умовно-гротескні 

сатиричні комедії В. Маяковського «Клоп» (1928) і «Баня» (1930)). Із народною 

п’єсою поєднує «Хулія Хурину» як комізм ситуацій, так і мовний комізм, 

зокрема каламбури, засновані на буквальному осмисленні метафори, яка 

лежить в основі виразу. Так, репліка про жінку, яка «[…] важкою ходить!..», 

викликала відповідь: «Ніколи мені з вашою Прісею возитися!.. Ніколи!.. У 

Радянської влади справи трошки важчі за вашу Прісю…» [311, с. 262]. 

Композиційно твір українського письменника складається з двох 

відносно самостійних частин, кожна з яких має своє коло персонажів 

(особливість, успадкована від народного театру, з різними дійовими особами в 

пролозі та основній частині). 

У «Хулію Хурині» ці частини об’єднані постаттю пройдисвіта, якого 

помилково сприймають за значну особу (алюзії на «Ревізора» М. Гоголя). 

Гоголівська традиція критичного ставлення до сучасності була близькою 

драматургу 20-х років ХХ ст. Твори великого земляка займали чільне місце 

серед лектури М. Куліша, про що свідчать цитати з «Вія», «Ревізора», «Тараса 

Бульби» в листах від 27.06.24, 10.12.24, 20.07.26, 8.09.33. Поштиве ставлення до 

великого попередника драматург передав словами: «Так тож був Гоголь […]» 

[312, с. 513]. У літературі 20–30-х років ХХ ст. Н. Колосова спостерегла 

«епідемію «Ревізора». Г. Семенюк назвав низку драматичних творів, у яких 

використано сюжет п’єси М. Гоголя [547, с. 21]. Мотив помилки, містифікації 



170 

 

був притаманний і п’єсам Ж. Мольєра. М. Куліш брав уроки в класика світової 

драматургії, про що свідчать нотатки в записнику від 8 серпня та 3 вересня 1928 

року: «Читання й студіювання Мольєра» [312, 361] (Див.: [698; 736]). 

Події першої частини твору М. Куліша розгортаються в готелі, власник 

якого Хуна Штильштейн має дрібні клопоти: хвороба дружини, безробіття 

сина. Помилково сприйнявши нового мешканця за відомого столичного 

журналіста, він, прагнучи поліпшити ситуацію, виконує його забаганки. Хуна 

сподівається отримати за надані послуги винагороду – посісти певну посаду в 

українській столиці: «Якби я був у тресті, хай навіть у Харкові […]» [311, 

с. 259]. 

«Ревізори» М. Гоголя і М. Куліша майстерно виконують роль столичного 

гостя, який у провінції почуває себе господарем. Таку поведінку демонструє, 

гостюючи в городничого, герой М. Гоголя:  

Хлестаков […] Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь! [127, 

с. 193]. 

Таким же господарем становища відчув себе й «ревізор» М. Куліша, 

засвідчуючи досконалу обізнаність із прийнятими в суспільстві правилами гри, 

з ієрархією чинів: 

Сосновський. А!.. Тези?.. Резолюції?.. Пропозиції?.. Зразу відчуваєш, що 

заходиш у казанок, де все кипить, шумить, гримить… Куємо, товаришу?.. 

Виливаємо?.. Сідайте, товариші!.. (До редактора). Товаришу редакторе!.. 

Прошу!.. [311, с. 263]. 

Помилкове сприйняття однієї людини замість іншої, виконання її завдань 

– це сцени частини, яку можна трактувати як пролог. Вони будуть повторені й в 

основній частині («Хулій Хурина», як «Комуна в степах» та «Отак загинув 

Гуска», характеризується повторюваністю однотипних ситуацій). Частини 

комедії різняться семантично: коли для протагоніста прологу важливим є 

підвищення його соціального статусу, діяльність головного героя основної 

частини спрямована на те, щоб зберегти становище, яке посідає. 
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Події другої частини масштабніші: сам на сам з шахраєм стає заступник 

голови виконкому Хома Божий. Із цим персонажем, що уособлює владу в 

окрузі, пов’язані анекдотичні ситуації (автор розгортає мотив обманутого 

простака): спритним зайдам наївні провінціали віддають зібрані кошти, а щоб 

швидше позбутися непроханих гостей, надають їм транспорт (подібно до того, 

як головний герой водевілю В. Гоголя «Собака-вівця» віддав чужинцям, щоб 

залишили його в спокої, не тільки вівцю, а й гроші). 

У творі М. Куліш проводить ідею абсурдності буття в епоху радянської 

офіційної дійсності, яку подає у формі балагану. На абсурдність ситуацій п’єси 

вказує контекст, наприклад, гротесково забарвлені назви установ: «Округовий 

виконком на Золотопуповщині» [311, с. 260], «Собачанський райвик[онком]» 

[311, с. 262], «Чухальська сільрада» [311, с. 262] (прийом зображення 

«високого» як «низького»). 

Діалог Хоми Божого з незнайомцем – своєрідне змагання в мудрості й 

сакральному знанні: герой має підтвердити відповідність займаній посаді. Ця 

ситуація близька до обряду царського посвячення, коли «претендент на 

завоювання вищого ритуального рангу в ході календарної «космогонічної 

драми» повинен був довести свою мудрість і знання міфічної космології» [19, 

с. 101]. 

Персонаж М. Куліша зазнав поразки, не змігши дати правильну відповідь 

на поставлене питання: «…Кажуть, у вас тут поховано Хуліо Хуреніто?» [311, 

с. 266] (у подібній ситуації переможеними виявляться й герої п’єс «Отак 

загинув Гуска», «Мина Мазайло»). Л. Дунаєвська наголошувала: «Метафоричні 

питання нерідко ідентичні загадкам і фактично виконують їх роль у зображенні 

розуму, винахідливості, кмітливості персонажа» [189, с. 52]. У фольклорі 

«випробовування» загадкою відбувалося в перехідні періоди життя людини: 

перед царюванням, напередодні одруження, під час сватання, при досягненні 

зрілості, вирушенні в дорогу, відході в потойбічне життя [333, с. 209]. Вони 

трактувалися як засіб визначення гідного й мудрого. Первісно загадки «були 

спрямовані не стільки на відгадування, скільки на безумовне знання відповіді з 
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її домінуючим вітальним сакралізованим сенсом» [333, с. 209]. Будучи 

генетично зумовленою ритуалом жертвопринесення як складовою частиною 

обрядової дії, загадка часто мала «фатальний» характер, «бо від відповіді на неї 

залежала доля і навіть життя того, кого запитували» [333, с. 210]. «Відомо, що 

загадка без розгадування приносить смерть, а відгадування – життя: це 

сюжетний слід колишніх образних уявлень про питання і відповідь», – 

наголошувала О. Фрейденберг [650, с. 77]. 

Відгадування загадки виявляло спроможність героя М. Куліша довести 

відповідність статусу. На відміну від фольклорного тексту, де випробуванню 

загадкою підлягає чужинець, у творі драматурга ця ситуація інверсувалася: 

чужинець ставить запитання. Цим підкреслено підпорядкованість господаря й 

панування чужинця (подібна ситуація зображена й С. Васильченком в 

оповіданні «Ось і Ась»). 

Загадування загадок – типовий фольклорний прийом. «У чарівних казках 

загадки межують з важкими завданнями, оскільки самі завдання – це фактично 

загадки, що їх має відгадати чи виконати герой» [189, с. 52]. Переможений 

персонаж М. Куліша отримує завдання, яке неможливо виконати через 

відсутність об’єкта: «… Знайти могилу, уквітчати квіточками, піском 

посипати…» [311, с. 267]. 

Містифікація псевдокореспондента щодо могили літературного 

персонажа (розіграна чужинцем вигадка) зав’язує основні події «Хулія 

Хурини». У п’єсі, подібно до анекдотичної казки, подано архетип трикстера 

(він постає братом-близнюком «культурного героя» чи навіть його власною 

«другою натурою»), який торжествує над простаками й дурнями. М. Куліш 

створив образ героя за комедійною схемою пройдисвіта, наклавши на нього й 

«ситуацію ревізора». Сосновського, як і гоголівського героя, прийняли за 

іншого. Але далі він, на відміну від Хлестакова, свідомо веде свою гру. 

Близькість цього героя до гоголівського персонажа простежується за такою 

деталлю: проїжджого, який зупинився в готелі й не має коштів заплатити за 

проживання, супроводжує друг (варіант образу слуги головного героя). Цей 
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персонаж (подібно до слуги-резонера) реалістичніше дивиться на світ, 

застерігаючи супутника від певних дій. 

Персонажі твору, керівники округу, весь час демонструють своє неуцтво: 

так, у постанові райвиконкому зазначено, що всі собаки без нашийників 

«будуть знищуватися, після чого ніякії скарги прийматися од їх не будуть…» 

[311, с. 262], а тези, підготовлені на село до жіночого дня містять таку 

інформацію: «Одкинута конгресом резолюція прудоністів, прибічників 

Прудона, ідеолога дрібної буржуазії, стояла на протилежній крапці зору…» 

[311, с. 263]. На питання про те, як проходить українізація, звучить відповідь: 

«Було поганенько, та ми обговорили на президії й постановили собі зап’яту, 

аби знищити і поліпшити становище….» [311, с. 265]. Посадовці виявилися 

невігласами, які стоять на нижчому культурному щаблі, ніж шахраї. Незнання 

керівниками округу відомих новинок літератури, зокрема популярного в той 

час роману І. Еренбурга «Незвичайні пригоди Хуліо Хуреніто та його учнів» 

(1922), викликало низку непотрібних дій, які підкреслили, що беззмістовна 

діяльність, продемонстрована членами окрвиконкому – це не виняток, а 

система. Драматург реплікою одного з персонажів окреслює масштабність 

цього процесу: 

Каландаришвілі. У них у Кремлі, у вас на степах, у нас на горах 

адинаково: тези…резолюції…пропозиції… [311, с. 264]. 

«Помилка» чиновників у п’єсі М. Гоголя розвінчувала всю систему 

колективної соціальної поведінки, яка ґрунтувалася на бездіяльності, 

самоуправстві та підкупі. 

М. Куліш відтворив задзеркалля, у якому не живуть, а імітують життя, 

суспільство, у якому відбулася антропологічна катастрофа – переродження 

особистості. Діяльність бюрократичного апарату засвідчує втрату здорового 

глузду: 

Секретар (читає). Початок маніфестації о другій годині точно… 

Божий (дивиться на годинника). Туди к бісу!.. Вже на четверту пішло. 

Нема заперечень? [311, с. 284]. 
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Дії персонажів Куліша (як і гоголівських) спрямовані лише на зовнішню 

форму. Гоголівське: «Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его 

принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить» [67, 

с. 166] – перегукується через століття з кулішівським: «Ми тільки чествуємо 

його та й то лише сьогодні…А завтра він лежатиме, як і лежав, а ми рушимо 

далі шляхом до соціалізму…» [311, с. 288]. 

Жоден гоголівський персонаж, за слушним спостереженням Ю. Манна, 

не виступає носієм якоїсь однієї риси [377, с. 218]. Письменник виводить 

поведінку персонажа не лише із рис його характеру, він ставить її в залежність 

від конкретних умов, становища людини в суспільстві. Гоголівський метод 

характеристики поділяв М. Куліш: «Нет скверных людей – есть скверные 

условия» [312, с. 633]. 

Традиційна драма до М. Гоголя будувалася на яскраво вираженому 

розмежуванні світу світла і світу темряви. Наприклад, за таким принципом 

створено «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» Г. Квітки-

Основ’яненка, де затхлому провінційному середовищу протистоять Анна, 

Отчотин, Мілов. Традиційний фінал цього твору має казкове забарвлення: зло, 

утілене в особі Пустолобова, покарано, а позитивні персонажі отримують 

нагороду за свої благородні вчинки. Завершує п’єсу картина сватання. 

За принципом полярного протистояння дійових осіб будувалися й твори 

драматургів, які писали пізніше. Наприклад, у комедіях І. Тобілевича 

простежуємо розмежування: Калитка – Копач, Пузир – Золотницький тощо. 

Новаторство М. Гоголя полягає в тому, що забарвлення його творів тільки 

темного кольору. У п’єсах письменника відсутній провідний драматичний 

персонаж – позитивний герой як втілення авторського ідеалу. Цей прийом 

М. Гоголя використає М. Куліш у п’єсах «Хулій Хурина», «Зона», «Закут». У 

«Закуті» він намагається розбавити цю темноту, але «доброчинність» стоятиме 

на котурнах і образ позитивного героя буде анемічним і непереконливим. Проте 

вже в «Хулію Хурині» є персонаж, ще епізодичний, який прагне вирватися із 

зачарованого кола. Його репліки мають забарвлення абсурдного світу: 
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Перший член. Я не спец і не хочу на спеца… Як я молов у млині і мене 

видвинуто було до вас, то, будь ласка… посуньте мене назад на підприємство… 

[311, с. 270]. 

Пізніше він «вбереться в тіло», отримає ім’я та прізвище: Малахій 

Стаканчик («Народний Малахій»), Пуп, Овчар («Зона», «Закут»), Падур 

(«Маклена Ґраса»), Ромен («Вічний бунт»). Його бунт продовжуватиме 

виражатися втечею: із сім’ї, з містечка, з божевільні, з країни, з життя. Але 

таких протестантів лише одиниці, панує ж тип, який своє існування робить 

ефемерним: нескінченні непотрібні збори, мітинги, протоколи. Сакральним 

змістом наділяються секуляризовані речі: папери з рішеннями, ухвалами, 

протоколами (цю тенденцію М. Куліш відобразив уже в дебютній п’єсі: 

М. Копистка більше збентежений порваним протоколом, який для нього є 

символом влади, ніж смертю своїх соратників). 

Важливо, що до цього процесу підміни справжнього видимим 

включилися вчорашні бійці. Колись вони жертвували собою заради загального 

блага, тепер же заспокоїлися, зупинилися, діставши блага для себе особисто, 

що виявляється в усвідомленні своєї можливості керувати долями інших людей, 

тобто випробовування владою вони не пройшли. 

Державних посадовців, управлінців, партійно-державну еліту, яка 

поступово деградує, М. Мамардашвілі назвав класом радянських чичикових 

[369, с. 159]. У суспільстві відбулося ієрархічне розмежування людей за 

становищем (посадами, які вони обіймають), а не за їхніми особистими 

якостями. М. Бердяєв, досліджуючи процес перевтілення людей, які здобули 

владу, відмічав, що революціонери, які перемогли в революції, самі легко 

стають важливими ієрархічними чинами [44, с. 369]. Таку метаморфозу з одним 

із членів Московської Ради робітничих депутатів спостеріг філософ: «Каменєв, 

незважаючи на те, що був люб’язним, набув уже вигляду сановника і носив 

шубу з бобровим коміром. Вся обстановка була бюрократичною […]» [44, 

с. 496]. 



176 

 

Керівники міста в М. Куліша постають абсолютно некритичними щодо 

своєї діяльності, вони не живуть, а грають за раніше засвоєними правилами. 

Таку манеру поведінки демонструють і персонажі інших творів драматурга: 

вішають червоні банти на котів і на клітки з канарками («Отак загинув Гуска»), 

прикрашають власне помешкання портретами партійних лідерів («Хулій 

Хурина»), оздоблюють тістечко п’ятикутною зіркою з родзинок («Народний 

Малахій»), тримають відповідний одяг для зустрічі з робітниками («Зона»).  

Пристосовуючись до нових реалій, потребу в «пролетарській» сукні, 

червоному прапорі відчувають члени сімейства Возняк – герої повісті 

Н. Романович-Ткаченко «Чебрець-зілля» (1928). Подібний процес оміщанення 

робітника, учасника громадянської війни, партійця відображено 

В. Маяковським у комедії «Клоп» (1928): 

Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная 

свадьба и никаких богов! 

Баян. […] силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам 

воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, 

изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылазит из кареты – красная 

невеста… вся красная, – упарилась, значит; ее выводит красный посаженый 

отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина тучный, красный, 

апоплексический, – вводят это вас красные шафера, весь стол в красной 

ветчине и бутылках с красными головками. 

Присыпкин (сочувственно). Во! Во! 

Баян. Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная уже супруга 

протягивает вам красные-красные губки [384, с. 553]. 

Аналізуючи поетику М. Гоголя, Ю. Манн робить висновок, що у творах 

великої форми єдність гоголівського художнього світу часто закріплювалася 

єдністю ситуації, тобто спостерігалася концентрація всіх персонажів навколо 

однієї якоїсь «справи», наприклад, очікування й зустріч ревізора [376, с. 14]. 

Цей гоголівський прийом виразно простежується в «Хулію Хурині», де 

персонажів об’єднує спільне заняття – пошуки неіснуючої могили. 
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Концентрація зусиль усіх місцевих мешканців на цьому настільки велика, що 

все інше відходить на другий план: особисті проблеми (Пташиха, Ямка-Маїса 

(Мелашка)), конфесійні інтереси (священики), навчання (учитель Шкарубка зі 

школярами тощо). 

До пошуку неіснуючого поховання залучено багато осіб (як і казковий 

герой, Божий передає свою місію іншим). Діяльним помічником Божого 

виступає Леп. Його посада – агент комгоспу – указує на те, що він виконує 

чиїсь доручення. Божий і Леп близькі біографіями – один на 100% виконував 

продрозкладку, інший «закопані серветки, посуд, меблі дошукував…» [311, 

с. 273]. 

Для виконання складного завдання (пошуку неіснуючого об’єкту) Леп, 

подібно до казкового героя, вирушає в інший локус (на відміну від чужого 

простору казок, у творі драматурга це контора комгоспу, церковна сторожка, 

кладовище). При цьому, подібно до фольклорних текстів, ситуація й у конторі, 

й у сторожці повторюється: «зарившись у книгах, сидить архівник» [311, 

с. 268], «Леп, Авива й три святителі перегортають папери і шукають» [311, 

с. 276]. 

Леп, «купуючи» сторожа кладовища обіцянкою заробітної плати, отримує 

від нього «чарівний засіб» – інформацію про те, що невідома могила – це, 

очевидно, поховання, яке шукають: «Здається, Ху… Ну, ото, що ви сказали…» 

[311, с. 280]. Виявляючи схильність сприймати бажане за дійсне, підтасувавши 

об’єктивні дані, посланець звітує про розв’язання важкого завдання «(трошки 

вагаючись, потім виразно). Знайшов!..» [311, с. 280]. Здавалося б, гармонія, 

порушена вторгненням чужинця, була повернена, його завдання виконане. 

Знахідка псевдооб’єкта відновлювала зруйновану рівновагу. 

Твір М. Куліша має кінцівку-епілог (такою є третя дія), яка не пов’язана з 

основною сюжетною лінією – пошуком. Це відповідає поетиці народної драми, 

у якій зачин зумовлював зав’язку, а кінцівка витікала з розв’язки [531, с. 95–

96]. 
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У момент найбільшого тріумфу, подібно до гоголівського героя, 

персонаж М. Куліша терпить фіаско (цей прийом драматург використовує в 

інших п’єсах: «97», «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», «Мина 

Мазайло»). Такий пуант повністю нівелює попередні досягнення персонажів, у 

цьому випадку підкреслюючи абсурдність їхніх дій. 

Отже, пара – незнання (помилка) та знання – створює рамки твору, 

схарактеризованого сучасником драматурга словами: «Сатира» – без 

найменшого проблиску. Радянська Україна – якась суцільна божевільня» [Див.: 

611, с. 498]. 

П’єса М. Куліша містила інший пролог, пізніше вилучений драматургом. 

У ньому ведучий – директор театру – пояснював жанрову приналежність твору 

– інтермедія. Однією з причин звернення до цього жанру він назвав ту, що «у 

нашому громадському житті взагалі відбуваються великі, поважні події і дії, а 

між ними трапляються як коли отакі от сумно-веселі інтермедії» [312, с. 500]. 

Хоча зміст «Хулія Хурини» свідчить не про винятковість зображуваного явища, 

а про його загальний масштабний характер, М. Куліш, за словами 

Г. Чумаченко, хоче не тільки відбиття в художньому творі страшного антисвіту, 

а прагне гармонії і людськості, шлях до яких – через сміх, іронію. Драматург 

веде постійну боротьбу «з мертвим ритуалізованим антисвітом», демонструючи 

спроби виправити ситуацію засобами мистецтва [677, с. 115]. 

Отже, в основу п’єси «Хулій Хурина» покладена близька до широко 

представленого в світовому фольклорі циклу «витівки хитрунів» анекдотична 

ситуація. Об’єктом висміювання є як нерозвинений простак, так і вся система 

господарювання в країні. У будові твору проглядається казкова схема: біда, 

зумовлена діями псевдоревізора, і протидія, яку ведуть герой та його помічник. 

Передфінал демонструє усунення біди, а фінал відміняє його результати. 

Новаторство комедії полягає в тому, що вона має багато спільного з 

фольклорними творами, у яких наявний сильний сатиричний струмінь. 

Спорідненість авторського твору з фольклором виявляють типові образи, 
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комедійні ситуації, гостра, жива мова. Вагоме місце в комедії також займають 

елементи народного театру. 

Передбачена та усвідомлена необхідність заховатися від нової влади 

визначає й дії героя комедії «Мина Мазайло» (1928). У творі при домінуючій 

магістральній лінії головного персонажа наявна ще й ледве окреслена друга 

сюжетна лінія – лінія його сина, який постає противником батька в деяких 

важливих питаннях. Дії сина дзеркальні відносно батькових (подібна ситуація 

подана в «Комуні в степах»). Головний персонаж п’єси (заголовний герой) – 

дрібний чиновник Мина Мазайло. Ім’я Мина пов’язане з іменником «місяць» 

[192, с. 462]). Л. Плющ зауважив у іменному, числовому та календарному коді 

творів М. Куліша антропософську символіку [480, с. 767]. 

Мазайло був соціальним аутсайдером у Російській імперії. Причину 

життєвого неуспіху герой твору вбачав у своїй національній приналежності, яку 

маніфестували його прізвище та українська вимова: «Ще малим, як оддав 

батько в город до школи, першого ж дня на регіт взяли: Мазайло! Жодна 

гімназистка не хотіла гуляти – Мазайло! За репетитора не брали – Мазайло! На 

службу не приймали – Мазайло! Од кохання відмовлялися – Мазайло!» [312, 

с. 99]; «оце саме «ге» увесь вік мене пекло і кар’єру поламало…» [312, с. 116] 

(далі покликаємося на це видання, зазначаючи сторінку). 

Герой М. Куліша мав попередника, незадоволеного своїм прізвищем, 

одного з персонажів комедії «Суєта» І. Карпенка-Карого: «Подла фамілія!.. Так 

неприятно для слуху: «Барильченко». Зараз видно простоту роду. […]. І 

перемінить не можна […]» [239, с. 241]. У «Клопі» В. Маяковського головний 

герой Присипкін – «бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених» [384, 

с. 548], «себе фамилию изобрел […], а Пьер Скрикин – это уже не фамилия, а 

роман…» [384, с. 555]. Має намір змінити прізвище й один із персонажів п’єси 

О. Корнійчука «Банкір» (1936): 

Безштанько. […] Шістдесят років жив з ним, а зараз вирішив змінити, бо 

життя тепер таке, що прізвище це ніяк не підходяще…[281, с. 307]. 
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У 20-ті роки ХХ ст. процес зміни не тільки прізвищ, а й імен був 

популярний (наприклад, у «Хулії Хурині» Мелашка виступає як Маїса). Про 

актуальність цього процесу засвідчує репліка одного з персонажів твору: 

Каландаришвілі (до Божого). А ти зміни!.. Я тобі раджу!.. Хома – це 

добре!.. І в нас на Кавказі є Хоми… Божий – погано… Краще, душа моя, 

назовися – Хома Радянський… Ну, Хома Український… [312, с. 265]. 

Маючи багаторічний статус упослідженого, гостро реагуючи на утиски, 

Мазайло усвідомлює імперську природу нової влади. Зрозумівши, що в новій 

країні особистість зможе реалізуватися лише за умови входження в імперський 

простір, він прагне мімікрувати, заховатися, улившись у владний, у цьому 

випадку в російський, табір. Поведінка Мини – це гра з імперською владою, а 

рушійним фактором всякої гри, за Й. Гейзінгою, «є надія дістати виграш» [113, 

с. 64]. 

Дії, до яких протагоніст твору має вдатися, щоб убезпечити себе й своїх 

рідних від ролі жертви, – позбутися того, що афішує його інакшість: 

українського прізвища та української вимови. Найтяжчим завданням для Мини 

Мазайла є залучення до свого табору відірваного від життя сина Мокія, який, 

повіривши в щирість і правдивість політики партії, перейнявся процесом 

українізації. Із Мокієм, використовуючи різні засоби (роз’яснення, погрози), 

бореться батько, до Мокія члени сімейства скеровують своїх емісарів (Улю, 

тьотю Мотю). 

Для зміни прапрадівського прізвища, яке герой М. Куліша вважав однією 

з головних причин свого життєвого неуспіху, він, щоб зарадити біді, як і 

казковий персонаж, вирушає з дому. У сакральному локусі державної установи 

– загсу, де проходить обряд зміни прізвища, ініційованого цікавить особа 

жерця, який може здійснити чи заборонити цю трансформацію: «а що, як там 

сидить не службовець, а українець […] а що, сидить такий, що не тільки 

прізвище, всю Україну змінив би ? А що, як і такий, що що′ йому, до твого 

прізвища – до себе він байдужий під час служби, себто сидить, нічого не бачить 

і себе не поміча? А що, як такий, думалось, що почне з діда-прадіда? […] Там 
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сидів… (Випив води). Од усіх вищезгаданих середній […] Спитав сухо, якимсь 

арифметичним голосом: «Вам чого?» [312, с. 98–99]. 

Випробування полягало в необхідності правильно потрактувати відповідь 

на поставлене запитання (ініційований сам міг ставити запитання). Таку форму 

обміну загадками Я. Васильков, посилаючись на розвідки В. Топорова, називає 

«відображенням відомих «діалогічних дебатів» (космогонічного змісту) біля 

символу світового дерева, характерних саме для архаїчної календарної 

обрядовості» [19, с. 101]. 

І хоча неофіт тричі ставить питання, на фальшивість обряду посвячення, 

який ініційований сприймає як дійсний, указує десакралізована фігура ініціанта 

– «арифметично середній», а також тембр його голосу – «арифметичний». 

Реакція неофіта, який вважав себе уже посвяченим («тричі звертавсь я до загсу, 

тричі, тричі допитував…» [312, с. 101]), передана за допомогою церковної 

лексики: «Вра! Вдарило, задзвонило, як на великдень…» [312, с. 100]. 

Наступним етапом прилучення Мини до владного табору було оволодіння 

російською вимовою. Цьому служили уроки, які він брав у вчительки 

«правільних проізношеній» [312, с. 124] (на Баронову-Козино покладена 

функція помічника героя). Процес навчання герой сприймає як сакральний акт, 

порівнюючи його зі служінням. Про небуденність дій свідчить молитва, якою 

розпочалося заняття. Сакральність цього моменту підкреслюється ремаркою 

«Мазайло побожно» [312, с. 121] та репліками ініційованого: «Запишу собі на 

папері і на серці…» [312, с. 121], «Як до причастя підходив» [312, с. 124]. 

Процес оволодіння новими знаннями задля відмови від себе колишнього 

споріднює протагоніста М. Куліша з героєм п’єси Ж.Б. Мольєра «Міщанин-

шляхтич». Журден, жадаючи отримати дворянський титул, що було поширеним 

явищем в епоху правління Людовика ХІV, готується до кардинальних змін у 

своєму житті. Він, наймаючи учителів танців, музики, фехтування, філософії, 

засвоює стиль життя представників правлячого класу, з якими товаришує й 

намагається поріднитися. Розігрувану над ним «турецьку церемонію» сприймає 
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як акт посвячення в сан дворянина – турецького «мамамуші» [425, с. 225–228]. 

Успішне завершення Журденом етапу ініціації засвідчено зміною статусу: 

Муфтій (до турків). 

Тюрбан йому дай! 

Муфтій (подаючи панові Журденові шаблю)  

Ти вже шляхтич, а не брехай. 

Шаблю тримай! [425, с. 227–228]. 

Як відомо, М. Куліш брав уроки в класика світової драматургії, про що 

свідчать його нотатки в записнику: «Читання й студіювання Мольєра» (8 

серпня, 3 вересня 1928 року) [312, с. 361]). На думку Ю. Шевельова, Куліш-

драматург «ішов від побутопису-газетопису […] до мольєровського феєрверку 

умовної театральности» [681, с. 270]. Комедію Ж.Б. Мольєра відосять до жанру 

комедій-балетів з інтермедіями, танцями, маскарадними виходами. У виставі 

«Мини Мазайла» (1989 рік, Харківський театр ім. Шевченка, режисер 

О. Беляцький) акцент ставився «не на кулішівське слово, а на пластику, 

хореографію» [613, с. 777]. Постановка п’єси цим театром у 1992 році (режисер 

А. Стародуб) теж вирізнялася «акомпаньяментом музики і скоками танків, і 

балетними рухами» [205, с. 333]. 

Етап навчання Мини відбувається за зачиненими дверима (символ 

утаємничості обряду, який десакралізує своїми діями син Мокій, 

демонстративно відчиняючи двері). У п’єсі розробляється епічний мотив 

ворогування батька з сином. Українські симпатії сина постають спокусою, з 

якою Мина налаштований боротися радикально: «Виб’ю з голови дур 

український! А як ні – то через труп переступлю. Через труп!..» [312, с. 101]. 

Історія взаємин персонажів М. Куліша нагадує сцени з народної драми про царя 

Максиміліана та його непокірного сина Адольфа. 

Мокія звинувачують у секуляризації сакрального для родини: 

«соціалістичеського лікнепа правильних проізношеній», «загсівського 

прізвища», «руської хрестоматії Овчинникова» [312, с. 137], йому 

інкримінують сепаратизм. Отже, те, що для одного становить неабияку 
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цінність, для іншого є профанним. Це протиставлення зримо проведено 

читанням двох різних текстів: української народної балади «Брат і сестра» та 

російського вірша А. Майкова «Сінокос». Сцену змагання-читання – 

«протистояння українства і зросійщеного денаціоналізованого міщанства» – 

критики називають основним мотивом твору [554, с. 48]. Особливості зіткнень 

рідних із Мокієм можна окреслити через характеристику змагань суперників, 

подану Й. Гейзінгою: «А ще ж вони обрушують одне на одного всілякі 

незвичайні демонстрації, пишні словеса, самовихваляння, лайку або, нарешті, 

пускають в дію хитрість та ошуканство» [113, с. 63–64]. Погроза батька 

«Граблями єво на воз кідайтє!..» викликала відповідну реакцію сина: «У 

криницю його! У криницю!..» [312, с. 122]. 

Мокій протиставляється іншим членам сімейства навіть ім’ям, яке 

«випадає з римованого ряду» імен батька, матері, сестри: Мина, Килина, 

Мокрина [238, с. 77]. Він антипод батька, своєрідний його двійник-трикстер. 

Поведінка трикстера, за В. Топоровим, різниться від ґрунтованої на логіці 

тверезого розуму поведінки інших персонажів [19, с. 58]. Подібно до 

протагоніста чарівної казки, дії якого суперечать установленим колективом 

нормам, герой М. Куліша, не поділяючи поглядів, які сповідують його батьки 

та сестра, пропонує протилежне вирішення цієї проблеми: прагне ще більше 

українізувати прізвище, повернувши йому загублену другу частину – Квач. 

Зачинений у чотирьох стінах з книжками, Мокій, подібно до Малахія 

Стаканчика, протагоніста «Народного Малахія», повністю довірився лозунгам, 

повіривши у можливість національного відродження через оголошений партією 

курс на українізацію: «Над мовою нашою бринять тепер такі червоні надії, як 

прапори, як майові світанки. З чудесної гори СРСР її далеко буде чути. По всіх 

світах буде чути!..» [312, с. 113]. Драматизм п’єси ґрунтується на бажанні 

батька вберегти сина від ілюзій, розкрити реальну картину справ. Навчений 

гірким життєвим досвідом головний герой твору в запровадженні процесу 

українізації бачить біду. Батько переконує сина в тому, що пропонована новою 

владою українізація – «спосіб робити з мене провінціала, другосортного 
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службовця і не давати мені ходу на вищі посади» [312, с. 141]. Слушність цієї 

думки підтверджує те, що на чолі державних і господарських органів України 

стояли здебільшого російські робітники. Відстоюючи свої погляди, прагнучи 

переконати Мокія в тому, що «нічого з вашої українізації не вийде» [312, 

с. 140], Мина змушений розпочати змагання з комсомольцями – помічниками 

сина: 

– Невже ви справді не вірите?  

– Не вірю! 

– Радянській владі не вірите? Партії? [312, с. 141]. 

Залишивши без відповіді їхнє запитання, він, по суті, дав ствердну 

відповідь на нього. 

Сестра Мокія Рина вдається до іншої тактики. Вона, незважаючи на 

почуття брата, звертається за допомогою до подруги («багато міфологічних 

героїв перемагають шахрайськими витівками або із сторонньою допомогою» 

[113, с. 64]). Суть прохання сформульована такими словами: «Коли ти мене 

любиш, зроби так, щоб Мокій закохався у тебе. Може, він кине свої українські 

фантазії, може, хоч прізвище дасть поміняти…» [312, с. 87] (подібний перебіг 

подій цілком слушно відзначив О. Ушкалов у виданій у цьому ж році п’єсі 

Ю. Шпола «Катіна любов або будівельна пропаганда» [643, с. 147–148]). 

Отже, своє українство Мокій відстоював, проходячи етап спокуси 

прекрасною юною героїнею. План Рини виявився дієвим, Мокій був поборений, 

засвідчивши готовність іти на компроміси: «Скажіть, Улю… Що мені треба 

зробити, щоб ви зосталися? Що?.. Я все зроблю! Все!» [312, с. 158]. 

Одночасно, будучи побореним прекрасною юнкою, у процесі комунікації 

патріотично налаштований юнак взяв на себе ініціативу. Уля поступово 

перетворилася зі спокусниці на спокушену (українізовану), зокрема повернула 

українську форму своєму прізвищу. Мокій постає в ролі жреця (переконуючи, 

навчаючи, долучаючи до сакральних цінностей, а саме: рідної мови, зразків 

усної народної творчості). 
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Дівчина успішно проходить етап посвячення, саможертовно залишаючись 

вірною своєму коханому (небажання голосувати проти нього, відмова його 

шантажувати). Пройшла вона й досить оригінальний етап перевірки 

відповідності антропологічним критеріям. Зацікавившись під впливом коханого 

рідною мовою, культурою, дівчина прилучається до свого, повертаючись до 

нього через покоління відступників. Мокію вдалося розбудити в ній українку 

(подібну ситуацію зобразив Г. Тютюнник у новелі «Оддавали Катрю»). 

Натомість його власне проходження ініціації на звання українця 

завершилося поразкою. Мокій не пройшов етапу попереднього випробування: у 

діалозі з дядьком Тарасом, який мав виконати функцію чарівного помічника, 

він «з дядьком посварився за стрічку, за якийсь там стиль» [312, с. 127]. Не 

зійшовшись із справжнім помічником у несуттєвому, він на ритуальному етапі 

«відповіді на питання» звертається за підтримкою до фальшивих помічників 

(комсомольців, які не поділяють його переконань). Юнак, нехтуючи 

побажанням дядька Тараса – «національної», приймає підказку комсомольців – 

«інтернаціональної». Відмовившись від національного, переможений герой 

пристав на інтернаціональне, справжню суть якого виявила шовіністка тьотя 

Мотя: «інтернаціонально-руської» [312, с. 138]. Тож росіянку тьотю Мотю й 

українських комсомольців можна трактувати як представників однієї групи. 

Зрікшись власного коріння, комсомольці – «славних прадідів великих 

правнуки погані», що не знають про своїх славетних предків, – мріють про 

інтернаціональне знеособлене суспільство, у якому «кожний член великої 

всесвітньої трудової комуни замість прізвища матиме свого нумера і все» [312, 

с. 147]. З подібною пропозицією заміни імені на цифровий чи буквений номер 

виступили члени Пролеткульту. 

Дядько Тарас із Києва, тьотя Мотя з Курська – жерці, які зійшлися в 

локусі квартири Мазайлів, намагаючись завоювати серця членів цього 

сімейства. Цих персонажів можна трактувати і як медіаторів між Мокієм та 

іншими членами родини. 
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Спочатку дядько Тарас постає уособленням сили, могутності, чому 

підтвердження – реакція опонентів на його появу у квартирі: «Всім як 

заціпило» [312, с. 127]. Його бачення політики партії у сфері українізації 

виявилося трагічно пророчим: «Їхня українізація – це спосіб виявити всіх нас, 

українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було… Попереджаю!» [312, 

с. 141]. Проте, не зумівши порозумітися з реальним спільником – Мокієм, він 

поступово втрачає свої позиції, іде на компроміси, піддаючись шантажуванню 

тьоті Моті. 

Тьотя Мотя – тип шовіністичної росіянки, яка й у чужому просторі 

відчуває себе господарем, про що свідчить її реакція на україномовну вивіску 

«Харків»: «Нащо, питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город?» [312, с. 125] 

[підкреслення наше – В.Ш.]. Виявляючи свої імперські амбіції, вона вважає 

можливим у просторі українського помешкання висловлюватися на кшталт: 

«Ви серйозно чи по-вкраїнському?» [312, с. 140]. Своє ставлення до українців 

вона аргументує посиланнями на «Дні Турбіних» (дослідники творчості 

українського драматурга розглядають «Мину Мазайла» і «Патетичну сонату» 

М. Куліша як відгук на п’єсу М. Булгакова [ 323, с. 27; 670, с. 78]). Запрошення 

українцями чужинки, в надії, що саме вона допоможе встановити гармонію в 

родині, підкреслює їхню згоду на посідання другорядної ролі в своєму ж домі. 

Як свідчить історія, українці з давніх-давен виявляли схильність при вирішенні 

внутрішніх проблем апелювати до сусідів: «Той з ордами бродить, а той 

накликає Москву» – гірко констатував В. Стус [597, с. 109]. 

Незважаючи на незгоду Мокія, Мазайли змінюють прізвище на Мазєніни. 

Зміну імені Ю. Лотман назвав типовою деталлю міфологічного перевтілення 

[354, с. 228]. Проте виявилося, що персонажі М. Куліша святкували перемогу 

завчасно, мудрих перекинчиків пізнають і до себе не пускають. 

Продовжувалася започаткована в системі архаїчного мислення практика, згідно 

з якою чужинець підлягав випробуванню загадкою, а неспроможність довести 

свою належність до цього культурного коду («свій» – «чужий») мала коштувати 

життя. Це засвідчив фінал твору, виконаний у класичній (мольєрівській, 
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гоголівській) традиції: у момент тріумфу, коли Мина святкував отримання 

нового прізвища, ситуація, як це часто буває у творах М. Куліша, кардинально 

змінюється. Герой дізнається, що його дії привели до результату, протилежного 

очікуваному: він не тільки не підвищив свій соціальний статус, як мріялося, а за 

відмову від українізації втратив здобуте, поповнивши лави безробітних. Його 

реакцію на крах багаторічних сподівань означено словами одного з персонажів: 

«Він уже ні гу, ні му!.. Ні ге, ні ме – занімів!» [312, с. 170] (німа сцена – 

характерна особливість п’єс М. Куліша). 

Прагнення Мини Мазайла позбутися вторинності через відмову від 

національності не реалізувалося. Відрікшись від успадкованого прізвища, 

порвавши зв’язки зі своїм корінням, Мина позбувається захисту предків (діда-

запорожця, діда-чумака, діда-селянина). «Свідоме зречення людиною свого 

імені, втрата нею назви власної, індивідуальної на міфологічному зрізі 

проявляється як викреслення індивідуума з соціуму, перехід із світу живих у 

світ мертвих», – зазначає О. Слоньовська [563, с. 194]. 

Трагічний результат, який настає після уявної перемоги, нівелює всі 

зусилля, затрачені на її досягнення, – один із улюблених прийомів М. Куліша, 

запозичений ним із засобів байки, сюжет якої розвивається так, що в кінці 

відбувається різка зміна ситуації, своєрідна катастрофа. 

Отже, структурно комедія «Мина Мазайло» близька до попередніх творі 

драматурга. Антагоністами головного персонажа постають представники нової 

влади, від якої передбачливий герой прагне заховатися шляхом уходження до 

табору переможців. Його наміри не реалізувалися, безрезультатними виявилися 

й намагання залучити на свій бік сина. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в проаналізованих творах реалізується 

казкова модель «біда і протидія», побудована на протистоянні персонажів-

антагоністів. У п’єсах «97», «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска» біда 

викликана зміною часових координат (ідилічне минуле – недосконале сучасне). 

Персонажі п’єси «Прощай, село», перед якими відкриваються картини 

катастрофічного майбутнього, прагнуть зберегти хоча б сьогодення. 
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Проста структура другого типу покладена в основу п’єс «Зона» (1926), 

«Закут» (1929), «Вічний бунт» (1932). Це твори з іншим, не казковим, 

принципом організації тексту (відсутня антитеза як спосіб архітектоніки й 

групування персонажів, немає успішного завершення подій тощо). 

У п’єсах «Зона» (1926) та «Вічний бунт» (1932) представлений новий 

тип героя: один із активних членів нового суспільства, спостерігши зримі 

ознаки його моральної деградації, прагне змін у людині (такий тип був 

започаткований образом Макара в «Комуні в степах», продовжений образом 

Христина Івановича в «Прощай, село»). Його стосунки з дійсністю побудовані 

за іншими, ніж у загалу, правилами. Він пориває зі своєю суспільною групою, 

постаючи індивідом, аксіологічні критерії якого різняться від 

загальноприйнятих. 

Ініціальна ситуація «Зони» розкриває кричущу невідповідність між тим, 

чого прагнули, борючись за встановлення радянської влади, і тим, чого в 

кінцевому результаті досягли: «Був Жовтень. Був ранок. На обріях у мареві 

дзеркалилась комуна… А тепер? Квіточки, болонки, моди і поруч злидні, 

старці, купи гною? Зона! Порожньо і сифілістично в степах республік» [311, 

с. 313]. 

Головний персонаж Овдій Пуп – мрійник, ідеаліст, який «у вікна 

майбутнього вдивлявся» [311, с. 345] і якому відкрилася суть того, що 

відбувається. І в селі, і в місті – скрізь він зустрічає ознаки масштабного 

морального переродження людини. Герой ставить безутішний діагноз хворому 

суспільству: «Зона! Зоною все взялося…» [311, с. 338] (зона – «зілля, що як 

доспіє, то немов сажа сиплеться і темнить пшеницю» [311, с. 297]). Цей 

заголовок, – як слушно зауважила В. Галацька, – стає у творі наскрізним 

елементом, своєрідною розгорнутою метафорою зони людської душі, ідеології, 

світогляду). Саме навколо цього наскрізного елемента й розгортаються основні 

перипетії трагіко-драматичного конфлікту. 
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Борець з етичними аномаліями перейнятий питанням, близьким до тих, 

які поставали перед провісницею Кассандрою: «Чи справді скрізь паскудство, 

неправда і моральне гниття, чи, може, мозок мій загнивсь […]» [311, с. 345]. 

Реальний стан справ у суспільстві персонаж окреслює, представляючи 

дійових осіб та основні колізії уявного твору, означеного ним як сьогочасна 

опера: 

Пуп. Місто з вітринами й модами, сифілісом і горілкою, з старцями і 

товстозадим міщанством, з золотом і багном… Жере, п’є, корчиться, блює, 

співає… Це головна тепер особа. 

Радобужний. Далі. 

Пуп. Село, мов горила, волохате й дике, серце, повне гнилої землі і 

торішнього листя… Світить лампадка іконі, кіптявою рукою чухмариться і 

хреститься: «Господи помилуй!» – і точить ножа на город. 

Радобужний. Ще хто! 

Пуп. Наш бюрократичний курник!  

Радобужний. Ого!.. 

Пуп. Що ого? Квокчемо, мостимось, обіщаємо всім висидіти з яйця 

соціалізм… 

Радобужний. Песимізм! 

Пуп. Авжеж песимізм! Б’ємо у весільні бубни, а життя кричить: 

«Караул!» Електрифікація! Кого? Чого? Вошей? Солом’яних хаток? Гною? 

[311, с. 297]. 

Застосований М. Кулішем прийом «театр у театрі» – це той випадок, коли 

ознака «істинності» не витікає з власної природи субтексту й навіть суперечить 

їй, і, незважаючи на це, у риторичному цілому тексту саме за цим субтекстом 

визнається функція справжньої реальності [352, с. 70]. Цей діалог визначальний 

у структурі твору. Він оприявлює панування Хаосу не в окремому локусі, а в 

масштабах усього суспільства. 

Образ персонажа М. Куліша – своєрідна ілюстрація думки М. Еліаде, 

викладеної в його розвідці «Міф про вічне повернення» про можливості, які 
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відкриваються перед особою, що бажає творити історію (і саму себе): 1) чинити 

спротив історії, що твориться незначною меншістю людей (і в цьому випадку в 

неї є свобода вибору між самогубством і неминучими репресіями); 2) 

рятуватися втечею; 3) вести існування, не гідне людини [311, с. 237–239]. 

Герой М. Куліша реалізовує перші дві можливості. Зацікавлений у 

людських та суспільних змінах, прагнучи розбудити заснулих, він прилюдно 

заявляє протест проти насилля, картає збайдужілих чиновників-бюрократів, 

руйнує ознаки міщанського життя. Овдій Пуп, подібно до сервантівського Дон 

Кіхота, робить безуспішні спроби допомогти обездоленим (селянському 

делегатові Климу, сліпій дівчині). Від лиха, яке зустрічає повсюди, він 

ховається в чарці. Образ персонажа, що втікає до пляшки й гостро засуджує 

міщанство, близький до фольклорного злощасного невдахи чи хвалька, якому 

дозволялося говорити істину-виклик чи порушувати норми офіційного етикету 

(близький він і до польського Станьчика). 

Персонаж драматурга має багато спільного з двома казковими типами: з 

блазнем, свідомість якого «незалежна і скептична як по відношенню до 

минулого, так і по відношенню до сучасного», і з дурнем, вчинки якого 

«відверто абсурдні, але більш детальний розгляд їх нерідко дає можливість 

побачити в діях героя елемент своєрідної раціональності і, навпаки, певну 

абсурдність логіки, за якою живе класове суспільство» [74, с. 19, 39]. Він 

близький до юродивого (у поемі Т. Шевченка «Сон», як зауважує Н. Лисюк, 

гіркий п’яниця прямо прирівнюється до юродивого, тобто блаженного, що, 

знову ж таки, корелює з парадоксальним фольклорним протиставленням 

духовного і соціального статусів). Його становище – буття людини поза 

офіційною суспільною ієрархією. Мислячому герою М. Куліша відкрилася 

безутішна істина: парадоксально ототожнивши християнську віру і міф 

соціалізму, він прийшов до закономірного висновку:  

Пуп […] Христос – мрія! […] Одні попи… І соціалізм – хвора мрія 

потомленого людства! Нема й не буде!.. Одні попи! [311, с. 343]. 
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Подібно до казкового героя, персонаж М. Куліша отримує завдання від 

осіб, у повноваженнях яких – вирішувати його долю (керівник установи, члени 

бюро партосередку). На відміну від героя казки, який, не розмірковуючи, 

береться за роботу, Пуп двічі відмовляється виконувати задане, вважаючи його 

абсурдним. Натомість, констатуючи: «Погубили революцію!» – бунтар 

закликає до нового відродження суспільства: «Час настав знімати другу 

революцію» [311, с. 340]. 

Соціальний виступ протестанта проти фальшивого навколишнього світу 

завершується повною капітуляцією героя. «Пуп виявляє своєю долею 

безпритульність малої людини у зіткненні з могутністю держави», – слушно 

зауважує Н. Кузякіна [436, с. 199]. Масштаби катастрофи такі грандіозні, що 

Пуп відчуває себе перед ними безсилим. Від усеохоплюючого лиха – «скрізь 

паскудство, неправда і моральне гниття» [311, с. 345] – герой М. Куліша 

ховається не тільки в чарці, але й у безумстві, у смерті. 

Самогубство цього персонажа ніби сценарій, який пізніше реалізували 

Микола Хвильовий та Микола Скрипник і якого боялася Антоніна Куліш, 

ховаючи від чоловіка його зброю. Великим Протестантом доби українського 

«Розстріляного Відродження» назвав М. Куліша Л. Танюк, зауваживши, що він 

«виступає передусім як філософ, який прагне осягнути сенс життя людини в 

суспільстві і суспільства в людині» [612, с. 31]. 

Гостроту сатири автор прагнув пом’якшити фіналом (близький до 

казкового завершення п’єси «97»): у місті з’являються трактори. Їх сприймають 

як засіб, що допоможе побороти зону: «Бюрократичного слона, що топче 

стопудовими ногами ниву революції, трощить гарячу думку, жує і ковтає всяку 

надію…» [311, с. 329]. Вирішення конфлікту мало прийти ззовні (як і в п’єсах 

«97», «Комуна в степах»), проводилася думка, що міщанство й бюрократизм 

можуть бути переборені технічним прогресом, «як заводів набудуємо» [311, 

с. 342]. Пізніше в «Народному Малахієві» автор повністю заперечить цю тезу, 

продемонструвавши те, що технічні досягнення не здатні змінити природу 

людини, удосконалити її. 
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Отже, у «Зоні» драматург продовжує розробляти започаткований  

комедією «Отак загинув Гуска» тип самотнього героя-протестанта. На відміну 

від повністю зосередженого на своїх проблемах Гуски, протагоніст «Зони» 

бореться з масштабними суспільними негараздами. Одним із проявів цієї 

боротьби є відмова виконувати абсурдні завдання. Трагедія персонажа полягає 

в тому, що він – один із творців цього суспільства. 

Ситуацію, започатковану в «Зоні», – відмова виконувати завдання – 

продовжить п’єса «Вічний бунт», яку можна трактувати як своєрідний варіант 

«Зони». Коли в «Зоні» протестант Пуп виступає дещо на другому плані, 

віддавши пальму першості представнику управлінських структур Радобужному 

(Л. Танюк розглядав «Зону» саме із цієї точки зору [612, с. 11]), то в 

написаному через шість років «Вічному бунті» головна увага зосереджується на 

образі героя-протестанта, на що вказує вже назва твору, проблематику якого 

Л. Танюк слушно визначив як «вічний бунт» проти всього протиприродного, 

консервативного» [611, с. 505]. 

У «Вічному бунті» М. Куліш розробив тему життєвого шляху людини: 

від віри, надії до зневіри, розчарування. Адже, як відмітив Ю. Шевельов, 

єдиним героєм творчості драматурга «була людина» [681, с. 354]. П’єса 

складається з низки епізодів, головні з яких передають шлях героя в різних 

локусах: на міській околиці, на заводі, у селі, за містом, на кордоні. Твір має 

пролог: життєлюбний оптиміст на три роки вилучений із життя, студіює в 

університеті, що є для нього своєрідним ініціаційним простором: «Я вдруге на 

світ народився […] я вдруге, знову й по-новому починаю жити!» [311, с. 403]. 

Романтику Ромену, до якого звертаються: «Ромене Роллане хохлацький» [311, 

с. 506], – під силу, здається, здійснення будь-яких подвигів. 

Своєрідність прологу полягає в тому, що він гостро контрастує з 

основною частиною. Подальші події, подані у двох сюжетах, демонструють 

розходження між очікуваним і дійсним, омріяним і реальним. Життєлюбний 

мрійник, опинившись в інших життєвих обставинах, поступово 
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перетворюється, подібно до Овдія Пупа з «Зони», Овчара із «Закуту», на 

бунтаря проти байдужості, знеособлення. 

Ініціальна ситуація першого епізоду основної частини – біда, викликана 

браком коштів. На заводі, куди потрапив після навчання, герой має виконати 

завдання (зібрати позику). Ромен, на відміну від казкового персонажа, 

демонструє свою неспроможність виконати довірене. Ця неспроможність не 

фізичного плану, вона зумовлена духовним переродженням героя, який 

усвідомив: «Ми більш втомлені, самообдурені, неврастеніки ми більше, ніж 

ентузіасти…» [311, с. 421]. Тому Ромен відмовляється від своєї місії, вважаючи 

позику обтяжливою для робітників. Юнак виявляє турботу про колег, зважаючи 

на те, що їм і так бракує необхідного для життя. Коли це завдання доручили 

іншому, він, не переймаючись інтересами ближніх, перевиконав план. 

Така ж картина повториться й у селі, куди Ромена командирують для 

конфіскації хліба (ситуація виразно змальована автором у п’єсах «Прощай, 

село» та «Диктатура» І. Микитенка). Не поділяючи політику партії стосовно 

селянства, сприймаючи себе в ролі грабіжника, Ромен відмовляється 

виконувати роботу: не викопує не ним закопане, вважаючи, що «хліб треба 

купувати, а не копати […]», бо «[…] на той рік хліб закопають ще глибше. Так 

глибоко, що навіть Гайка його не побачить і не докопається» [311, с. 427]. 

Персонажа, який своїми діями й словами акцентує на невідповідності 

суспільній моралі, на повсюдних проявах бездуховності, дегуманізації, громада 

не сприймає, бо він – спадкоємець героїв, які «своїм існуванням спонукають до 

сумнівів стосовно безхмарності ідилії» (Т. Епп). «Бунт» Ромена спонукає 

замислитися людей його оточення: кохану дівчину, друга, який у руслі 

тогочасних реалій змінив своє буколічне прізвище Гай на індустріалізоване – 

Гайка. 

Не корячись законам суспільства, у якому живе, не чинячи так, як інші, 

герой демонструє відвагу. Стосовно подібних ситуацій, коли особа, не 

виконуючи вказівок, обирає власну позицію, Ц. Тодоров висловив таку думку: 

«До деякої міри загальною формою вияву волі є відмова від виконання наказу: 
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абсолютно пасивний опір[…]» [623, с. 85]. Ромен указує на несправедливий 

обмін між містом і селом: «[…] в кооперативі, крім трьох пар чобіт, правда, як 

брали хліб, то привезли дещо мануфактури на принаду! – горілки та пудри, 

нічого більш нема […]» [311, с. 426]. Такою ж безнадійною герой сприймає 

картину сільського локусу: «Село! Село на нашій Україні сливе таке, як і було – 

село! Такі ж хатки і ті ж млинки, хіба що менш їх стало – млинів та церков. 

Правда, не ремонтована – антирелігійний прогрес. Але сільбуд ще довш не 

мазаний, брудний, обшарпаний! Село! До найближчої лікарні тринадцять 

кілометрів […]. Перед сільрадою якийсь жахливий пам’ятничок десятиріччя 

революції – ледве впізнати Ілліча, і «древонасаждєнія», які не ростуть і ніколи, 

мабуть, не виростуть, обламані, засохлі» [311, с. 426, 428]. Й у випадку 

хлібозаготівлі, як і на заводі, доручення, від яких відмовився Ромен, успішно 

виконали інші. 

Дисонанс визначає звучання переважної більшості сцен п’єси, де подано 

образ героя, який крок за кроком розчаровується в дійсності, що виявилася 

кардинально відмінною від очікуваної. Можливо, образ Ромена – своєрідний 

автопортрет драматурга, бо комуніст з 1919 року М. Куліш мав партійне 

покарання «за відмовлення поїхати на село, зауваження за пасивність до 

партроботи» [Див.: 612, с. 28]. 

Герой привселюдно виражає свій протест, висловлюючи незгоду з 

політикою, яку проводить держава і стосовно робітників, і щодо селян. Трагічні 

життєві реалії змінюють навіть характер героя: романтик-лірик стає 

романтиком-бунтарем. Автор не простежує ґенезу цього процесу, у сценах 

основної частини він подає лише численні прояви бунтарства свого 

протагоніста, який перебуває в розладі з оточенням. Конфлікт твору 

побудований на зіткненнях романтика-ідеаліста з фальшивою дійсністю. 

Головний герой і на заводі, і в селі стикається з бідою (задіюється типовий 

казковий мотив): у планах соціалістичного будівництва, бачачи «червоточінь, 

він її клює» [311, с. 436], тому «давай усіх штовхати, трясти…» [311, с. 445]. 
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Ромена прагнуть зупинити друзі (діалоги з Майкою, Байдухом) та кохана 

(розмова з Нілою). Автор трансформував пісенний епізод «заграй, дударику, на 

дуду», героя просять не бунтувати: «Не грайте більше, бунтарику [311, с. 446]. 

Ромена попереджають: «Коли він не спиниться за партквитком, коли піде далі», 

то «обов’язково дійде, переступить і радянський кордон» [311, с. 448]. Тому 

герой має вирішити гамлетівського рівня питання «йти назад, стати чи 

повернути вперед?..» [311, с. 446]. У різних ситуаціях герой-індивідуаліст 

виступає самотнім, протиставляючи себе колективу, переконання якого, за 

словами Ромена, «задирективлене, запротоколене шкутильгає на штампах, як 

на милицях, трафаретом підпираючись, з торбою насмиканих цитат співає 

канонів…» [311, с. 437] (такий спосіб тогочасного життя драматург яскраво 

відобразив у п’єсі «Хулій Хурина»). 

Герой бореться з байдужістю, черствістю, бюрократизмом. Ромен, а отже, 

й автор, має сміливість звинувачувати країну: «Бракує всього! Мало! Тісно! 

Дорого! Все у нас дороге, крім людського життя. Атрофуються вищі почуття: 

згорів робітник – цех працював, привезли махорку – збігся весь цех. Далі кілька 

слів про наші досягнення. Коротко. Вони у нас великі й високі, але їх, по суті, 

нема. Це парадокс, але це так. Наші досягнення – це великі споруди, вони – як 

єгипетські піраміди, але користі з них, як з єгипетських пірамід» [311, с. 451]. 

Романтичний розлад із дійсністю автономної особистості призводить до 

відчуття своєї інакшості. Бунтарика, який проголошував «неспокій думки, 

вічний бунт» [311, с. 438], відчужило його оточення. Відторгнутий від 

абсурдного й антилюдяного буття, він стає стороннім соціуму. Герой 

М. Куліша порівнює наколишній світ з камерою, а сонце – з очком [311, с. 443]. 

Подібна ситуація повториться через десятиліття, коли, за словами 

О. Бондаревої, «надпотужними стали сценічні інтерпретації таких локусів, як 

«тюрма», «зона», «смітник», «звалище», «комуналка» [68, с. 112]. 

Історичними попередниками простодушно-стороннього літературного 

героя, як доводить М. Бахтін, були міфологічний образ трикстера та фольклорні 

образи дурня, блазня, котрим притаманна своєрідна особливість і право – бути 
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чужими в цьому світі, з жодною життєвою позицією цього світу вони не 

солідаризуються, жодна їх не влаштовує, вони бачать зворотній бік і неправду 

кожної позиції [30, с. 309, с. 313]. 

Твір має рамку. У пролозі змальовано життєрадісного Ромена – 

випускника комуністичного університету, який удосвіта, о 5 годині ранку, 

повний життєвої енергії, яка б’є через край, сповнився бажанням крикнути 

світові «добридень», танцювати, грати. Ретроспективно згадується романтичне 

минуле героя: боротьба в складі «червоної сотні», студії в марксистському 

гуртку, у комуністичному університеті. Навчання у вузі зумовило світогляду 

зміну: 

Ромен. […] Але тоді я виходив у світ з перекинутим відбитком його в 

моїй голові. Я йшов і дивився на світ крізь голубий туман ідеалізму […]. 

А нині я йду і світ бачу, Майко, таким, як він є – з базисом, надбудовами, 

[…] складний, великий світ явищ і речей, світ протиріч і боротьби…[311, 

с. 403]. 

У епілозі твору, час дії якого припадає близько півночі, постає зовсім 

інший персонаж, зневірений, безсилий, який свідчить, що вже ні крикнути, ні 

затанцювати він не може. Мрії не здійснилися, романтик завершив свій шлях 

банкрутством. Фінальні сцени п’єси, як і «Зони», – трагічні, їм не передують 

передфінальні картини торжества, як то подано в багатьох творах М. Куліша. 

Жанр п’єси, яку персонажі грали, одночасно пишучи і коментуючи її, 

протагоніст означив як «діалоги про крах ідей» [311, с. 455]. Л. Танюк вважає, 

що твір побудований у формі диспуту романтика зі скептиком [611, с. 505]. На 

нашу думку, скептика Хому Байдуха й романтика Ромена можна розглядати як 

одне ціле (прийом романтичного двійництва). На спільну природу цих 

персонажів указує репліка одного із них: 

Байдух. Виходить, що мене до цієї межі приводить наш романтизм? [311, 

с. 455]. 

Дискусії відбувалися між романтиком і тими, хто займав інші життєві 

позиції. Це зумовило розпад особистих та суспільних зв’язків між Роменом і 
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Дівчиною (так юнак називав Нілу – свою кохану, подібно до героя «Патетичної 

сонати», який Марину величав «Вона»), Майкою, Гайкою, Молодим, 

Трохимовичем. В українській драматургії дискусія оформлювала ідеологічну 

полемічність п’єс П. Куліша. Композиційна модель диспуту характерна для 

трагедії «Кремуцій Корд» М. Костомарова. Дискусійність – характерна риса 

театру Лесі Українки. 

П’єсу «Вічний бунт» можна трактувати й як варіант «Народного 

Малахія». Автор повторює схему, апробовану в цьому творі: закритий на три 

роки в університетських стінах романтик, вийшовши в життя, стикається з 

недоліками, тому виступає в ролі бунтаря, який наголошує на негараздах у 

суспільному житті. Автор, не покладаючись на читача, сам акцентує на ґенезі 

цього образу (автоінтертекст): 

Дівчина. Ви часом не Малахій Стаканчик, що так шукаєте? До речі, й він, 

здається, був почтальйоном. 

Ромен. Ого! То ви знаєтесь на нашій літературі? 

Дівчина. Не зовсім вона наша, але знаю. Про голубомрійне малахіянство 

знаю [311, с. 410]. 

У такому самоповторенні М. Куліш продовжує традиції своїх 

попередників. «Самоповторення автора, – як відзначив Д. Чижевський, – 

характерна риса стилю старої київської літератури» [674, с. 88]. Характер 

головного героя має спільні риси не лише з Малахієм Стаканчиком із 

«Нароного Малахія» і Пупом із «Зони», Овчарем із «Закуту», Падуром із 

«Маклени Ґраси», з Ільком Югою: критики вказують на деяку подібність цих 

персонажів із самим автором. 

Отже, у трансформовану композиційну схему казки автор уклав тему 

метаморфози людини: від романтика-оптиміста до опозиціонера-бунтаря. 

Трансформував він, як і в «Зоні», і казковий мотив виконання складного 

завдання (автор малює героя, який, обравши власну поведінкову стратегію, 

відмовляється виконувати покладену суспільством на нього місію, вважаючи її 

несправедливою). Не бажаючи миритися з катастрофічним станом справ, 



198 

 

прагнучи врятувати гріховний світ, Ромен, як і його попередник Пуп, веде 

боротьбу з проявами суспільного захворювання. Прагнучи розбудити, 

удосконалити світ, він звертається до ближніх, але його не чують і не 

розуміють. 

Твір має низку театральних елементів: більшість його епізодів подано як 

сценарій майбутньої драматичної поеми, яку автору допомагають писати його 

герої. Основну роль у сюжеті відіграє Ромен, одночасно він постає в ролі 

ведучого, який коментує певні ситуації. 

Так, головні герої «Зони» і «Вічного бунту» переживають душевні 

метаморфози. Ю. Лотман ґенезу такого типу героїв виводить із міфу [353, с. 97–

98]. Учорашні мрійливі романтики М. Куліша стали тверезими скептиками. 

Вони взяли на себе місію пророків, виявляючи прагнення допомогти 

суспільству, указавши на його моральні недоліки. Але всі їхні зусилля 

виявилися марними – воістину: немає Пророка у своїй вітчизні. 

Дії героя п’єси «Закут» (1929) теж спрямовані на збереження досягнутого 

становища. Після ініціації, яку він пройшов на фронтах громадянської війни, 

для якої приніс у жертву здоров’я батька, виявилося, що соціалізм (новий 

побут) комуніст із десятилітнім партійним стажем будує лише в себе на 

квартирі – «у власному закуті» [311, c. 358]. Особливістю твору є те, що він 

повторює сюжет «Зони» (1926). В українській літературі вже були приклади 

появи написаних на один сюжет, але по-різному акцентованих творів: «Не 

судилося» (1881) М. Старицького та «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (1882) 

М. Кропивницького. П’єса «Закут» дещо завуальовує викривальний пафос, 

гостру критику всеохоплюючого міщанства й бездуховного чиновництва, які 

відкрито звучали в «Зоні». У ній масштаби загального лиха нібито обмежені 

лише «закутом» – помешканням головного героя – чиновника Радобужного. 

Персонаж М. Куліша подібний до головного героя «Клопа» 

В. Маяковського: 
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Присыпкин. Товарищ Баян, я против этого мещанского быта – канареек 

и прочего… Я человек с крупными запросами… Я – зеркальным шкафом 

интересуюсь… [384, с. 552]. 

Дім, перетворившись у закут, утратив свою захисну функцію, у ньому 

ніхто не відчуває себе щасливим. У його стінах душно старому батькові, 

дружині, які прагнуть вирватися на природний простір, у село. 

У певний момент і для самого героя настає біда: він дізнається про 

нестабільність свого становища як чоловіка і як партійного працівника. Друг і 

колега Петро Брус виявився і його суперником, і його звинувачувачем. 

Піддаючи сумніву доцільність перебування Радобужного, який обюрократився, 

у партійних лавах, Брус пропонує вивести його «із закута – на світло!» [311, 

с. 392]. 

Щоб зарадити біді, подібно до казкового героя, Радобужний вирушає в 

дорогу. Але повна перипетій мандрівка не змінює цього персонажа. Він 

залишається сталим у своїх поглядах, звичках, способі життя. Його дії 

спрямовані ззовні, тобто на те, щоб змінити свого противника, від якого він 

прагне відкупитися (І-й етап боротьби), якого прагне знищити критикою (ІІ-й 

етап боротьби). Тому, незважаючи на те, що залучився допомогою помічника 

(його він, на відміну від казкового героя, не виборював), Радобужний – 

уособлення темного начала – терпить поразку. Торжествує його суперник, 

який, гідно пройшовши випробування, залишається в партійних рядах і, як 

нагороду, отримує дружину. 

Групування подій і персонажів у творі відбувається за принципом 

дихотомії, тобто бінарних, двоїчних опозицій: свідомому партійцеві Брусу 

протистоять міщанин Радобужний та скептик Овчар. Поділяючи персонажів на 

два табори, автор повернувся до традиційної побудови, апробованої в перших 

творах («97» та «Комуна в степах»). 

У «Закуті» драматург малює не епідемію міщанства (це було 

визначальним для «Зони»), а лише поодиноких осіб, які захворіли чи то на 

бюрократизм (Радобужний), чи то на песимізм (Овчар). Причини цієї хвороби 
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автор, згідно з духом часу, пояснює соціальним походженням цих персонажів: 

«Звичайно, пролетарій такого б не вдіяв…» [311, с. 394]. На відміну від них, 

спадковість Бруса «зразкова» – робітнича. 

Здавалося б, М. Куліша, творця цієї п’єси, можна було зарахувати до 

числа тих авторів, які займалися «корчуванням проклятого спадку, 

виправленням «маленьких недоліків механізму» і прокляттям на адресу 

«ворогів народу» [658, с. 207]. Твори такого спрямування відповідали 

прийнятим канонам, згідно з якими їх суттєвою ознакою вважалася не мова, а 

ідеологічний зміст [658, с. 171]. В. Ходасевич іронізував, зауваживши, що в 

Країні Рад до когорти радянських письменників не можна потрапити без знання 

політграмоти, яка вчить, що комунізм – остання й абсолютна істина і що, хто 

зрозумів комунізм, зрозумів уже все. Але, на слушну думку російського 

письменника, саме впевненість в істині робить людину не здатною до 

творчості, бо розгадувати їй нічого й страждати ні від чого [658, с.  204]. 

Відтворюючи саме «маленькі недоліки механізму», масштаби яких 

штучно обмежені закутом, п’єса М. Куліша не могла поповнити колекцію 

творів такого зразка вже наявністю в ній особи інтелігента Овчара (у 

попередньому творі – Пуп), який, чи не єдиний із усіх персонажів, здатний 

відкрито поглянути на світ і себе в ньому. Овчар розширює локус закуту 

зауваженнями про повсюдне поширення фальші: люди живуть, прикриваючись 

масками («аноніми і псевдоніми») [311, с. 357]. Його монолог, який звучить 

звинуваченням суспільства, перегукується із сказаним персонажем «Зони» та 

місцями й дослівно повторює його: 

Овчар. А що таке оптимізм? Ваш! Биття у мажорні бубни попереду 

катафалка з покійним сімнадцятим роком? [311, с. 358]. 

Овчар, як його попередник Пуп, як спадкоємці Падур («Маклена Ґраса») і 

Ромен («Вічний бунт»), не бачить виходу із ситуації, яка склалася. Він 

усвідомлює згубність шляху, яким рухається суспільство. Коли його 

попередник, звинувачуючи, ще ставить запитання: «Квокчемо, мостимось, 

обіщаємо всім висидіти з яйця соціалізм […] Електрифікація! Кого? Чого? 
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Вошей? Солом’яних хаток? Гною?» [311, с. 297], то Овчар уже знає відповідь: 

«І щоб безпечніш було потім будувати бюрократизм» [311, с. 358]. 

Своє ставлення до партійної чистки, у процесі підготовки до якої він 

аналізує дії свої та інших, Овчар передає в діалозі з непартійним Шайбою: 

Овчар […]. Шайбо! Що таке чистка? 

Шайба. По-моєму, чистка – це збільшення на руках у партії трудових 

музолів. 

Овчар. І зменшення мізкових? [311, с. 393]. 

Подальші події підтвердили це припущення: з партії вийшов (посмертно) 

інтелігент Овчар, а безробітний колишній робітник Шайба прагне влитися в її 

ряди. Думка драматурга виявилася пророчою: у 1933 році з КП(б)У було 

виключено 51000 її членів. 

У творі М. Куліш виявився провидцем. Проблема партійної перевірки 

через чотири роки стала актуальною й для нього: «І коли мені мій райпартком 

на початку цього місяця сказав, що я, на його думку, перебуваю в деякому 

одриві від партії, то я, як ще чесна людина, не міг цього заперечувати. Факт», – 

писав він у грудні 1933 [312, с. 561]. 

Найгірші побоювання митця стали реальністю в червні 1934 року: 

«Відбулася чистка нашого письменницького партосередку. Мене й Епіка 

чистили по 7 годин (у менший час не можна було і вкластися). Результатів від 

комісії ще нема (цими днями оголосять). 

Але з виступів, характеристик та формулювань ясно видно, що з партії 

мене вичистять. Сам я схарактеризував (щиро й чесно) своє 15-річне 

перебування в партії так: 8 років з партією, 7 – проти партії в нацпитанні. 

Не прийняли мене і до Спілки радянських письменників (відклали)» [312, 

с. 565]. 

Із основним текстом «Закуту» пов’язані два відносно самостійні епізоди. 

Наявний широко розроблений у п’єсах драматурга казковий мотив утечі й 

погоні: сліпий Кучка тікає з помешкання сина, прагнучи вирватися з чужого 

для нього міста на природний простір. Таким локусом для Кучки, як і для його 
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невістки, стає село, яке вони сприймають як ідеальне місце, де людина може 

бути щасливою. Л. Софронова відзначає, що для природного простору важлива 

його відірваність від культурного простору, саме на природі людина, не 

роблячи спроб перетворити існуючий світ, повертається в золотий вік чи, 

навпаки, переміщується в щасливе майбутнє [575, с. 599]. 

Урешті-решт, доклавши масу зусиль, сліпий Кучка досягає потрібного 

об’єкту. І в момент святкування перемоги настає катастрофа: з’являється син, 

який і забирає батька назад у душні стіни чужого дому. 

З основним сюжетом також пов’язана історія селянина, якого 

односельчани відрядили до міста з певною місією. М. Куліш використовує 

структурно-семіотичну фігуру, застосовану вперше в п’єсах «97» та «Комуна в 

степах», коли селяни делегували своїх посланців у чужий для них локус міста із 

завданнями. Цей сюжет був використаний у «Зоні», у «Закуті» він повториться 

з невеликою трансформацією, тому розглядаємо їх паралельно. 

Ініціальною є ситуація недостачі: у селян забракло коштів і матеріалів на 

завершення будівництва школи. Завдання Клима, якого один із персонажів 

схарактеризував словами: «Одвічний український дядько!» [311, с. 310] (герой 

із таким іменем виступає у вертепі), – дістати дозвіл на використання 

знайденого односельчанами дерева («Зона»), грошей («Закут»). Крім того, 

селяни залучаються підтримкою міського урядовця (Пуп, Овчар), яких можна 

трактувати як медіаторів. Страдницький шлях селянського депутата – триденне 

(символічне число) безрезультатне поневіряння по установах і приватних 

помешканнях тих, кому під силу дати цей дозвіл. Перипетії шляху йому 

подібних подано в репліках персонажів п’єси «Комуна в степах»: «Я туди, я 

сюди, не виходить діло» [311, с. 112]. 

У «Зоні» зображено низку етапів виконання поставленого завдання: 

пропозиція хабара, апеляція до родича бюрократа, прохання дати матеріал на 

відробіток, повідомлення про досягнення односельчан: «За нас і в газеті 

написано було…» [311, с. 309]. Селянський посланець шукає співчуття, 

демонструючи можновладцям знівечені ноги (побиті чоботи персонажа п’єси 
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«Комуна в степах» – символ нелегкої, довгої біганини по інстанціях). У схожій 

ситуації героїня оповідання С. Васильченка «Приблуда» «викричала» потрібне 

їй. 

Подібно до казкового персонажа, делегат не може повернутися додому 

без позитивного результату: «Ви, товаришу, або дайте, або скрутіть мені отут 

голову, щоб я не вертався. […]. Бо, їй-бо, вб’ють» [311, с. 309]. Не увінчались 

успіхом і старання медіатора. На відміну від успішного вирішення проблеми, 

що спостерігаємо в казках, цей сюжет у «Зоні» завершується поразкою 

скривдженого. Його набиті ноги, його старання не принесли сподіваного 

результату. 

У фіналі «Закута» стражденного селянина пожалів комуніст (у казках 

таку роль відіграє представник чарівних сил), який зважив на його муки й став 

допомагати у вирішенні проблем. У посланця з’явилася надія на успішне 

вирішення його місії: 

Кухман. Сьогодні шефська комісія під проводом Бруса ухвалила 

добудувати тую школу загальними силами й коштами ячейки та місцевкому. 

[…] [311, c. 391]. 

Таке казкове завершення для творів М. Куліша не характерне, крім 

«Закуту» воно ніде не фігурує. 

Отже, п’єса «Закут» містить декілька історій, в основі яких – сюжет «біда 

і протидія». Зусилля Радобужного, який поєднав у своїй особі й героя, і 

посланця, виявилися безрезультатними. Протагоніст одного із вставних 

сюжетів – старий Кучка, пройшовши своєрідні випробування, святкував 

перемогу, але, як це притаманно творам М. Куліша, у момент найвищого 

піднесення потерпів поразку. І лише в селянина Клима (його історія організовує 

інший сюжет) завдяки допомозі чарівного помічника (комуніста) з’являється 

надія на успішне виконання своєї місії. 

Підсумовуючи, зауважуємо, що в «Закуті» (як і в «Хулію Хурині») 

боротьбу ведуть персонажі, які належать до однієї соціальної групи. Дії героїв 

спрямовані не на поліпшення існуючого становища (за це боролися герої 
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попередніх творів), а на збереження досягнутого. Їхні прагнення утриматися на 

посаді попри зусилля, яких вони докладають, не реалізувалися. На відміну від 

попередніх творів, п’єси не містять передфіналу. Трагічний їх кінець 

закономірний, персонажі наближають його всіма вчинками. Драма «Закут» 

містить два вставні сюжети, які розкривають складний шлях героїв у чужому 

локусі для реалізації своєї місії. 

Отже, твори М. Куліша простої структури утворюють два типи: у 

першому зображена боротьба, яку ведуть персонажі-антагоністи, дійові особи 

творів другого типу належать до однієї категорії – переможці в громадянській 

війні. Але в мирний час вони демонструють загальну поразку, насамперед 

етичного плану. 

Інший тип побудови (складна структура) репрезентує п’єса «Народний 

Малахій» (1927). Крім лінії головного персонажа, Малахія Стаканчика, який 

«проходить крізь усі дії п’єси і єднає їх собою» [681, с. 364], наявні лінії 

другорядних дійових осіб як пов’язаних з героєм (Кум, Любуня), так і відносно 

самостійних (Агафія, Оля). 

Простір твору українського драматурга подібний до фольклорного: текст 

п’єси розбито на епізоди (локуси), які поєднує дорога. Традиція міфологічного 

мотиву подорожі від фольклору йде до літератури бароко та романтизму. 

Подорож, як зазначає Л. Софронова, організовує багато сюжетів, вона може 

розпадатися на відрізки, ніби нанизані на цей сюжет [575, с. 20]. У фольклорі 

мотив «мандрів» дає змогу кількома яскравими штрихами зобразити різні 

аспекти життя, зустрітися з багатьма суспільними типами [618, с. 189]. Зі 

сценок, внутрішньо пов’язаних присутністю головного героя, будуються й 

п’єси народного театру. 

Просторові переміщення персонажа організовують структуру п’єси, текст 

якої складається шляхом нанизування сцен, об’єднаних мандрами героя (крім 

фольклорної, простежується й сервантісівська традиція [Див.: 721; 736]). 

М. Ласло-Куцюк зауважує спорідненість «Народного Малахія» з «драмами 

дороги» німецького експресіоністичного театру [327, с. 249]. 
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У низці епізодів твору М. Куліша, жанр якого він визначив як 

трагедійний, розкривається шлях протагоніста від листоноші до наркома, від 

Малахія Стаканчика до Народного Малахія. Сюжетний рух послідовно передає 

зміну станів героя твору. Людина тонкої душевної організації, Малахій 

відрізняється від інших персонажів даром пророчих візій-одкровень. У мирний 

період ці картини гармонійні: «Ще малим, пам’ятаю, на зелені у церкві святки, 

як співали це, уздрілось мені, немов за нашим містечком Бог зійшов на землю, в 

царині ходить і кадить… Такий собі дідок сивенький у білій одежі, а очі 

сумні… кадить на жито, на квіти, на всю Україну…» [312, с. 24], у період 

громадянської війни візії сповнені дисгармонійного звучання: «Чуєте грім? 

Огонь і грім на квітчастих степах українських…» [312, с. 25] За народними 

уявленнями, незвичайні події стаються, як правило, з непересічними 

особистостями – свого роду «живими святими». Суб’єкт обмирання, сновида, 

який бачить віщі сни, часто є особою священною, пророком, апостолом або ж 

мучеником, який, зазнаючи страшних страждань і поневірянь, мужньо їх 

переносить. 

У творі М. Куліша протагоніст почергово зображується у двох 

протилежних станах, у двох іпостасях: спочатку – як мирна людина, у якої 

картини спостереженого насильства викликають душевне захворювання, 

пізніше – як особа, що потрактувала себе здатною змінити існуючий стан речей, 

хоча про неготовність персонажа до цієї місії свідчить і його стилістично 

промовисте знижене прізвище – Стаканчик, яке контрастує з пророчим 

біблійним іменем. Зображення однієї людини в різних образах передає 

екзистенційну кризу, яка викликала метаморфози. Такі перевтілення, за 

словами М. Бахтіна, належать до скарбниць світового архаїчного фольклору 

[31, с. 39]. Пізніше подібну побудову драматург застосує в «Патетичній сонаті» 

(образ Ілька), «Вічному бунті» (образ Ромена), «Маклена Ґраса» (заглавний 

образ). 

Кожна дія п’ятиактного твору має свій міні-сюжет (самостійність 

окремих картин п’єс М. Куліша відзначав його сучасник В. Державін) [170, 
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с. 49, с. 56]. Ці автономні картини побудовані за схемою казки: біда, реакція 

персонажа, його дії, вихід із ситуації. Відносно самостійні картини твору можна 

об’єднати у дві частини: у першій змальована приватна особа Малахій 

Стаканчик, у другій постає суспільний діяч Народний Малахій. 

У першій частині бідою виступає насильство, яке чинять чужинці – 

«красноголові македони» [312, с. 9] – у роки громадянської війни. Пережите 

впливає на протагоніста («зворушений і потрясенний я од революції») [312, 

с. 26], зумовлює його ескапізм. 

Малахій, подібно до Саватія Гуски, прагне заховатися у закритому 

приміщенні (простежується архаїчна символіка повернення в утробу). За 

народними уявленнями, місцями спасіння визнавали ковчег, скриню, човен, 

бамбук. Вихід із такого закритого простору сприймався як народження зовсім 

нового суб’єкта. Таким локусом для Малахія виявилася комірка, у якій він 

пробув два роки. Вхід у закритий простір і вихід з нього – характерні атрибути 

процесу ініціації, переродження, коли неофіт помирав в одній іпостасі й 

відроджувався в іншій. Як зазначає Ю. Лотман, входження в темряву й вихід із 

неї – інваріантна модель усіх трансформацій. Вона показова для механізму 

активації міфологічного пласту в структурі сучасного мистецтва [352, с. 234]. 

«Закритість» визначила подальшу долю персонажа. У закритому локусі 

комірки невтаємничений герой змінює мету своєї діяльності, проходить 

ініціацію: читання більшовицької пропагандистської літератури відірваним від 

зовнішнього світу героєм дало йому змогу долучитися до нового знання 

(книжки змінили долю багатьох літературних персонажів, зокрема Дон Кіхота 

М. де Сервантеса, Емми Боварі Г. Флобера, які стали жертвами популярної 

літератури). Ревний християнин, який бере на віру постулати церкви, 

Стаканчик так же беззастережно сприймає пропаговане новою владою, що 

виразилося в афективних відчуттях: «немов музику чую і справді бачу голубую 

даль» [312, c. 19]. 

Протагоніст М. Куліша, некритично сприймаючи пропоноване, накладає 

світську атрибутику на церковну, на те, що було вже успішно сформоване 
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протягом довгих років: «забринів спів «Милость мира» Дегтярьова, 

перемішаний з Інтернаціоналом, брязкотом кадила та з трелями жайворонків» 

[312, с. 53]. 

Із комірки Стаканчик повертається перевтіленим, переродженим духовно. 

Так вибудовується міфо-обрядовий каркас тексту про смерть «ветхої» людини 

й відродження ясновидця, своєрідного Месії, який несе нове слово, чи Мойсея, 

озброєного новим ученням. Багато функцій Христа, як відзначив С. Абрамович, 

узурпаторськи взяли на себе політичні «рятувальники» ХХ ст. [2, с. 24]. 

Смішним у своєму бажанні змінити світ постає персонаж М. Куліша, якого 

можна розглядати як дивака (його фігура прийшла на зміну архаїчних фігур 

дурня, блазня, крутія). 

Під впливом прочитаних більшовицьких книг свідомість Стаканчика 

деформувалася: учорашній чоловік, батько, кум, листоноша, релігійна людина 

сприйняв себе особою, здатною створити чарівний засіб – проекти 

вдосконалення людини. Суть змін, що відбулися з героєм, полягала в тому, що, 

повіривши в проголошені революцією права, у можливість долучитися до 

творців нового світу, він потрактував себе в новому статусі – помічника 

деміургів, реформатора, що пропонує рецепти удосконалення людської моралі. 

Свою місію сприймав як акт порятунку від великої небезпеки – знеособлення 

людини. На місці заляканого героя, який утікав від зла, постав озброєний 

реформаторськими програмами персонаж, котрий узяв на себе місію захисника 

знедолених, готовий вступити у двобій зі злом і несправедливістю. 

Стаканчик, який до революції жив із відчуттям внутрішньої неволі 

(передано градаційно: «мріяти боявся», «трепетав начальства на службі», 

«вдома навшпиньках ходив», «мухам дорогу давав»), тепер, повіривши 

більшовицькій пропаганді, пише листи «до раднаркомів України» [312, с. 21]. У 

них він розробляє проекти реформ: людини, мови, простору: «Півтора року 

носив я їх в голові, півроку писав і переписував каліграфічно […]» [312, с. 38]. 

Можливо, виділення курсивом лексеми «каліграфічно» вказує на сприйняття 

цих творів переписувачем як сакральних, хоча міфотип переписувача 
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священних текстів покликаний «фіксувати слова Бога, а не свої власні вигадки» 

[47, с. 39]. 

Свідомість, зворушена Хаосом, змогла породити такий же хаотичний 

текст, у якому нове вчення контамінувалося з набутим раніше – сформованою 

впродовж 27 років християнською матрицею: «намішав Біблії з Марксом, 

акафіста з «Анти-Дюрінгом» [312, с. 28]. 

Такою ж хаотичною постає й підсвідомість, зображена в картині 

есхатологічного видіння: «Огонь і грім на квітчастих степах українських… 

Кришиться, дивіться, пада розбитеє небо, он сорок мучеників сторч головою, 

Христос і Магомет, Адам і Апокаліпсис раком летять… І сузір’я Рака й 

Козерога в пух і прах» [312, с. 25]. Подібний психічний стан (візії) можуть бути 

проявом захворювання, викликаного тим, що, за словами І. Бетко, «зміна 

картини світу й системи вартостей – це дуже складна психологічна операція, 

що вимагає колосального напруження душевних сил та породжує величезні 

конфлікти, які можуть закінчитися нервовою хворобою» [47, с. 44]. 

Розладнання процесів сприйняття Малахія Стаканчика виразилося в 

формі ілюзій (трактування існуючих об’єктів невідповідно до їхнього реального 

змісту) та галюцинацій (сприйняття відсутніх об’єктів як існуючих). 

Галюцинації, як указав психолог В. Гіляровський, іноді відповідають реальним 

образам, іноді ж мають абсолютно фантастичний характер [119, с. 35]. Деякими 

вчинками (докори, викриття хиб) персонаж М. Куліша близький до типу 

юродивого (блаженним юродивим називає Стаканчика Й. Кисельов [252, 

с. 260]). До цієї категорії І. Прижов залучає доведених до безуму жорстокою 

долею людей [506, с. 84]. 

Уявний звук сурми Малахій сприймає як поклик відстоювати народні 

інтереси. Подібно до юродивого (добровільним і свідомим юродство було в 

культурі Древньої Русі), герой М. Куліша відмовляється від звичного способу 

життя, прирікає себе на злигодні, страждання й приниження, жертовно 

віддавшись справі морального вдосконалення людства. 
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Надзвичайну постать простодушного протагоніста, наділеного 

винятковими рисами та чеснотами (наполегливість, рішучість, енергійність, 

жертовність – офіра собою в ім’я ідеалу), можна розглядати в контексті моделі 

героїзму та святості. Малахій Стаканчик підпорядкував свою діяльність 

зовнішній меті, цим він близький до традиційних категорій святих, мучеників, 

аскетів, діяльність яких окреслив Ц. Тодоров: «Як і герой, святий є винятковою 

постаттю, що не кориться законам суспільства, в якому живе, не чинить «як 

інші»; його незвичайні якості (могутність душі) роблять з нього самітника, який 

не дбає про вплив своїх вчинків на інших людей. Принаймні святий не 

переживає ні внутрішньої боротьби, ні, зрештою, страждання. Як і герой, він не 

допускає компромісу і як наслідок завжди готовий віддати життя за свою віру» 

[623, с. 64]. 

У свідомості ізольованого від соціуму релігійного Малахія більшовицька 

ідеологія прочитаних книг витіснила традиційні сімейні та релігійні цінності. 

Тому він заперечує атрибути, які раніше були для нього вартісними: паску, 

крашанки, лампаду, ладан. Церковний спів, гру на фісгармонії йому заступає 

звук сурми, а «Милость мира» Дегтярьова – «Інтернаціонал». Змінилися також 

орієнтири сакрального простору: традиційну духовну столицю – Єрусалим (як 

осердя Божої благодаті), заступила орієнтація на світські центри – Москву й 

Харків, а прощу до Храму Господнього – подорож до мавзолею Леніна чи до 

Раднаркому. 

Драматург апелює до символіки архаїчного хронотопу, яка втілюється в 

міфологемі центру. «Центр – місце тотальної сакралізації, територія 

абсолютного буття, найінтенсивніша точка космічного універсууму, через яку 

проходить вісь світу (axis mundi), з’єднуючи небо, землю й підземне царство. 

Все, що істинне й вічне (дійсне, необхідне, впорядковане, доцільне тощо), 

перебуває в центрі; натомість тлінне й неістотне (повсякденне, побутове, 

випадкове і т. д.) розташоване на периферії й належить до сфери профанного» 

[557, с. 41]. 
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Священним оголошувалося й усе те, що виходить із сакрального 

простору, тому читання листа-відповіді зі cтолиці переживається як 

непересічна подія: «пишу листи до раднаркомів України і маю відповідь 

(вийняв листа, урочисто підніс голос). Просю встати!» [312, c. 21]. Формальну 

відписку з центру Малахій Стаканчик сприйняв як програму дій, як признання 

себе в новій ролі – реформатора. 

Наступну сюжетну лінію організовує просторове переміщення героя з 

містечка Вчорашнього, яке секуляризувалося у свідомості Малахія, до 

сакрального топосу столиці. Добровільне вигнання персонажа пов’язує його з 

героями народного епосу, які рухалися місцями, сповненими сакрального 

наповнення. Рішення героя М. Куліша близьке до дій давньої людини, яка, за 

словами Л. Скупейка, «народжуючись у світі профанного (мирського), 

упродовж усього життя торує шлях до центру, тобто осягає трансцендентну 

сутність буття, прилучається до священних таємниць і цінностей колективу, так 

що саме її життя – це, по суті, поетапний рух до сакрального, щоразу 

опосередкований участю в ритуальному дійстві (наприклад, ініціаційні 

випробування тощо)» [557, с. 41]. Мета подорожі вчорашнього листоноші – 

допомогти наркомам у реалізації його проектів. Протагоністу твору притаманне 

характерне для прочан «піднесене почуття заступництва за всіх» (П. Білоус). 

Він жертвує особистим, відмовляючись від родини, друзів, звичного способу 

життя. 

У запропонованій драматургом схемі ініціаційного обряду герой доводив 

свою правомірність посідання обраного статусу, проходячи етап випробування 

(фольклорний мотив), який включав у себе боротьбу зі спокусами та відповіді 

на питання. Автор знімає з обряду забарвлення таємничості, закритості, 

нечисленності, обраності. Його подано як дійство, у яке, крім ініційованого й 

ініціанта, залучені дружина й дочки, члени церковної громади, сусіди, тобто всі 

ті, від кого протагоніст відмовляється, утікаючи з простору, духовно-культурні 

цінності якого втратили для нього колишню вартість. Малахій, подібно до 
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казкового персонажа, обриває зв’язки, що пов’язували його з попереднім 

життям. 

Свої претензії та реформаторство ініційований демонструє в діалогах-

агонах з Кумом – розпорядником обряду, мета якого – не залучити чужого до 

своїх (що є традиційним для цієї ролі), а утримати свого, не дати йому 

зробитися чужим. У процесі проведення ритуалу саме розпорядника, а не 

протагоніста, підтримує загал, ніби виконуючи функцію хору (він у грецькій 

трагедії «завжди ставав на сторону права і справедливості») [685, с. 414]. 

Даючи відповіді на питання, Малахій поступово стає ведучим у 

комунікативному процесі, перетворюючись із того, хто відповідає, на того, хто 

ставить питання. А вміння загадувати й відгадувати загадки – місія, покладена 

на жреця. 

Деталі цього ініціаційного обряду знижені: звуки божественної музики 

замінюються кличем сурми, а ритуальною формою одягу, у який 

переодягається ініційований, є «сорочка і підштаники» («одяг репрезентує 

друге, соціальне тіло людини») [47, с. 42]. Переодягання в новий костюм, 

палиця і сухарі, що ними запасся Малахій, готуючись до подорожі, виступають 

своєрідними упізнаваними знаками, які, за А. ван Геннепом, включають 

спорядженого до від’їзду подорожнього «в інші, особливі товариства» [114, 

с. 39]. 

Малахій вистояв перед численними спокусами різних планів: релігійного 

(пропонована йому посада церковного старости, спів «Милость мира», 

лампадик, ладан) та світського (курка й канарка, гра на фісгармонії, улюблене 

тістечко). 

Тістечко, прикрашене родзинками у формі зірки, можна трактувати як 

альтернативний шлях, який пропонували «незамуровані», тобто обізнані з 

реаліями життя. Прикрашене зіркою тістечко подавалося Малахію як символ 

можливості іншої поведінкової стратегії – засвоїти тільки видиме, тільки 

атрибути (форми). Деякі дослідники, навпаки, вважають, що форми пропонує 

саме Малахій Стаканчик. Так, Н. Кузякіна бачить у малахіанстві здатність до 
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наслідування форми – гру у формальне поліпшення «без розуміння глибинної 

суті, головного напряму суспільних процесів» та «нездатність до самостійної 

суспільної творчості, що прибирала б форми, відповідні потребам цього народу 

й цього життя» [436, с. 212]. Дружина Малахія Тарасівна (мала б називатися 

Софією, оскільки дочки носять імена Віра, Надія, Любов) прийняла 

пропоновані новою владою правила гри, які й демонструвала чоловікові. 

Не спокусившись різними принадами, переможно завершивши 

випробування, яке далося досить нелегко («Через силу ступав, немов видирався 

з болота» [312, с. 27]), Малахій, озброєний атрибутами прочанина (ціпок, 

торбинка із сухарями – речі, які, за свідченням В. Проппа, необхідні неофіту в 

його подорожі до царства мертвих), подібно до сервантесівського ідеаліста Дон 

Кіхота, залишає домівку й, нехтуючи життєвими благами, вирушає в чужий для 

нього простір столиці. 

У першій дії «Народного Малахія» Ю. Шевельов цілком правомірно 

бачить відтворення традицій українського народного театру, зокрема вертепу 

[681, с. 367]. 

Наступна частина нагадує другий «хід» (коло) казки, «який ставить героя-

переможця перед новою низкою випробувань його доблесті», уводить «у серію 

нових пригод». Місцем «паломництва» персонажа М. Куліша стає «РНК 

України, Олімп пролетарської мудрості й сили» [312, с. 21]. За Малахієм, 

прагнучи повернути його, вирушають донька й приятель. Така ситуація має 

сюжетну близькість із казковим переслідуванням героя. І коли подорож Кума – 

його свідомий вибір, то Любую, молодшу з трьох доньок, за батьком відсилає 

мати, наказуючи не повертатися додому без нього (у цьому випадку теж зримо 

виявляється казкова складова). Донька успадкувала незвичні здібності Малахія: 

вона була наділена даром провидіння (у казках, як зауважив В. Пропп, молодша 

донька отримує дари без випробування [502, с. 208]). Подальші події 

підтвердили дієвість її передбачень. 

Протагоніст мандрує до сакрального центру. Персонажі твору мають свої 

уявлення про ідеальні місця, які й визначають їхні паломницькі маршрути: 
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Єрусалим (для прочанки Агапії), Москва, Харків (для Малахія). «Оскільки 

простір оцінювався ще й у категоріях моралі, то, – пише Ю. Пелешенко, – 

можна стверджувати, що ходіння до Палестини, до Святої землі 

уподібнювалося подорожі до раю» [464, с. 160]. М. Куліш знімає сакральність із 

союзної столиці сценою, де на репліку Малахія, про необхідність спрямування 

Агафії не до омріяного нею Єрусалиму, а до «Ленінового Мавзолею, до нового 

Єрусалиму плюс до нової Мекки, – до Москви» [312, с. 31], звучить відповідь 

його опонента про те, що він не знав, що таких (очевидно, трохи не від світу 

цього) треба скеровувати до Москви. Протиставлення одного (традиційного) 

сакрального центру другому (новому) виявилося не на користь останнього. 

Як і в попередніх творах, драматург подвоює розроблювану структурну 

модель: реалізована в просторі містечка Вчорашнього, вона повторюється в 

топосі Харкова. У сакральний для нього локус столиці герой приходить у ролі 

народного посланця, всеукраїнського делегата – посередника між народом і 

владою: «Більш як сто сіл, хуторів, містечок я пішки пройшов, йдучи до 

Харкова, столиці УеСеРеР, на ногах моїх ще й нині порох степових шляхів, із 

ста криниць та колодязів, спочивавши, пив я воду і з народом гомонів… Я 

делегат!» [312, с. 44]. 

У столиці також відбувається випробовування Стаканчика на відданість 

обраному шляху різноманітними спокусами: посадою, апеляцією до нього як 

батька, кума. Він, жертвуючи особистим, відрікається від себе колишнього. 

Натомість повністю поринає у суспільні проблеми. Ведучи поєдинок із 

хаотичним началом, Малахій приводить до раднаркому як до сакрального 

локусу недосконалих людей, жадаючи їхнього негайного реформування. Та 

зусилля героя, спрямовані на вдосконалення людства, не приносять сподіваних 

результатів: зло росте в геометричній прогресії. Персонаж М. Куліша, як 

помітив В. Панченко, «страждає, раз по раз наштовхуючись на невідповідності 

між бажаним і дійсним» [461, с. 228]. Страждання заради когось поєднує героя 

М. Куліша з Месією. 
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Омріяний локус столиці при безпосередній зустрічі з ним виявився 

десекуляризованим, що проявилося в макро- і міні-світах: «місяць пропав, 

пшениця погоріла, хазяйка вигнала з кватирі…» [312, с. 29]. Крім того, на 

самому пролетарському Олімпі порушувалися встановлені закони, а владні 

структури були бездіяльними. Це переводить локус столиці в план профанних 

значень, тому до проекту негайної реформи людини Малахій додає схему 

«перебудови України з центром у Києві, бо Харків здається мені на контору» 

[312, с. 30]. 

Герой зауважує невідповідність між новітніми технічними досягненнями 

(«у радіо грають, пасуться трамваї, басує авто!» [312, с. 38]) і відсталістю 

особи, насамперед у моральному плані. Цим М. Куліш заявив про себе як про 

продовжувача В. Винниченка, який у романі «Сонячна машина», за слушним 

спостереженням Г. Сиваченко, «порушив проблеми, зовсім нові для української 

прози, зокрема пов’язані з суперечностями між духовною культурою, мораллю 

та технічними можливостями людства» [548, с. 31]. У 1923 році про «суттєву 

диспропорцію між досягненнями в техніці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

та загальним станом культури і моралі» зауважив А. Швайцер. Сучасна 

драматургові критика звинувачувала кулішевого героя: «Він підміняє соціальне 

розв’язання соціальних проблем розв’язанням етичних»[492, с. 25]. 

Герой-проповідник рухається по території столиці: психіатрична лікарня, 

завод, будинок розпусти (середній локус у першій редакції твору був 

відсутній). Має рацію Я. Голобородько, який відзначив, що трагізм натури 

Малахія криється не тільки в ньому самому, а й у навколишньому світі, який 

«спричиняє прогрес хвороби» [129, с. 67]. Просторове переміщення Малахія 

супроводжується низкою трансформацій, кожна наступна іпостась героя – 

наслідок реакції на спостережені ним біди. 

Картини насильства над людиною, свідком якого став Малахій (санітарку 

Олю вже не спокушали як раніше, а шантажували), викликали рецидив 

хвороби. Малахій, ставши свідком бездіяльності влади, бере на себе місію 

рятівника та вирішує боротися зі злом самостійно: «ніхто, опріч мене, такої 
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реформи не зробить…» [312, с. 53]. Учорашній листоноша поклав на себе 

функцію наркома, який сам може проводити реформу (ініціацію) недосконалих. 

Статус наркома Малахій мав здобути, пройшовши обряд посвячення. У 

своїй уяві протагоніст обирає сакральний ініціаційний простір («десь у голубій 

РНК») та розпорядників обряду («голубі наркоми») [312, с. 53]. Етап 

прилучення героя до наркомів полягав у тому, що він виголошував доповідь 

про потребу реформи людини й демонстрував наочно сам процес, 

скомпонований за принципом побудови церковного ритуалу: «Він накриває 

кожного голубим покривалом, повчає, переконує, потім робить магічний рух 

рукою, і тоді з-під голубого покривала виходить оновлена людина, страшенно 

ввічлива, надзвичайно добра, ангелоподібна» [312, с. 53]. 

Гідно пройшовши випробування («схвалюють і вітають його» [312, 

с. 53]), Малахій-нарком здобув нове ім’я Нармахнар, а зміна імені, як зазначає 

Ю. Лотман, – типова деталь міфологічного перевтілення [354, с. 228]. Зміну 

статусу фіксували розпізнавальні знаки, ритуально-символічні предмети, 

костюм: «червона лєнта через ліве плече, ціпочок і сурма, для українців бриль і 

на великі свята корона з соняшника в руці» [312, с. 54]. Цим персонаж 

М. Куліша подібний до дійових осіб народної драми: «високі» героїчні чи 

романтичні персонажі мали військові костюми, були відмічені умовними 

регаліями, еполетами чи погонами, сплетеними з соломи. Через плече мала 

бути голуба чи червона стрічка […]» [533, с. 109]. Протагоніст «Народного 

Малахія» акцентує на етнічних символах-знаках. 

У новому статусі Малахій розпочинає свою місіонерську діяльність. 

Йому вдалося вплинути на своє оточення: героя сприймають душевно хворі, 

йому повірила санітарка Оля (задіюється казковий мотив звільнення принцеси). 

Утішаючи знедолену дівчину, Малахій закликає її до голубої далі. Згорьована 

героїня не бере до уваги, що за голубою даллю в Малахія йде голубе ніщо (таку 

ж абстрактну програму дій запропонує своїм односельцям, прагнучи врятувати 

їх, Зосим – герой п’єси «Прощай, село»). 
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Наступна сюжетна лінія (місія Малахія серед заводчан) майже без 

модифікацій повторює схему в раднаркомі: безрезультативними виявляються 

старання Малахія-Нармахнара покращити людство (цей процес він розпочав із 

робітників, яких у дусі часу величав гегемонами). Агони між Малахієм і 

робітниками демонструють різновекторність їхніх устремлінь: форми, 

репрезентовані робітниками, протистоять пропонованим реформам Малахія, 

який трактує цю розбіжність як неспівмірність червоних (робітничих) і голубих 

(його) мрій. В опонентів різна шкала цінностей: антропоцентричні прагнення 

Малахія зіштовхуються з технократичними устремліннями робітників. Тож 

місіонерська місія героя в робітниче середовище успіхів не мала. 

Остання сцена п’єси, яка засвідчує повне фіаско Малахія, складається з 

кількох рівнів. Перший етап – зустріч із вчорашньою адепткою виявила 

марність його зусиль, спрямованих на вдосконалення людства: зневірена 

дівчина постала не в обіцяному Намахом чистому зимовому просторі рідної 

домівки, а в тісному локусі дому терпимості. Це стало чинником, який 

викликав найтяжчий психічний стан персонажа, що виразилося в прийнятті 

нового статусу, який закріплюється новим іменем (симбіоз революційної й 

монархічної риторики) – Нармахнар Перший, а також у поведінці: трактує 

оточення як своїх вірнопідданих, сприймає на свою адресу привітання, 

спрямоване до іншого. Цю зустріч розглядає як вираз його признання: «Аж ось 

де визнали!.. (Велично вклонився). Вітаємо наших вірноподаних!..» [312, с. 77]. 

Цими словами Малахій засвідчує завершення періоду митарств. 

Другий етап – момент найбільшої катастрофи героя – зустріч доньки 

Любуні у будинку розпусти. Про деяке усвідомлення Малахієм масштабів лиха 

свідчить те, що він перестає бути послідовним, як раніше, а суперечить сам 

собі: скасовує заборону продавати любов, яку ухвалив декілька хвилин перед 

цим, плаче («Як це трагічно: на голубих мріях сумує…» [312, с. 82]). 

Зримо виступає контраст між тим, чим речі є, і тим, чим вони здаються. 

Саме невідповідність між метою й результатом, як слушно зауважує 

Б. Костелянець, породжує ситуацію вищою мірою трагічно напружену [287, 
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с. 88]. Трагічною виявилася не лише ситуація: у жертву ідеї було принесено 

щастя й життя своє й найближчих йому людей. Малахія можна трактувати як 

трагічного героя, як людину, яка, за Аристотелем, підпадає нещастю не 

внаслідок своїх пороків і злочинств, а внаслідок помилки (до подібного 

трагічного фіналу приходить і Мусій Копистка – фанатичний герой дебютного 

твору). На думку Ю. Лотмана, герой, покликаний змінити світ, може 

виконувати одну із двох ролей: він може бути «губителем» чи «рятівником» 

[353, с. 98]. 

Ґенеза помилки Малахія була зумовлена дворічною ізоляцією від 

соціуму, що позбавило можливості адекватно оцінювати дійсність. Помилкою 

Малахія було те, що свою місію обвинувачувача (вона була природною, 

виходячи із семантики його імені) він прагнув поєднати з місією Месії та 

Мойсея (ідея була профанною, на це вказує вже його прізвище Стаканчик). 

Аналізуючи виставу «Народного Малахія» в «Березолі», Н. Корнієнко 

спостерегла «амбівалентність на, сказати б, концептуальному рівні: Курбас і 

Куліш виводять свого героя як мандрівника, прочанина, пророка, месію у 

високому духовному сенсі – й подають одномоментно як псевдогероя, 

антипророка й політичного шамана […]» [280, с. 295]. 

У епілозі твору Малахій ототожнює себе, приниженого, із Месією через 

цитування Євангелія: «І плювали, і били його по ланитах» [312, с. 82]. 

Зазнавши душевних і тілесних страждань і поневірянь, Малахій трактує себе в 

новій ролі: «Я – всесвітній пастух. Пасу череди мої» [312, с. 83]. Атрибут влади 

доброго пастиря – сопілка. Мелодія, вільно послана в простори, разом з тим 

виконує функцію лагідного нагляду, опіки; оприявлює важливу і навіть 

життєво необхідну для стада присутність пастуха (Л. Зелінська). 

Підсумковим акордом, який акумулює весь зміст твору, підкреслює 

неспівмірність омріяного й дійсного, є кінцева ремарка: «Агапія засвітила 

свічечку. Малахій грав. Йому здавалося, що він справді творить якусь 

прекрасну голубу симфонію, не вважаючи на те, що дудка гугнявила і лунала 

диким дисонансом» [312, с. 82]. Як слушно спостеріг В. Панченко, М. Куліш 
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«полемізував із малахіанством – соціальним прожектерством, утопізмом, 

безоглядним реформаторством, в основі якого – наївна (але й трагічна за 

наслідками) віра в можливість швидкого насильницького ощасливлення 

людства» [460, с. 27]. Ю. Косач назвав «Народного Малахія» політичним 

памфлетом «на систему нової імперії», «на довірливе донкіхотство українських 

соціалістів» [286, с. 51]. 

Отже, багатоепізодичний твір М. Куліша побудований за схемою, яку 

утворюють такі компоненти: біда (насильство людини над людиною) – реакція 

персонажа (утеча в закритий простір, у божевілля). Організовує частини твору 

постать головного героя, іменем якого названо твір. Автор подає різні проекції 

одного персонажа: чоловік, батько, кум, співак у церковному хорі, реформатор, 

делегат, народний комісар, симбіоз народного комісара з імператором. Він має 

вже не одну, як герої попередніх творів, а дві мети – сховатися від насильства і 

боротися зі злом, хоча вибрав для цього невідповідні засоби. Неуспішний 

медіатор своїми діями не знищив зло, а мимовільно став одним із його творців. 

П’єса зображує згубника, який прагнув бути спасителем. 

М. Сулима, проводячи паралелі твору М. Куліша з оповіданням 

А. Платонова «Усомнившийся Макар» (1929), зазначає, що об’єднує їх тема 

дивакуватого пророка-реформатора, народного шукача правди, мрійника, 

наділеного особливим світобаченням. «Народним Малахаєм» називає 

Ю. Шевельов п’єсу Ж. Жіроду «Божевільна з Шайо», зауважуючи: 

«Письменник [Ж. Жіроду – В. Ш] не знав української мови і, напевно, навіть не 

чув про існування «Народного Малахія». Одначе між двома п’єсами існує така 

схожість, яка дозволяє говорити про п’єсу Жіроду як про (своєрідний і чисто 

французький) варіант нашого трагікомедійного твору» [681, с. 511]. 

Літературознавці відшукують паралелі до образу Малахія: подібність 

цього персонажа до образу Ісуса Христа (Ю. Шевельов [681, с. 345]), Дон 

Кіхота (Н. Кузякіна [308, с. 216], М. Ласло-Куцюк [327, с. 240], Ю. Шевельов 

[681, с. 511]), самого автора (Н. Кузякіна [308, с. 205], М. Ласло-Куцюк [327, 

с. 234]). Р. Бжеський вважав, що в особі Малахія Стаканчика персоніфіковано 
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вправді не проф. М. Грушевського, акад. Єфремова, проф. Огієнка, проф. 

Ейхельмана, проф. Фащенка-Чопівського та інших подібних, тільки всіх тих, з 

кого, поза інтелігентами, складалася Українська Ценрентральна Рада, хто 

підтримував Директорію і Симона Петлюру. Зауваживши, що в 20-ті роки 

ХХ ст. українське життя було багате на варіанти донкіхотства, Н. Кузякіна 

припускає: «Одним з таких Дон-Кіхотів для Куліша, можливо, був і Лесь 

Курбас» [308, с. 216]. Дослідниця вказує й на те, що сучасна М. Кулішеві 

критика ототожнювала автора й героя – М. Куліша й Малахія [308, с. 205]. 

Малахій – особа, наділена багатьма талантами, яка загубила себе і своїх 

ближніх, узявшись за несродну (за термінологією Г. Сковороди) справу. Його 

прагнення ощасливити людство новим ученням, для реалізації якого він приніс 

у жертву себе і своїх близьких, дало результати інверсовані сподіваним. 

Пройшовши немало спокус, випробувань, переживши трагедії, засліплений 

фанат назавжди залишився вірним своїм ілюзіям. 

Таким же катастрофічним виявився й шлях інших персонажів твору. 

Двійником Малахія є його Кум, до певного часу вони ніби повторюють один 

одного: «Кум сидить – і я сидю, кум вудить – і я вудю» [312, с. 61]. Цей 

персонаж, будучи своєрідною тінню Малахія, не індивідуалізований, він 

представлений загальною позначкою – кум чи хрещений. Тож Куму важливо 

втримати Малахія у звичному локусі дому чи повернути додому. 

Переконавшись у неможливості здійснення задуманого, він розуміє свою 

нежиттєздатність без Малахія. Трагізм його становища передано через 

тавтологію фольклорного типу – акцентуацію займенника: «Сам! Сам заспіваю, 

сам занедужаю, сам і помру! Сам!» [312, с. 63]. 

Ініціаційні обряди проходять і жіночі персонажі п’єси. Міфічний образ 

«прекрасної далі» – «голубого ніщо», модельований Нармахнаром, виявився 

локусом дому терпимості, куди потрапляють особи, безпосередньо (Любуня) чи 

опосередковано (Оля, Агапія) пов’язані з Малахієм. 

У борделі Аполінари (ім’я Аполон, Аполоній, як указує Л. Плющ, 

«зв’язане із Звіром Апокаліпсису» [481, с. 36]) в очікуванні допомоги (дозволу 
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на подорож – аналог казкового чарівного предмета) перебуває Агапія, яка 

«іменем своїм виражає любов християнську» [481, c. 36]. 

Розгортаючи сюжет Агапії-прочанки – своєрідного двійника Малахія 

(Є. Гай називає її його антиподом [108, с. 45]), драматург звертається до 

казкової схеми: недостача, вихід з дому, перешкоди в дорозі, спокуси, але без 

завершального фінального епізоду. Агапія, маючи за зразок ініціаційний досвід 

односельчанки, яка, відвідавши святі місця, була достойно похована вдома, 

прагне повторити її дорогу: «хочу й я так» [312, с. 77]. Проща – прилучення до 

святині, досягнення таким чином вищого рівня духовності. Проща, за словами 

Ж. Дюбі, була формою покаяння, випробування, засобом очищення, 

підготовкою до Судного дня. Це був символ – прелюдія до земної смерті й 

набуття іншого життя. 

Агапія відмовилася від профанно-буденного локусу дому, від звичного 

соціального середовища й помандрувала до сакрального, давши обітницю: «в 

Єрусалим обрікалася» «або на Ахон-гору» [312, с. 41]. У профанному просторі 

столиці їй пропонують інший локус сакрального, складовою якого було число 

Звіра: до «великої, № 666006003, голубої мети…» [312, с. 41]. Спокушають 

Агапію й новим статусом: «Тоді вернеться громадянка назад, на своє село, і, 

йдучи, проповідуватиме слово нове й благо красне» [312, с. 41]. 

Розігрувана над Агапією сцена прилучення не завершилася через незгоду 

героїні з пропонованою їй роллю. Ініціант, яким виступав Малахій, причину 

невдачі пояснює відсутністю чарівного предмета: «Жаль, що не маю булави…» 

[312, с. 42]. Повне непорозуміння між виконавцем (його заміщає Малахій, який 

і моделює ініціаційний ритуал) та посвячуваною подано в заключній сцені 

діалогу, де звинувачення опонента реципієнтом сприймається і як досягнуте 

порозуміння, і як похвала (автор укотре використовує прийом qui pro quo): 

Малахій  

(з оприском) 

– Раба ти! 

Агапія (зраділо) 
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– У лаврі манахи колись так взивали: раба божа Агапія [312, с. 42]. 

Комунікативний дисбаланс викликаний неузгодженістю намірів 

персонажів, їхніх прагнень. 

Приреченість людини в тогочасному суспільстві підкреслено тим, що, 

незважаючи на витримані випробування, які свідчили про вірність обраному 

шляху, кінцевий пункт її подорожі – максимально секуляризований простір 

(дім терпимості), а не омріяний сакральний (Єрусалим). 

Інший жіночий образ п’єси – санітарка Оля. Дівчина переживає біду – її 

залишив коханий. У цій ситуації три персонажі (власниця борделю, санітар-

шантажист і Малахій) пропонують їй «допомога». Боротьба дівчини зі 

спокусами мала різний результат. Із зіткнень із санітаром, із Аполінарією вона 

виходила переможцем, з Малахієм – зазнала поразки: ситуативний мотив 

«первісної недостачі» зумовив її рішення вирушити в дорогу, а ще надія на 

реалізацію пророцтв-обіцянок Малахія. Пізніше зневіра й розчарування в 

людях (коханих, учителях) викликали зміну статусу – перебування в будинку 

розпусти. Дівчина, як і трагедійний герой, який «без дійсної вини виявився 

винуватим з волі випадку» [685, с. 402], потерпає, страждає, не бачить виходу зі 

складної ситуації. 

Абсолютно безвихідним видається і її рішення повернутися до 

колишнього статусу – санітарки в психіатричній лікарні. Вибір, який дається 

дівчині, мізерний: бордель чи лікарня. С. Гординський, говорячи про 

ототожнення червоної України з повією в «Поемі моєї сестри» М. Хвильового 

та в одному з віршів збірки М. Рильського «Крізь бурю й сніг» (1925), 

зауважує, що в другій половині двадцятих років за цей образ узявся Микола 

Куліш у «Народному Малахаєві», де, як твердила критика, автор поставив 

рівнозначник між радянською Україною і повією [136]. 

Будинок розпусти став останнім пристанищем однієї з трьох доньок 

Малахія – Любуні. Причину цього Л. Плющ убачає в тому, «що цей світ є 

антисвітом, сатирою на радянський світ», де «Любов» потрапляє в «бордель» 

[481, c. 36]. Вона успадкувала від батька музичні здібності, дар видіння, 
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«папонькина характер…» [312, c. 64], жертовність, здатність повністю 

розчинятися в певній ідеї, максималізм: «Не знайду – загину… Сама собі 

смерть заподію» [312, с. 64]. 

Ідучи за батьком, донька, яка подібно до казкового героя, відрізняється 

від інших дійових осіб, зокрема своїх двох сестер (число три в фольклорі 

розпадається на два плюс один, де один якісно протилежний іншим), покинула 

дім – цим актуалізується фольклорна тема пошуків, у якій реалізовується 

ситуативний мотив «первісної недостачі». Автор трансформує сюжетний 

мотив: чоловік (дружина) шукає дружину (чоловіка), яка зникла [27, c. 200]. У 

цьому випадку відбувається контамінація казкових мотивів: Любуня постає і як 

активна помічниця пасивної героїні (Тарасівни), і як пасербиця, якій відмовлять 

у домівці, якщо вона не виконає доручення. Діалог Любуні з хрещеним – 

випробовувальний етап, де вона, не піддаючись спокусам, які окреслюють 

потребу в ній інших, засвідчує вірність обраній місії. 

Дівчина вдається до тимчасової («Це я не навсправжки» [312, с. 80]) 

зміни статусу тільки на момент пошуку батька, що засвідчує прийняття на цей 

час нового імені – Мира. Та Малахій, відмовляючись від батьківства («Я не 

батько. Я народний Малахій. [… ] Зрікся родинного стану…» [312, с. 80]), не 

дає їй можливості повернутися в колишній статус. 

Характеристика Любуні подібна до ознак трагедійного героя, провина 

якого «була необхідністю і здійснювалася не у результаті помилки, як говорив 

Аристотель, а по волі долі, неминучості фатуму чи помсти богів» [685, с. 402]. 

Любуня із самого початку, побачивши «тінь неминучого», була свідома 

трагедійності обраного шляху (передчуття, попередження, віщування 

В. Шабліовський називає «перевернутим повтором», заважуючи, що цей 

композиційний елемент характерний для фантастичної казки [678, с. 11]). І 

коли не вдалося здійснити мету – повернути батька додому (вона спокушає 

його плацкартою, ситром, помаранчами), добровільно йде з життя. 
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Отже, М. Куліш у «Народному Малахієві» подав варіант героя, 

розроблений М. Хвильовим у новелі «Я (Романтика)», героя, який у жертву 

своїй ідеї приносить усе: себе і найрідніших. 

П’єса «Народний Малахій» складається з різних текстів, в основу яких 

покладено казкові схеми. Кожний раз протагоніст самоідентифікує себе в 

новому статусі: ревний християнин і сім’янин (у ретроспекції), реформатор, 

медіатор-делегат, імітатор розпорядника обряду (голови РНК), розпорядник 

обряду (нарком), Нармахнар Перший, Пастух. Відповідність кожній новій ролі 

закріплюється через проходження обряду ініціації. Несприйняттям різних 

проявів насильства герой «Народного Малахія» подібний до Саватія Гуски з 

«Отак загинув Гуска». Критикою існуючого незадовільного стану справ 

Малахій Стаканчик близький до Овдія Пупа із «Зони», Ромена з «Вічного 

бунту», певною мірою й Овчара із «Закуту», Падура з «Маклени Ґраси». 

Фанатична віра в істинність свого вчення споріднює цього героя з Мусієм 

Кописткою з п’єси «97». Структура твору складна. Ю. Шевельов тонко помітив 

сонатний принцип композиції п’єси: паралельність першої дії (у містечку 

Вчорашньому) з третьою (у божевільні), а другої (у раднаркомі) з четвертою (у 

публічному домі). У цьому паралелізмі критик віднаходить ключ до ідеї п’єси: 

«Стара хуторська Україна виродилася в божевільню; хворі Сабурової дачі – це 

тільки до кінця зґротесковані персонажі 1 дії; а «нова» совєтська Україна – це 

від голови раднаркому до останньої повії – суцільний публічний дім» [327, 

с. 365]. 

Складна модель побудови лежить в основі «Патетичної сонати» (1929) 

та «Маклени Ґраси» (1932) (використовуючи структуру вертепу, автор 

вертикально розміщує простір сцени), подається локус будинку, на різних 

рівнях якого розмістилися представники різних соціальних станів України 

(«Патетична соната») та Польщі («Маклена Ґраса»). 

«Патетична соната» – «складна своєю сценічною конструкцією і 

глибокими, важучими образами» [290, с. 348]. Дослідниця творчості 

письменника Л. Залеська Онишкевич наголошує на тематичному зв’язку твору 
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з літургійною драмою [205, с. 212–219]. Ю. Корибут (І. Костецький) вважає 

вертепну сцену основою, на якій М. Куліш «створив щось цілком відмінне, хоч 

водночас і глибоко традиційне: «Патетичну сонату» [277, с. 252]. 

Ідентифікуємо «Патетичну сонату» як п’єсу-містерію, в основі якої – шлях 

головного героя до більшовицького табору: «незавидний, як сказав він, проте 

повчальний революційний маршрут» [670, с. 174]. Містерія «синтетична за 

своєю природою і поєднує різні жанри» [333, с. 329]. До складу містерії 

М. Куліша входять вертепна драма (перша дія), дискусія й монодрама (друга 

дія), інтермедія, суд (четверта дія), судовий розгляд (шоста та сьома дії). 

Події твору відбуваються у Великодні дні в Україні 1917 року. Це 

відповідає хронотопу містерій, які приурочувалися до головних релігійних 

свят: Великдень, Трійця, Свято Тіла Господнього. Воскресіння Христа дає 

надію персонажам твору Івану Степановичу Ступай-Ступаненку та його доньці 

Марині на відродження України. Л. Залеська Онишкевич наголошує на тому, 

що всі події в «Патетичній сонаті» – «це перипетії Великого Тижня – без 

Воскреслої Літургії, без сповнення тріумфу життя над смертю, без моменту 

воскресіння» [205, с. 219]. Воскресіння самостійної української держави не 

відбувається, причини цього драматург осмислює у своєму творі. 

Оригінальність побудови «Патетичної сонати» задана заголовком, у який 

М. Куліш уніс назву музичного твору. Подібно до того, як сонатна форма 

засновується на розвитку двох контрастних тем [760, с. 173], у п’єсі драматурга 

вирізняються національна та більшовицька (інтернаціональна) складові, 

пов’язані з постатями Марини Ступай-Ступаненко та Ілька Юги. При цьому 

автор подає дві іпостасі головного персонажа чи, радше, його метаморфози 

(прийом, застосований у «Народному Малахієві», «Вічному бунті»). Ґенезу 

змін, які відбуваються з протагоністом «Патетичної сонати», прокоментував 

Ф. Вольф, заявивши, що «за серця й душі українців ще боролися різні сили» 

[цит. за 613, с. 824]. 

Сценічний простір твору вирішено у формі відомої із середніх віків, 

сформованої як по горизонталі, так і по вертикалі, симультанної сцени, яку 
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застосовували при постановці містерій, мораліте й п’єс із «вселенською суттю» 

[576, с. 81, с. 89]. Простір, у якому протікає життя героїв, специфічний – різні 

рівні будинку генерала Пероцького. Будинок зображено в розрізі, де по 

вертикалі представлені всі соціальні типи (модель, широко використовувана 

О. де Бальзаком). Його мешканці розмістилися на чотирьох рівнях: горище, 

підвал, перший та другий поверхи. Як і в симультанній сцені, вертикалі 

відображають ієрархічну структуру світу. Мешканці одного будинку 

представляють три сили: національну, білогвардійсько-російську та 

більшовицьку [529, с. 6]. Як слушно висловився М. Сулима, «Микола Куліш за 

допомогою вертепної кількаплощинності зробив зримішим класове 

розташування суспільства, яке спостерігалося після революції 1917 року» [601, 

с. 301]. 

Кожен рівень має свою тему, яку презентують парні персонажі. Горище – 

тему любові, яку несуть повія Зінька та поет Ілько. Зінька, прагнучи 

врятуватися, перебуває в пошуках коханого. До Ілька його кохання промовляє 

мелодією бетховенської «Патетичної сонати». 

Другий поверх – житло росіян Пероцьких, які сповідують різні ідеї: 

монархічну (генерал Пероцький та його молодший син Жоржик – продовження 

батька як в інтимній, так й у світоглядній сфері) та республіканську (старший 

син Андре). 

Перший поверх винаймають національно свідомі батько Іван Степанович 

та донька Марина Ступай-Ступаненки. Проте батько задивлений в минуле й 

згодний іти на компроміси (своєрідне продовження дядька Тараса з «Мини 

Мазайла»), донька ж дієво відстоює свої переконання, будучи організатором 

супротиву більшовицькому рухові. 

Підвал, як і горище, теж несе тему кохання (Настя). Однак підвал – 

зруйнований символ дому (водяні краплі диктують тут свій ритм; відсутній 

господар, який пізніше повернеться безногим). Пришельці (Гаман та Лука – 

брат Насті) поводяться в цьому помешканні як господарі: переховують 
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нелегальну літературу. Пізніше сімейний простір повністю десакралізується: 

тут буде розміщено штаб повстанців та в’язницю. 

На відміну від вертепу, де кожна група персонажів перебуває на своєму 

поверсі й не пересікається з іншою, мешканці будинку протистоять один 

одному. М. Ласло-Куцюк зауважує, що розташування у творі дійових осіб 

підлягає правилу бінарних опозицій, вони протистоять «у різних перспективах і 

ракурсах» [326, с. 254]. Між ними відбуваються гострі словесні сутички: 

монархіст Пероцький – самостійник Ступай-Ступаненко; більшовик Лука (його 

підтримують Оврам, Зінька та Ілько) – білий офіцер Андре, Зінька 

(прихильниця більшовиків) – націоналістка Марина. Любовний діалог Марини 

та Ілька переходить у словесний двобій ідейних антагоністів, а пізніше – у 

комунікативний розрив. Війна обірве кипуче життя будинку, зреалізувавши 

пропозицію чужинця «зробити з цього дому труну» [312, с. 212]. 

Земні маршрути пов’язані з образом протагоніста твору. Мотив 

переміщення героя близький до фольклорної теми пошуків, які диктуються 

вихідною ситуацією «початкової недостачі». На початковому етапі – це Поет, 

фантазер, романтик, «горищаний відлюдник» [312, с. 187], що нагадує 

зачиненого в комірці Малахія Стаканчика. Він теж, подібно до Малахія, 

покладав на себе велику місію бути посередником «між небом і землею, між 

натовпом та ідеалом, між нацією та її майбутнім» [312, с. 252]. Герой 

переконаний у тому, що прийдешнє – «всесвітня соціальна весна» – настане не 

в результаті його виборювання, а шляхом реалізації своєрідної «реформи 

людини»: «як Петраркою стане той, хто сьогодні б’є жінку» [312, с. 180]. За 

слушним спостереженням Л. Залеської Онишкевич, Ілько пропагує не лише 

любов Петрарки до Лаури, а й ідеї гуманізму, любові до всіх [205, с. 213]. 

Юнак, за словами автора, мріє про дівчину «з голубих вікон вічності (образ 

коханої, і України, очевидно» [312, с. 485]. 

Поет, подібно до казкового персонажа, має виконати завдання – 

освідчитися дівчині в коханні. На складність цієї місії вказують 130 

невідправлених листів до коханої. 
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Ілька двічі спокушають можливістю іншої поведінки (характерною 

особливістю поетики і цього твору є повторення ситуацій). Політично 

заангажований друг запрошує стати на шлях класової боротьби. Та юнак, 

відстоюючи важливість своєї позиції, переконаний, що еволюція в суспільстві 

здійсниться не в результаті революційних борінь, а «тільки тоді, як над світом 

замає прапор вічної любові» [312, с. 180]. На роль його дівчини претендує 

сусідка Зінька: «голубе платтячко, бачте, наділа дівоцьке, косу по-скромному 

заплела – заговіла» [312, с. 175]. Проте єдиною Дівчиною для Ілька є голубоока 

мешканка першого поверху Марина (Вона): музика в її виконанні будила в його 

уяві національно забарвлені видива про «юнака, що мчить конем степами, 

шукає країни вічного кохання» [312, с. 179]. Національні симпатії Ілька 

спостеріг і друг, відмежовуючись від нього: «і ваші українці, – в рушничках 

уже» [312, с. 192]. 

Крім спокус, Ілько мав побороти перешкоди, які він описав такими 

словами: «стерегли мене, не пускали […] дві дикі звірихи: сором’язливість і 

вовкуватість» [312, с. 192]. Складність шляху юнака до коханої окреслено 

ремаркою: «І я справді йду. Сходами, вниз. Знову одна течія несе мене до її 

дверей, друга односить і гонить униз» [312, с. 193]. Урешті-решт герой виконав 

поставлене перед собою завдання. Але, як це часто буває в М. Куліша, у момент 

піднесення стається катастрофа: юнак став мимовільним свідком того, як 

кохана відгукується на почуття його суперника. Розпач набуває всесвітнього 

масштабу (подібний стан переживали герої п’єс «Комуна в степах», «Отак 

загинув Гуска», «Вічний бунт», «Маклена Ґраса»): «Я повертаюсь до себе на 

горище. Мені неймовірно важко. Я не пізнаю речей. Все змінилося, померкло, 

посіріло. Навіть сонце на небі вже не сонце, а якийсь жовтогарячий пластир на 

рані. Скрізь запалення і біль.[…]. (Підходжу до віконця). Кинутися вниз, чи 

що?.. (Дивлюся)» [312, с. 196]. 

Метафорично висловлена думка реалізується в прямому значенні: Ілько 

справді кидається вниз, щоб допомогти своєму пораненому другу. Спуск героя 

донизу (за трирівневою містеріальною структурою – у пекло) асоціює це місце 
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з ямою – втіленням смерті. Ілько помирає у своїй колишній іпостасі – 

національно заангажована особистість, і народжується як борець за торжество 

класових інтересів (націоналіст стає космополітом). Подібну метаморфозу 

переживають казкові персонажі, фольклорист Б. Кербеліте називає цей процес 

зміною мети [241, с. 52]. Свій дієвий життєвий вибір – табір червоних – юнак 

здійснює, заперечуючи зразки бездумної жорстокості (стрільба в беззбройних 

людей Жоржиком), зневага людини (закопаний до половини труп більшовика). 

Здійснивши входження до табору більшовиків, у душі Ілько ще 

залишається Поетом. Уві сні (сонна візія героя – прийом фольклорної ґенези) 

юнак бачить себе з коханою на старому запорозькому човні під жовто-

блакитним прапором (автор подає атрибути, які були визначальними для 

патріотично налаштованих хлопця й дівчини). Натомість його друг виступає з 

протилежним символом – із червоним прапором. Процес переходу юнака до 

протилежного табору уві сні та наяву означений одними й тими ж словами: «Я 

кричу: «Луко!» [312, с. 203], «Луко! – кричу я» [312, с. 207]. 

Характеристику Юзі дав його ініціант: «зійшов на землю і думаєш про 

клас» [312, с. 253]. Ілька, який набув нового амплуа, двічі спокушає дівчина. У 

першому випадку він піддався спокусі, бо був ще Поетом, до якого й апелювала 

кохана. І на питання «Невже, скажіте, вам чужа найрідніша і свята ідея 

національного визволення?» – він відповідав: «Я за, але…» [312, с. 219]. 

Пізніше оте «але» розрослося до таких масштабів, що зумовило переродження 

юнака, вибір інтернаціональної ідеї та відмову від національної боротьби: 

Вона 

Перекажіть, що дівчина самітна жде, але не сама. З нею виглядає стара 

рідна ненька. Виглядає синів своїх із солдатів на вороних, на козацьких конях…  

Я 

Ці коні вже в музеї [312, с. 219]. 

Дівчина, якій було під силу зупинити цей процес національного 

відступництва, не зрозуміла його загрози, не використала можливості 

повернути Українця – коханого, друга, помічника. Марина, нехтуючи 
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особистим, сприймає юнака (як і його суперника) як засіб. У цьому, на наш 

погляд, і полягає її трагічна помилка. Ю. Шевельов провину Марини вбачає в 

іншій площині – у тому, що вона «[…] не повірила в силу людської душі, 

людського почуття, поезії […]. Звідси йде відкинення гуманізму […]» [681, 

с. 351]. 

Дівчина звернулася до Ілька з проханням, виконання якого зробило його 

відступником (цей вчинок був ніби фатально призначений Ількові: зрадником 

його, невинного, називав друг Лука, зрадником почував себе в маренні, коли 

здалося, що покинув вартувати більшовицький штаб). Оцінюючи власні дії, 

юнак проводить пряму паралель з образом апостола Петра, який зрікався свого 

вчителя. 

Ілько виконав прохання коханої, але зрада своїх нових товаришів убила в 

ньому Поета, що відобразилося в ставленні юнака до дівчини: вона втратила 

ореол святості. Це засвідчила їхня зустріч, яка вперше виявилася для нього 

прозаїчною: «На одну мить ми спиняємось, скидаємось очима і розходимось» 

[312, с. 237]. Раніше її образ викликав в Ілька інші емоції: «у крові вибухає 

музика (з «Патетичної»), колихають заграви-акорди» [312, с. 218]. Колись 

навіть ім’я дівчини було табуйованим для юнака, який подумки побожно 

звертався до коханої: «вона» [312, с. 175], «В о н а» [312, с. 183], «в о н а» [312, 

с. 191]. Тепер же Ілько почав сприймати Марину як звичайну дівчину. 

Десакралізація образу коханої, що відбулася у свідомості юнака, паралельно 

підкреслюється реплікою її суперниці-Зіньки: «Мрія! Я думала, яка? А вона в 

панталонах і в юбці, як і всяка» [312, с. 237]. 

Ілько, прагнучи очиститись, переживає ініціаційне відторгнення: «весь 

день блукав степом […]. Всю ніч ходив. Була перша в людині розмова в степу з 

самим собою про зраду і про смерть» [312, с. 252]. Спокутуючи гріх, він «йшов 

героєм. Жодній кулі не кланявсь» [312, с. 251]. Юнак кається в зраді, його 

емоційний стан у цей момент передано ремаркою «ніби в передсмертному 

екстазі» [312, с. 251]. Повне оновлення, на його думку, може дати перемога над 

тією, яка спонукала до зради, перемога над собою – гуманною людиною, 
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спраглою кохання: «розмова людини в підвалі із своєю вчорашньою мрією, 

розмова до певної міри і з собою» [312, с. 254] (прослідковуються виразні 

паралелі зі створеною в 1923 році новелою М. Хвильового «Я (Романтика)»). 

Ілько спускається в підвал (у побудові сценічного простору містерії йому 

відповідає нижчий рівень – пекло). 

Українець у ньому вже деградував, що засвідчено як словесно 

(проголошує відмову від минулого, від мрій, від індивідуального на користь 

колективного: «Моя нація тепер там, де клас», «моїм катом була національна 

ідея» [312, с. 259–260]), так і дієво (перебравши на себе для повного очищення 

від скверни (зрада друзів при порятунку ворога) роль ката, убиває кохану – своє 

друге «я»). Герой пройшов усі етапи містеріального сакрального дійства: 

посвячення (спуск із горища на землю), жертвоприношення (життя іншої 

людини), перевтілення (від Поета до ката): 

Вона 

[…] і загасив свічку мого життя, а свою ідею [312, с. 259]. 

Подібно до героя «Народного Малахія», вибір Ілька диктувався на 

початковому етапі неприйняттям насильства й завершився шляхом від Поета з 

горища до ката з підвалу. Позбавившись романтики, убивши в собі Поета, він 

став нежиттєздатним. Здійснений головним героєм відхід від національного на 

користь класовому (інтернаціонального), від мрійника, українця до свідомого 

космополіта позбавив його вітальної сили (таку ж проблему – проблему 

перекинчиків – порушував Б. Антоненко-Давидович у повісті «Смерть»). 

Малюючи революційний шлях переродженця, «нині покійного» [312, с. 174], 

М. Куліш заперечував вибір свого героя. 

Соціальна тема твору передана образами Луки й Гамана – пришельців у 

цей дім. У своїх діях вони, подібно до героїв п’єси «97», не самостійні, а 

керуються вказівками чужинця (автор використовує прийом повтору в різних 

ситуаціях: «петроградський товариш сказав», «сказав нам петроградський 

товариш» [312, с. 180, с. 192]. Можливо, цим наголошувалося на чужості ідей, 

яким повірив колишній речник національного). 
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Національна складова – визначальна в образі Марини (на думку 

М. Кодака, з якою важко погодитись, – класова [264, с. 37]). У героїні стала 

система цінностей з панівною ідеєю державної незалежності України. Прагнучи 

її наближення, дівчина виступає в ролі своєрідного жерця, залучаючи до свого 

табору новонавернених. Та й сама вона має пройти випробування на готовність 

бути ініціантом. Спокусою для героїні стало кохання: отримавши від Ілька 

лист-освідчення, дівчина вагається з відповіддю. Розриваючись між почуттям і 

обов’язком, тричі заперечуючи сама собі, вона врешті-решт здається: «Ні!.. 

Цього не напишу, бо це вже од програми. Хай буде од душі […]. Ні! Краще од 

програми! […] Ні, хай буде од душі!..» [312, с. 187]. Марина обирає почуття, 

погоджуючись на підготовлену коханим роль «дівчини самотньої», яка чекає на 

«юнака, що мчить конем степами, шукає країни вічного кохання» [312, с. 179]. І 

коли вже прийнято рішення, з’являється нова спокуса, яку вона сприйняла за 

чарівного помічника. Перед Мариною відкривається можливість іншої ролі – 

рятівниці нації. Процес вибору між «душею» й «програмою» розпочинається 

знову (подано ремаркою: «Крок вперед, крок назад» [312, с. 188]) і 

завершується на користь останньої: «Поет, можливо, завоює твою душу, цілий 

світ, але жодного кілометру території, моя Жанно Д’Арк…(Вертається)» [312, 

с. 188]. 

Зміна імені зумовлює зміну поведінки. Марина, як і національна 

французька героїня, своє покликання бачить у порятунку батьківщини. Її образ 

можна трактувати в руслі казкового персонажа. Дівчина залучається 

підтримкою помічників: Андре, батька, Ілька (задіюються елементи 

фольклорного мотиву: лицар, що визволяє королівну). 

Марина зважується, продавши себе (цим вона подібна до сусідки-повії 

Зіньки), отримати дієвого помічника – військового офіцера-росіянина Андрія 

Пероцького, тому до обранця вона промовляє лише «од програми» [312, с. 187]. 

Він не мрійник, як Ілько, а боєць, якому під силу реалізувати її програму: 

Андре формує загони вільного козацтва, вона – організацію «Золота Булава». 

Українські реалії надають нове ім’я вітчизняній Жанні Д’Арк – Чайка. Надії 
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дівчини на встановлення українського Космосу пов’язані з початком повстання, 

нею організованого й, очолюваного на її прохання, Андре Пероцьким. 

Дівчина сприймає початок повстання як чудо – відродження країни. У 

цей момент вона набуває нового буттєвого статусу – ототожнює себе з Піфією. 

Відповідаючи на питання батька: «Буде чи не буде? Україна?» [312, с. 234], 

Марина, апелюючи до центру сакрального простору, який іменується храмом, 

хрестом, пупом землі, каменем, говорить: «[…] Піфія – це була прекрасна 

молода дівчина. Вона віщувала у церкві на камені Омфалос, що значить – центр 

землі. На брамі був напис – «Пізнай себе». І я зараз буду віщувати. Омфалос! 

Українцю, спізнай самого себе! Буде! […]» [312, с. 235]. 

Омфал несе певні свідчення, і в цьому полягає його цінність [758, с. 222]. 

Він – пуп Землі, центр Всесвіту, вершина Священної Гори, де сходяться Небо і 

Земля, де розпочинається творення: здійснюється перехід від безформного до 

форми [757, с. 30, с. 33]. Центром світу для Марини була Україна, а початок 

повстання вона трактувала як акт творення нової незалежної Держави. Та воїн-

росіянин реалізовував свою програму, проголошуючи славу Росії. Це 

зруйнувало сподівання Марини на можливість вибороти державну незалежність 

за допомогою чужинців. Дівчина переконалася, що імперським духом 

перейняті не лише монархісти генерал Пероцький та Жоржик, а й 

республіканець Андре (постають зримі аналогії з українськими керівниками 

часів визвольних змагань). 

Помічником Марини був і батько, який виконував роль зв’язківця. Автор, 

залучаючи елементи поетики фольклору, використовує прийом повтору: одна й 

та ж ситуація повторюється з іншими персонажами. Так, дає доручення 

зв’язківцеві Марина: «Штаб. Пероцькому Андре!..» (Рве написане). Ні, ти 

краще (батькові) так перекажи» [312, с. 205]. Посилає свого зв’язкового (Ілька 

Югу) й Гамар – командир повстанців: «Ревштабові… (Подумавши, рве 

написане). Ні, ти краще так перекажи» [312, с. 204]. 

Своїм помічником Марина обирає також українця Ілька. Двічі 

повторюється ситуація зустрічі-діалогу юнака й дівчини. Двічі Марина апелює 
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до Поета. І коли перший раз Поет її почув і виконав прохання, то остання їхня 

зустріч характеризується повним комунікативним розривом. Ількові й Марині 

критики слушно ставили на карб «їхню трагічну сліпоту власного гріха, 

помилку розсудку» [326, с. 213]. 

Неможливість діалогу викликана тим, що співбесідники не налаштовані 

вислухати один одного, тому говорять кожен про своє: вона – про кохання, він 

– про обов’язок (інверсований повтор вихідної ситуації, коли юнак 

освідчувався їй у коханні, вона обирала служіння іншій меті). Тепер дівчина 

звертається до романтика: «І нарешті ви примчали…» [312, с. 254], а їй 

відповідає реаліст: «Я прийшов» [312, с. 255]. Цією невідповідністю 

посилюється динамізм твору, адже поле художньої напруги утворюється 

взаємним притяганням і відштовхуванням персонажів [287, с. 60]. 

Марина постає колишньою дівчиною з країни вічного кохання, 

підкреслюючи це атрибутами: гра на уявному роялі, голубе вікно вічності, 

мармурові сходи, ложе вічного кохання, сад кохання – «квітник надій моїх» 

[312, с. 256]. Ілько сприймає її лише як організатора контрреволюційної 

організації. Тому юнак не довіряє дівчині: «Я думаю: грає вона, вдає чи 

говорить щиро» [312, с. 255]. Можливо, це стратегічний хід Чайки, яка прагне 

досягти реваншу, народивши й виховавши сина. Пройшовши «страсті 

Христові» [312, с. 258] (утрата найдорожчих, розчарування в обранцях, крах 

дороги, якою йшла), вона усвідомила, що українську державу зможе вибороти 

не росіянин, а лише українець, і то не її сучасник, а нащадок, вигодуваний «не 

молоком «расєйской культури», як годували всі – цією сумішшю Візантії з 

Василієм Блаженним…» [312, с. 258]. Адже її сучасники були, за словами 

сучасного дослідника, українського походження й російської культури. Надію 

на визволення батьківщини Чайка пов’язує вже з прийдешнім поколінням. 

Жаль за ненародженим українцем, який би відрізнявся від батьків і дідів, 

звучить і в одному з листів М. Куліша за 1925 рік: «[…] до сумних прийшов 

висновків: не має майбутнього Україна. Бандити ми і отамани. І не прийде 
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після нас нащадок прекрасний… І ляжемо ми трупом безславним і загородимо 

двері в Європу…» [312, с. 590–591]. 

Саме в Ількові Марина бачить чарівного помічника. Але українець, який 

міг би стати батьком її сина, у той час, коли на нього чекали «біля Софійського 

собору», боровся за чужі цінності: «Ви за Китай-город воювали, кажуть» [312, 

с. 256] [Китай-город – один із районів Москви – В. Ш.]. Національні інтереси 

він приніс у жертву класовим. 

У 1929 році М. Куліш вустами своєї героїні пророче застерігав українців: 

«Ми не жили, зрозумійте ж ви, національним життям, ми ще не дихали, ми не 

творили, ми ще не знаємо, хто ми і де наш власний шлях в історії, а ви 

пропонуєте зректися себе заради соціалістичних експериментів і бути 

матеріалом для лабораторії. Яка трагедія!» [312, с. 259]. 

Наголошуючи на масштабах національної катастрофи, автор проводить 

паралель із «Народним Малахієм» – п’єсою, у якій акцентує увагу на терміні 

«драма»: її головний герой, безоглядно повіривши пропонованому новою 

владою, приносить у жертву щастя своє та рідних і близьких. Загрозу 

існуванню цілого народу автор озвучує в «Патетичній сонаті», залучивши 

термін «трагедія». Л. Танюк назвав цей твір М. Куліша авторською сповіддю 

[612, с. 20]. Г. Семенюк зауважив, що «Патетична соната» продовжила 

започатковані «Народним Малахієм» та «Миною Мазайлом» теми історичної 

долі України, її національного відродження [546, с. 70]. В. Працьовитий 

відзначив, що у творі драматург відтворив трагедію національної еліти у 

визвольних змаганнях 1917–1921 років [495, с. 235]. 

«Патетична соната» М. Куліша, подібно до народної драми, є 

синтетичним твором: у ній, як і у фольклорному жанрі, поетична творчість 

пов’язана з музичною. Ритмічну структуру має й народна драма, у характері 

дійових осіб якої, за словами В. Всеволодського-Гернгросса, велику роль 

відіграє вокальний матеріал, здійснюючи естетичний вплив на реципієнта [106, 

с. 8]. Ця проблема стала актуальною в 20-ті роки ХХ ст. Одним із важливих 

елементів художнього твору називає ритм Е. Форстер у роботі «Аспекти 
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роману» (1927). До принципів музичної організації матеріалу звертався в 

романі «Контрапункт» (1928) О. Хаслі [Див.: 276, с. 19]. 

Музичний супровід «Патетичної сонати» підкреслює композиційно 

заявлене протиставлення між національним та інтернаціональним (головними 

темами твору). У першій, другій та четвертій діях лунає «Патетична соната» 

Л. Бетховена, у третій – «Марсельєза», у п’ятій – російськомовна пісенька. У 

фінальній частині, яку утворює реприза, музика вже не звучить: Марина може 

тільки імітувати музичне виконання. Сьому частину твору можна назвати 

епілогом, своєрідною кодою – заключним розділом музичного твору, його 

закінченням, яке «не належить до основної схеми побудови форми твору і йде 

за останнім із основних розділів» [760, с. 81]. «Захопливою сонатою» 

алегоричного показу національної революції 1917 року назвали цей твір 

сучасники майстра [469, с. 238]. 

У «Патетичній сонаті» герої – представники взаємоборчих ідеологій у 

революції – перебувають у становищі, виходом з якого може бути тільки 

смерть. Проте, як слушно зазначив І. Костецький, «протягом відбування цілої 

речі на кожному кроці входить у дію якесь «якби», яке могло б дати дії вихід у 

цілком новій (і так само закономірній) можливості» [277, с. 248]. У можливості 

вибору й полягає драматизм «Патетичної сонати», автора якого критик назвав 

уособленням трагедійного генія українського народу, найбільшого досі з його 

драматургів [277, с. 245]. 

Отже, «Патетична соната» має складну структуру. У ній домінують (на 

що вказує музичний термін, винесений у назву твору) дві сюжетні лінії: юнака 

та дівчини. Лінія юнака складається з двох частин: у першій постає історія 

Поета-мрійника, якого не змогли спокусити й збити з обраного ним шляху; у 

другій – історія революціонера, який, підпавши під спокуси, грішить, а потім 

дієво виправляє свій злочин. Дівчина не переживає таких світоглядних 

метаморфоз. З часом змінюються лише її стратегії боротьби: від сподівань на 

те, що чужинці допоможуть вибороти незалежність рідної країни, до розуміння 

потреби виростити своїх борців. Дотичними до цих ліній є лінії інших 
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мешканців будинку. Задіяна автором вертепна схема допомогла показати 

розшарування українського суспільства на представників різних націй і, 

виходячи з тогочасних реалій, – класів. 

Принцип побудови «Маклени Ґраси» подібний до «Патетичної сонати». 

Простір твору організовано вертикально: на різних рівнях багатоповерхового 

будинку розташувалися представники антагоністичних соціальних груп 

сучасної автору Польщі. Таке розташування підкреслює ініціальні опозиції: 

верхнє приміщення з балконом належить власнику житла, фабриканту паничеві 

Зарембському, балкон є мрією маклера Зброжека, який мешкає поверхом 

нижче, підвальне приміщення винаймає робітник Ґраса з двома дочками. 

Осібно, у собачій буді, знайшов пристанище музикант Паду. У «Маклені Ґрасі», 

як і в «Патетичній сонаті», міфологічна опозиція «високий – низький», подібно 

до казки, має не космічне, а соціальне наповнення: «Я вже вищий на цілий 

поверх» [312, с. 268], – заявляє Зброжек Ґрасі, убачаючи в цьому соціальну 

різницю між ними. 

Стале розташування загрожує порушити велика економічна криза. Тому 

представники різних поверхів будинку, прагнучи змінити ситуацію, що 

склалася, мусять виконати завдання, суть якого полягає в знаходженні коштів 

для поліпшення свого становища. Кожен із них обирає свою тактику дій. Для 

цього, на відміну від вертепних дійових осіб, які стало перебували у своєму 

локусі, персонажі М. Куліша, подібно до казкових героїв, мусять залишити 

власний простір (як у класицистичній драмі дія у творі відбувається протягом 

24 годин [547, с. 41]). 

Дії панича Зарембського, спрямовані на збереження фабрики від 

банкрутства, складаються з двох різних етапів. Заради отримання грошей, 

потрібних для налагодження роботи свого підприємства, він згодний на 

мезальянс: одруження з донькою свого маклера Зброжека. Ці плани не 

реалізувалися через фінансову катастрофу Зброжека та отриману паничем 

інформацію про злочинну роль маклера супроти нього. Зазнавши поразки, 

Зарембський знову здійснює похід за грошима. Спускаючись у підвал будинку 



237 

 

з вимогою до мешканців сплатити за житло, він при цьому мріє про безмежне 

«горизонтальне» панування. Зарембський сподівається на поліпшення ситуації, 

яка, на його думку, зможе настати за умов розширення Польщею своїх 

просторів від моря й до моря. Він – нащадок старого й славетного роду, 

представники якого вели перед у період історичного піднесення Польщі, коли 

вона демонструвала «урочистий і непереможний хід на світовий Вавель» [312, 

с. 282]. Його ж маршрут непомірно звужується й знижується: залишивши 

столицю, у пошуках копійки він змушений спускатися в підвал власного 

будинку; його предкам погрожував неприятель країни, йому – власний маклер; 

його предки тішили честолюбство на полях борні, він – ставлячи на коліна 

своїх підлеглих. Цього персонажа, як і його романтичних попередників, – 

героїв А. Міцкевича, О. Пушкіна, – можна схарактеризувати словами: 

«могутніх предків правнук бідний» [776, с. 19]. 

Перед мешканцем першого поверху, маклером Зброжеком, стоїть 

завдання зайняти вище становище в суспільстві, що для нього символізує 

посідання балкону верхнього поверху (асоціація між ідеєю сходження нагору та 

ідеєю досягнення бажаної мети). Зусилля цього персонажа теж двохетапні. До 

верхнього поверху (купівлі підприємства свого патрона) Зброжик ішов довгих 

23 роки, визискуючи, обдурюючи, обкрадаючи інших. І в останній момент, за 3 

години до довгоочікуваного тріумфу, потерпів фіаско, утративши всі 

заощадження (у цьому випадку М. Куліш засвідчив свою любов і до символіки 

чисел, яку спостеріг у нього Л. Плющ [480, с. 767], і до використання прийомів 

із арсеналів авантюрних творів, коли внаслідок перипетій сподівана перемога 

виливається в неочікувану поразку). На другому етапі герой демонструє іншу 

стратегію дій: застрахований від раптової смерті, він організовує власне 

вбивство, щоб по смерті (хоч іменем) піднятися на верхній поверх (подібна 

ситуація змальовується у «Смерті коміяжера» А. Міллера). 

Виходить зі свого помешкання й хворий робітник Ґраса. Його вихід вже 

трьохетапний. Спочатку, спокушений агітаторами, він став учасником страйку, 

у результаті чого виявився неспроможним оплатити харчі, помешкання. Згодом 
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він, відмовившись від протесту, виходить у надії на працю, але фабрику 

закрито. Потім, щоб відтермінувати оплату за помешкання, стає на коліна перед 

Зарембським. Такого жесту від нього вимагає й Зброжек, який, очевидно, у 

такий спосіб прагне відчути себе хазяїном. І тоді функцію захисниці родини 

бере на себе тринадцятирічна Маклена – старша донька Ґраси. 

Історія Маклени облямована своєрідною рамкою, яку утворює звернення 

до гусей: у першому своєму виході на сцену дівчинка, побачивши десь у небі 

гусей («Наспівує мелодію з казки про Івасика-Телесика): 

Гуси, гуси, гусенята! 

Візьміть мене на крилята 

Та й понесіть мене… 

(До гусей, вгору). Гел-гел-гел! Куди, питаєте? (Замріявшись, махнула 

рукою на схід, далеко)» [312, с. 265] [підкреслення наше – В. Ш.]. 

В останній свій вихід на підмостки Маклена звертається до уявних птахів 

із тим же проханням узяти її на крилята й понести на схід [312, с. 318]. Героїню 

твору вабив Схід, де, за розповідями агітатора Окрая, панувала казка, на 

відміну від трагічних реалій життя її країни. Територія Країни Рад в уяві 

дівчинки постає як сакральний простір. Між цими двома точками розгортається 

історія прорадянськи орієнтованої фанатичної особистості, яка мріє стати 

революціонеркою: «Ой, як би я билася за соціалізм!» [312, с. 303]. У п’єсі автор 

зображує ідейний фанатизм дитини, «яка бачить сяйво соціалізму і на шляху до 

нього убиває людину» [542, с. 244]. 

Ініціація зі звичайною дівчинкою відбулася на фабриці, де вона, за 

словами її сусідки-антагоністки, «страшенно зіпсувалася. Особливо морально – 

стала неввічлива, груба, зухвала» [312, с. 274]. У діалогах-агонах із заможними 

сусідами Зброжеком та Анелею дівчина демонструє загострене почуття власної 

гідності, небажання чи й неможливість іти на компроміси. На формування 

світогляду Маклени вплинула пропаганда комуніста Окрая. Зокрема, вона, 

подібно до Шумицького – протагоніста «Землі обітованої» О. Олеся, необачно 
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повірила, що «в Совєтах не розказують, а вже будують казки» [312, с. 265]. 

Однією з цих будівничих і прагне стати Маклена. 

Драматург обіграє образ гусей. Традиційна функція казкових гусей – 

рятівники. Гуси у творі М. Куліша – символ мрій недосвідченої дівчинки. 

Новий її знайомий, який у польському легіоні «воював за світовий гуманізм, за 

вільну Польщу et caetera» [312, с. 301], після багатьох поневірянь осягнув 

істину, до усвідомлення якої прийшли й персонажі п’єс «Зона» та «Вічний 

бунт»: «соціалізм це буде лише друга після християнства світова ілюзія…» 

[312, с. 303]. Попереджаючи дівчинку про помилки, яких допускаються ті, хто 

беззастережно приймає на віру пропаговане, він розповідає притчу про 

сп’янілих від винних вишень гусей, яких, сприйнявши за мертвих, обпатрали й 

повикидали на смітник. А ранком гуси прокинулися… голі. Таким же голим 

трактує себе, протверезівши від фантазій і мрій молодості, зневірений колишній 

боєць, попереджаючи неофітів про те, як небезпечно «впиватися» новою 

революційною ідеологією. 

Маклена воліє не чути засторог. Керуючись засвоєним від Окрая новим 

вченням, вона зважується на вбивство кривдника (Зброжек, очевидно, 

уособлював для неї всіх експлуататорів). Дівчина, не бажаючи уподібнитися 

захланному антагоністу, рве отримані від нього гроші. Після цього вчинку 

Маклена, яка після смерті матері взяла на себе місію турбуватися про батька та 

сестричку, залишає їх напризволяще, а сама, реалізовуючи давню мрію (цю 

ситуацію можна трактувати, за Б. Кербеліте, як зміну мети [241, с. 53]), 

вирушає на схід – у вифантазовану нею ідеальну, казкову країну. 

Маклена, відмовляючись від ролі опікунки своїх рідних, постає 

месницею-революціонеркою, у якої турботу за ближніх заступає помста 

класовому ворогові. Образ цієї героїні можна трактувати як жіночий варіант 

Малахія Стаканчика, який теж некритично сприйняв пропаговане, принісши на 

олтар ідеї життя й щастя своє та рідних і близьких. Тринадцятилітня дівчинка 

перейнялася революційними ідеями, беззастережно довіряючи через свою 

недосвідченість більшовицькому агітатору. Подібну ситуацію 
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жертвопринесення розглядає Ю. Лотман, аналізуючи роман А. Моравіа 

«Непокора»: розривання головним героєм грошей і заривання обривків у землю 

трактує як архаїчний сюжет, повалення старого божества, розривання на 

частини й засівання шматками його тіла землі, за яким настає оновлення і бога, 

і людини, початок «нового життя» [352, с. 287]. 

На дівчинку впливають два персонажі (один із них – тематичний): Окрай 

і Падур. Їх можна розглядати як героїв-деміургів, братів-близнюків, носіїв 

позитивного і негативного варіанта архаїчного культурного героя. Здавалося б, 

що уособленням демонізму й комізму мав би виступати Падур – мешканець 

собачої буди, але це – суттєва риса Окрая, про що свідчить його фізична 

особливість – кульгавість (за народними уявленнями – ознака демонізму). Дії 

цього персонажа деструктивні, вони спричинили розруху і загальний хаос. Як 

указує Є. Мелетинський, демонізм – результат невдалого наслідування. 

Дорогою, на яку Окрай спрямовує робітників, уже пройшов Падур і 

пересвідчився, що вона завершується глухим кутом. 

Коли образ Маклени має деякі спільні риси з Малахієм Стаканчиком, то в 

образі музиканта Ігнація Падура є подібність з Роменом із «Вічного бунту» – 

п’єсою, написаною в один рік із «Макленою Ґрасою». Музикант із славним 

минулим позбавлений теперішнього. Він вийшов із дому, щоб його захистити, 

але, повернувшись, спостеріг, що місце, яке мав би посідати, зайнято 

псевдогероями, і, на відміну від казки, життя не дає надії на те, що вони коли-

небудь залишать зайняті позиції (у подібне становище потрапив й один із 

персонажів п’єси «Прощай, село»). 

Як і Маклена, Падур наділений гострим почуттям власної гідності. Тому 

музикант обирає для помешкання собачу буду, не погоджуючись на фальшивий 

спів в одноголосому хорі, де неприродність співу й ламання власного голосу 

винагороджується: «Не музиканти, а нездари-ремісники. Вони грають на 

казенних струнах улесливі симфонії диктаторові, і за це їм надано диригентські 

пости в мистецтві» [312, с. 301]. 
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Падур обрав карнавальну музику, виражаючи насмішку над тими, для 

кого піаніно й дудка – співмірні величини. Третього шляху, тобто вільної 

творчості, жодна із доріг не передбачає. Наявна лише суперечність між 

унікальністю й величчю людської особистості та її моральним занепадом і 

фізичним знищенням у ХХ ст. 

Отже, М. Куліш, вдаючись до засобів фольклору, перед своїми героями 

ставить завдання – покращити своє матеріальне становище. Але, на відміну від 

казкових персонажів, жоден із персонажів драматурга його не реалізує. Митець 

відтворив трагедію людини. Її переживають збанкрутілий маклер, безробітний 

робітник, голодна, змучена протиріччями світу дівчинка й зневірений борець. 

Певно, найтяжчою є зневіра в усе й у всіх, викликана розумінням примарності 

ідеалів молодості, розчаруванням у людях (коли найшляхетнішою істотою 

визнається собака). Колишній борець за гуманізм, за волю людини вже не може 

сподіватися на пепеесівців (як Ґраса), на Схід (як Маклена), на власний завод, 

хоча й по смерті (як Зброжек); йому «відкрилися очі» на «страшну реальність». 

Ці слова можна назвати лейтмотивом творчості драматурга, творчості-

прозріння. Тому літературознавці називають Падура одним із двійників його 

зневіреного героя-митця [327, с. 265]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що твори М. Куліша близькі структурно й 

тематично. П’єси митця, зважаючи на їхню сюжетну й композиційну схожість, 

поділяємо на декілька груп. В основу більшості творів покладені різні види 

простих структур. Коло сюжетів з бінарною опозицією «свій» – «чужий» 

реалізують першу модель, «свій» – «свій» – другу. 

Першу в структурі п’єс «97», «Прощай, село», «Комуна в степах», «Отак 

загинув Гуска», «Мина Мазайло». До них долучається комедія «Хулій Хурина», 

у якій протистояння відбувається між «своїми». Розстановка сил у творах цієї 

групи демонструє думку Х. Ортега-і-Гасета про суспільство, «розколене на 

суперечні групи, що їх погляди один одного перекреслюють» [456, с. 93]. 

Поляризація – основний композиційний принцип цих творів. Їхня сюжетна 

схема містить такі компоненти: біда, щоб її ліквідувати, герой докладає 
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максимум зусиль і залучається допомогою помічника (помічників), посилаючи 

його із завданням у чужий локус; дії посланця приносять позитивний результат, 

але наступає перипетія, яка зумовлює фінал, контрастний успішному 

передфіналу. 

Інший тип простої структури містять твори «Зона», «Вічний бунт», 

«Закут». Протагоністи цих п’єс, на відміну від персонажів попередніх творів, 

стикаються не з чужими, а з членами свого колективу. Ці твори мають різні 

сюжетні структури. Герої драми «Зона» та п’єси «Вічний бунт» застерігають 

своє оточення від порушення норм, спонукають до моральних змін, але всі їхні 

зусилля виявляються марними. 

Дещо осібно від інших творів М. Куліша стоїть семантично відмінна від 

них драма «Закут», протагоніст якої, подібно до героя комедії «Хулій Хурина», 

не прагне змін, а намагається зберегти вже здобуте. 

У творах цієї групи фольклорний елемент присутній найменше. На 

відміну від казкового героя, персонажі цих п’єс відмовляються виконувати 

покладене на них завдання. Ця відмова свідома, вона демонструється двічі. На 

відміну від більшості творів М. Куліша, у «Зоні», «Вічному бунті», «Закуті» 

немає успішного передфіналу. Катастрофізм пронизує всю тканину цих п’єс. 

Другу модель становлять складні структури, які покладені в основу 

творів «Народний Малахій», «Патетична соната», «Маклена Ґраса». У цих 

п’єсах домінуюча лінія головного персонажа складається з двох інверсованих 

одна одній частин. Це викликано світоглядними змінами, які переживають 

протагоністи творів. 

Просторова організація «Народного Малахія» – горизонтальна, зумовлена 

шляхом героя від секулярного простору до сакрального. Горизонтальні лінії 

утворюють сюжети інших персонажів твору. 

Дійові особи «Патетичної сонати», «Маклени Ґраси» рухаються 

переважно по вертикальній прямі й униз. Цей шлях у «Патетичній сонаті» – 

шлях до смерті (реалізувалася погроза пришельця ззовні зробити з будинку 

труну). Не більші перспективи відкриває рух донизу й персонажам «Маклени 
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Ґраси». Поруч із вертикальними горизонтальні шляхи проходять протагоністи 

цих творів: Ілько Юга, Марина (здебільшого через посланців), Маклена Ґраса, 

Ігнацій Падур. 

П’єси М. Куліша засвідчили його широку обізнаність з усною народною 

творчістю, фольклоризм виявляється на імпліцитному рівні. Катастрофічне 

світовідчуття, настрій безвиході й приреченості панує як над самим митцем, так 

і над героями його творів.  

Художні версії архаїчних мотивів сталості та метаморфози персонажів 

подав Іван Дніпровський (1895–1934) – багатогранний митець: поет, прозаїк, 

драматург. Його драматургічна спадщина нечисленна: три опубліковані п’єси 

(«Любов і дим» (1925), «Яблуневий полон» (1926), «Шахта «Марія» (1931)) та 

рукописний варіант драми «Останній Главковерх» (1934). П’єси митця 

«залишили помітний слід у театральному житті свого часу» [225, с. 142]. 

В основі п’єс «Любов і дим», «Яблуневий полон» – процеси сталості та 

метаморфози персонажів. Дебютний драматичний твір І. Дніпровського – п’єсу 

«Любов і дим» – дослідники трактують як текст, побудований за принципом 

нагромадження штампів так званої «пролетарської літератури» [536, с. 266]. 

Композиція п’єси містить два паралельних сюжети, у яких розкриваються 

життєві долі двох антагоністок: голови заводського комітету Шури та месниці 

за смерть батька-фабриканта Іри (метафора життєвого шляху, реалізована в 

різних варіаціях, за спостереженнями М. Бахтіна, відіграє важливу роль у всіх 

видах фольклору [31, с. 48]). 

Образи обох героїнь автором не тільки протиставлені, але й зіставлені. На 

їхніх долях фатально позначилися реалії громадянської війни, які, за словами 

І. Немченка, вплинули на жіночу душу, спровокувавши її переродження [445, 

с. 26]. Громадянська війна порушила усталений спосіб буття (робітники вбили 

власника заводу й, залишивши працю, поповнили лави повстанців), змінила 

людські стосунки (гармонію між батьками та дітьми, між закоханими), 

деформувала моральну сферу, породивши вседозволеність, агресивність. 
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Картини минулого розкриваються у своєрідному пролозі драми, побудованому 

в амебейному плані (автор використовує пісенний прийом підхоплення): 

Шура. Знались усім гніздом! Усім заводом! 

Петро. Вночі пристали до полку. 

Шура. Дніпровський полк! 

Петро. Билися як тігри! Всю Україну зміряли ногами. Узнали Україну! 

[…] [181, с. 50]. 

У цей період Шура відбула своєрідну ініціацію: відмовилася від жіночих 

гендерних ролей (донька, сестра, кохана) і набула маскулінних (воїн, чекістка). 

«Я здобула [підкреслення наше – В. Ш.] махновського коня!» [181, с. 50]. Тобто 

героїня виборола собі помічника (у народнопоетичній версії чудесний віщий 

кінь «постійно оберігає господаря і застерігає від небезпеки» [189, с. 29]). 

Попри вірну службу помічника, героїня дещо відсторонена від нього, про що 

свідчить дана йому кличка – Кадет. 

Переживши метаморфози під час війни, у всіх подальших життєвих 

ситуаціях героїня залишається сталою, підтверджуючи здобуте. У мирний час 

вона поглиблює мілітарний досвід, реалізовуючи себе переважно як чекістка 

(усі її владні дії засвідчують виконання саме цієї ролі). Діяльність цієї 

організації (проект про її створення Ф. Дзержинський підготував 7.12.1917 

року) настільки турбувала І. Дніпровського, що в одній зі сцен протагоністка 

ідентифікується виключно в іпостасі чекістки, про що заявлено аж 7 разів: 

«підстрbжена чекістка» [181, с. 73], «гадина, вона там коноводить» [181, с. 73], 

«чекістка проклята» [181, с. 74], «підстрига» [181, с. 74], «стрижена чекістка» 

[181, с. 74], «чекістка» [181, с. 74], «Шурка, що вбиває робочих» [181, с. 75]. 

Пройшовши війну, перейнявши чоловічі ролі, жінка-чекістка користується 

необмеженими правами й повноваженнями; «од неї люди плачуть» [181, с. 59], 

«це та, що наших мучила» [181, с. 108], «скільки наших в могилу зарила» [181, 

с. 108], «скільки наших в гроб загнала» [181, с. 109], «христопродавка» [181, 

с. 109], яка в уяві міщан «кишками обмотує хрести!» [181, с. 55] (подібну 



245 

 

«діяльність» розгорне й Ціля Борух – героїня «Залишенця. Чорного Ворона» 

(2009) В. Шкляра). 

Вибір Шурою чоловічої ролі представники протилежного табору 

пояснюють жагою помсти за наругу над нею білогвардійського офіцера: так 

розкривається традиційна для української літератури тема жінки-покритки. 

Поведінка зганьбленої жінки характеризує її не як пасивну жертву, яку 

малювали Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, 

І. Тобілевич та інші автори XIX ст., а месницю (тип такої героїні зустрічається в 

Панаса Мирного (Наташка з «Повії»), Марка Черемшини (Парасочка з 

однойменної новели), пізніше його розробляв М. Хвильовий (Параска Жучок із 

«Кота в чоботях»)). 

Насилля, яке застосовували до людини, і до якого вдавалася людина, 

руйнувало статеві відмінності: жінки засвоїли авторитарну чоловічу модель 

поведінки. В епоху грізного 1917 р. відміняється розрізнення за ознакою статі й 

уводиться поняття типу «людина», «товариш», «громадянин». З’явився термін 

«нетовариське ставлення до жінки» (тобто погляд на жінку як на предмет 

сексуальних переживань). Але реальний зміст цієї «відміни статі», як слушно 

відмітив Ю. Лотман, виявився в тому, що «людське» фактично ототожнювалося 

з «чоловічим», жінка ніби прирівнювалася до чоловіка [352, с. 79]. Відбулася 

зміна гендерних ролей, коли роль «хазяїна», «господаря», «владаря» (зі сталими 

ознаками – сила волі, схильність до авторитаризму, активність, стихійність) 

уже виконують не лише чоловіки, а й жінки. Персонажі І. Дніпровського 

розпоряджаються не стільки власним життям, скільки життям ближніх, 

проявляючи при цьому не обмежену моральними критеріями агресію. 

На вірність обраному шляху героїня випробовується спокусами: мати й 

хворий братик чекають від неї колишнього, сформованого патріархальною 

культурою типу поведінки (реалізації як сестри й дочки). Окреслюючи 

проблему «батьки і діти», І. Дніпровський малює героїню як продовжувачку 

справи загиблого батька («ходили по свободу» [181, с. 59]). Натомість ціннісні 

орієнтації доньки й матері (жінки з усталеними традиційними поглядами, 
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моральними цінностями) кардинально різняться. Прагнення матері відгородити 

свій маленький домашній світ від жорстокого навколишнього хаосу 

простежується в ремарці: «Накидає крючок на дверях» [181, с. 59]. 

Автор проводить свою героїню через спокусу реалізації в приватному 

житті: дівчині пропонують одружитися закохані в неї Кувадло та Петро 

(унікальним майстром відтворенні ліричних колізій назвала І. Дніпровського 

А. Матющенко [383, с. 17]). Із образом Кувадла пов’язаний мотив 

нерозділеного кохання, злочинної пристрасті – один із найпродуктивніших 

мотивів традиційного сюжету (драма нерозділеного кохання має давню 

фольклорну традицію). І. Дніпровський доповнює його мотивом трагічної 

смерті – убивство неуспішного коханця предметом його пристрасті. 

Суто чоловіча діяльність, яка супроводжувалася стратою представників 

протилежного табору, характеризує тип жінки-воїна, прообразом якої була 

міфічна рівна Адамові Ліліт, котра, розпалюючи пристрасть чоловіків, стала 

руйнівною спокусницею. Чоловік демонізує фатальну жінку, адже її 

«загроженість для чоловічого Я стає невідворотною, містичною» [490, с. 160]. 

У сприйнятті одного з персонажів п'єси кохана – неземна потойбічна істота, яка 

спричинила його переродження: «Ти мене в могилу загнала! Я чоловіком був! 

Подивися, що ти з мене зробила? Я – тінь, а не людина!» [181, с. 62], «Я душу 

свою за тебе погубив!» [181, с. 109]. 

Індивідуальні інтереси героїні перебувають на маргінесі: вони майже 

повністю витісняються громадським. Це було суголосно часу, відбивало 

тодішні життєві реалії: тоталітарна ідеократична держава, яка починала 

будуватися, «розчиняла у собі особистість, підпорядковувала людську одиницю 

загальному темпоритму життя, прагнула не лишити їй бодай шпаринки 

автономного існування, просякаючи своїми схемами світобачення в закапелки 

внутрішнього Я» [140, с. 153]. Опозиційну пару «особисте-громадське» містить 

уже назва твору. «Для ідіостилю І. Дніпровського, – як слушно спостерегла 

Л. Ставицька, – показові лейтмотивні слова-символи, винесені у заголовок 

п'єси» [581, с. 42]. 
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Голова завкому, подібно до біблійного Мойсея, прагне привести заводчан 

до щасливого життя, реалізація якого стане можливою з пуском заводу, тому 

Шура виступає рушієм процесу відновлюваних робіт на заводі. Автор 

розробляє домінуючий у літературі цього періоду новий тип героя: ідейного та 

ідеологічного поводиря, що веде за собою інших. Героїня, то підбадьорюючи, 

то осміюючи, то погрожуючи («Заставлю всіх прийти!» [181, с. 71]), будить дух 

знесилених від постійного голоду й непосильної праці робітників. Дівчина, що 

взяла на себе місію пророка, протиставляє профанне сучасне очікуваному 

ідеальному майбутньому: 

Шура. І наш великдень – буде в заводі! І наше різдво – буде в заводі! І 

наше життя, як сонце, – буде в заводі! [181, с. 88]. 

Образ героїні І. Дніпровського має дещо спільне із центральним 

персонажем роману Ф. Гладкова «Цемент» (1925): вони обоє були змушені 

залишити свій локус, воювали (пройшли ініціацію), після повернення додому 

застали руїни заводу; у процесі відбудови стикалися з перешкодами; у фіналі їх 

очікувала заслужена перемога. 

Сюжетну лінію Шури можна означити як своєрідне антижитіє: якщо 

житійна література відображала процес духовного зростання особистості, то 

п’єса «Любов і дим» показувала деградацію душі (від убивства зі співчуття 

(коня) до вбивства з помсти (людини). Але в середині 20-х років цей образ 

створювався й сприймався з іншою конотацією – як героїчна біографія, гідна 

для наслідування: «Якась абсолютна формула людини» [підкреслення наше – 

В.Ш.] – так схарактеризував його сучасник митця [534, с. 116]. 

Паралельно із сюжетною лінією Шури розгортається сюжетна лінія її 

антагоністки (контраст, як відзначили дослідники творчості митця, – його 

улюблений мистецький засіб [536, с. 266]). Коли особа Шури показана сталою у 

своїх виявах, то світогляд її суперниці, Іри, зазнає метаморфоз. Донька вбитого 

власника заводу у своїх діях керується помстою. Люди її оточення означили 

дівчину словами «гвардійський солдат у спідниці» [181, с. 81]. Подібно до 

Шури вона постає керівником свого табору. Із образом цієї героїні драматург 
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пов’язує два казкові мотиви: виконання складного завдання (зруйнування 

заводу) та мотив пошуків своєї половинки. Поступово перший мотив відходить 

на другий план. 

П’єса «Любов і дим», як і інші твори драматурга, містить раптовий злам 

драматичного сюжету, перипетію (за Аристотелем зміна подій до 

протилежного [18, с. 56]). У житті Іри переломним кризовим моментом, що 

викликав зміну світосприйняття та системи світоглядних цінностей, стала 

зустріч із представником протилежного табору – інженером заводу. Під 

впливом коханого (виступив у ролі її ініціанта, розповідаючи про майбутнє) 

дівчина кардинально змінила свої наміри: 

Іра. Ви збили мене з шляху – я покохала вас! Я труп – як ваш завод [181, 

с. 103]. 

«Але її палка ненависть до нищителів батька та його власності раптово 

обертається на такий самий несамовитий захват від революції […]»,– влучно 

спостерегла А. Матющенко [383, с. 17]. Психологічний злам посилило 

перебування героїні в чужому просторі (завод), де вона отримала нові знання 

(стала свідком трудового ентузіазму виснажених голодом робітників). Дівчина 

відмовляється від себе колишньої («Я вбивала ваших!» [181, с. 102]) і від 

помсти за батька («Геть з мертвими! Нехай живуть живі!» [181, с. 111]). Так 

героїня висловлює свою готовність перейти до наступного життєвого етапу, 

пройшовши ініціацію, яка поєднує смерть у колишньому стані та народження в 

новому. Подібно до казкових героїнь, Іра допомагає своєму обранцеві, крок за 

кроком включаючись у боротьбу з людьми, якими раніше керувала: звинувачує 

вчорашніх спільників, підтримує тих, хто гасить робітничий бунт, запобігає 

отруєнню радянських інженерів, рятує «завод і тисячі людей» [181, с. 113]. Ці 

дії (вони відповідають одному з етапів ритуальної ініціації) дозволили їй 

влитися в новий колектив: 

Корній. Тепер ти наша! Тепер – назавше. Моя й наша! [181, с. 113]. 

Свій остаточний перехід, безповоротну зміну аксіологічних критеріїв 

дівчина засвідчила, назвавши колишнього ворога, убивцю батька, лицарем 
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(кардинально іншу модель поведінки демонструє героїня п’єси Є. Кротевича 

«Вовченя (Лю)», яка не змогла пробачити коханому подібного злочину). Етапи 

життєвого шляху Іри відповідають спостереженій М. Бахтіним природі 

метаморфози, що належить до скарбів світового докласового фольклору: 

чергування різних несхожих один на іншого форм чи образів одного й того ж 

[31, с. 39, с. 41]. 

Подібна ситуація повториться й у п’єсі «Яблуневий полон», слушно 

названій А. Матющенко одним із кращих творів української драматургії 20-х 

років ХХ ст.: «автор не лише сягнув досконалої рівноваги між соціальним 

конфліктом як рушієм зовнішньої дії та особистісним конфліктом головного 

героя, а навіть більше – найбільш органічна для драматурга любовна колізія 

стає очевидним лейтмотивом твору» [383, с. 17]. У п’єсі, подібно до дебютного 

драматичного твору, виведено два типи персонажів: сталий і той, що переживає 

метаморфози. Цими дійовими особами постають два брати: Зіновій і Артем. 

Маючи робітниче походження, вони належать до табору господарів життя. Цю 

обраність Зіновій закріпив набутими знаннями: «І Маркса, і Леніна – ще за них 

ніхто не чув, а він уже все знав» [181, с. 127]. Артем – і психологічно, і навіть 

соціально – його абсолютна протилежність: 

Зіновій. Він такий суворий. Ми такі різні з ним. […]. Він зовсім 

неписьменний, простий робітник [181, с. 137]. 

Так у структуру твору вводиться міф про братів-ворогів, який М. Еліаде 

назвав «дуже давнім» [756, с. 133] та казковий мотив соціально упослідженого 

молодшого брата (Є. Мелетинський [390]), хоча автор не вказує на вікову 

різницю між Зіновієм та Артемом. 

Зіновій, подібно до казкового героя, наділений винятковими здібностями. 

Він командир червоного полку, який пробивається з оточення до з’єднання з 

основними частинами. Образ дороги «належить до числа універсальних, 

«вічних» образів фольклору і літератури» [441, с. 95]. Як і казкові персонажі, 

герой І. Дніпровського на своєму шляху, який проходить у чужому просторі, 

має неочікувані зустрічі, піддається тяжким випробуванням. На шляху Зіновія 
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постає панська садиба та її чарівна власниця – «Краля всього Побережжя. Наша 

дорога козачка» [181, с. 152] (у чужому царстві зустрічає свою наречену й 

казковий герой). Брати демонструють кардинально різне ставлення до дівчини: 

один виступає захисником, інший – грабіжником її майна. 

Герой підпадає спокусі. За словами філософа Ю. Тішнера, спокуса є 

спробою пообіцяти особі те, у чому їй відмовлено. «Як акт обіцянки спокуса – 

тільки мить, миттєвість. Але така мить, слід якої назавжди змінює уявлення про 

оточуючий людину світ» [619, с. 170]. Прекрасна жінка спокушає Зіновія 

можливістю більш природної для нього реалізації в ролі коханця й батька 

(продовження мотиву деяких оповідань збірки «Заради неї» (1928)). У 

командира, який потрапив у «яблуневий полон» кохання, паралізується воля до 

дії: він скасовує свій наказ «На зорі рушаєм» [181, с. 127] і надовго зупиняє хід 

загону. 

У товаристві Іви, ніжність якої закладена вже іменем, червоний командир 

знаходить відпочинок від шестилітнього мілітарного життя. Так реалізується 

«основний для творчості Дніпровського мотив превалювання інтимно-чуттєвих 

поривань у людській істоті» [383, с. 18]. Двомісячну зупинку герой сприйняв як 

«ніжний голубий сон» [181, с. 150]. 

Малюючи стосунки Зіновія та Іри, автор розробляє мотив «очищення» 

розбійника через благотворний вплив жінки. Його герой переживає еволюцію 

світогляду, проходить процес переродження від жорстокого ката до чулого, 

спраглого краси юнака. При цьому видається, що друга роль є для нього більш 

питомою. Зміни, які відбулися із Зіновієм під впливом спілкування з коханою, 

виявилися незворотними: він, хоча й залишає дівчину заради здійснення місії 

командира, утрачає військовий вишкіл. 

Драматург подвоює схему перетворення. На шляху героя, який знову 

вирушає в путь, постає інша жінка. Ярославна, його колишня жертва, 

погрозами змушує Зіновія засвідчити своє відречення від військової справи. 

Життєві перипетії Зіновія нагадують моменти в долі казкового героя, який 
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«зустрічає передбачення і одночасно заборону на подальший шлях» [441, 

с. 111]. 

Проголосивши відмову від колишнього, пацифістськи налаштований 

учорашній лідер-проводар, у душі якого пробудилася людина, стає непотрібним 

мілітаризованому теперішньому, відтак, утрачає право на життя (одним із 

провідних екзистенціальних мотивів прозових творів І. Дніпровського, за 

слушним спостереженням Р. Мовчан, є «смерть як звільнення, рятівний вихід» 

[421, с. 351]). Твір свідчить, що І. Дніпровський осягнув філософію 

більшовизму, для якого людина цінна не сама по собі, а своїм внеском у 

революційну справу. Вона прирікається на загибель як тільки втрачає цю якість 

[407, с. 9]. 

Солдати, позбавляючи Зіновія статусу командира, стихійно вибирають 

іншого ватажка (ґенеза сцени, що відповідає міфологічній зміні царів): 

Повстанець 5-й. Напролом! 

Маса. Напролом! 

Голос. А куди? Куди йти? 

Повстанець 6-й. Хто зна дорогу? 

Голос. Хто поведе? 

Таня. Товариші! (Показує на матроса). От наш дійсний командир. 

Маса. Правильно! [181, с. 168]. 

У подібну ситуацію потрапляють герої п’єс О. Олеся «По дорозі в Казку» 

та Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» ([аналіз цих творів див.: 726]). 

Протилежну модель поведінки демонструє брат Зіновія Артем. У п’єсі 

різницю між братами означено словами «Така ніжність і така суворість» [181, 

с. 138]. Артем уже пережив процес метаморфози, обравши прізвисько князя 

пітьми і зла – Сатана (в обряді посвячення, той, хто помер в одній іпостасі й 

відродився в іншій, «отримував нове ім’я» [500, с. 44]). Усі дії персонажа 

свідчать про його відповідність цьому статусу. Здається, що роль червоного 

ката, з якою, відрікшись від загальнолюдського, ужився Артем, є природною 

для нього. Про відповідність Артема тогочасному суспільству свідчить вислів 
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його немілітарного брата, який спостеріг народження нового антропологічного 

типу: «Тепер не можна буть людиною. Треба бути тигром» [181, с. 138]. 

Наступним пророцтвом Зіновія було усвідомлення того, що їхнє панування не 

віковічне: «Понесуть і тигрів» [181, с. 180]. 

У період революційної ейфорії пріоритети й цінності І. Дніпровського, за 

слушним спостереженням Р. Мовчан, вирізнялися від інших, його цікавила 

людина та її природні почуття, сильні пристрасті, що було співзвучно 

авторському переживанню світу й себе в ньому [421, с. 355]. Драматург 

наголошує на тому, що час тверезих прагматиків, а не прекраснодухих 

романтиків вимагав від людини поведінки «тигра», і коли в ній переважало 

людяне, неминучою ставала душевна роздвоєність. 

Архетипна тема двійництва була близькою авторові, який, подібно до 

Фауста Й.В. Гете, міг сказати: «Дві душі живе в моїх грудях». А. Матющенко 

спостерегла трагічну розірваність митців цього періоду «між їхнім намаганням 

узгодити творчість із «залізним духом» доби і визначальними для істинного 

мистецтва формотворчою свободою та гуманістичним пафосом» [383, с. 18]. 

Назвами як диких, так і домашніх тварин (без імен) репрезентовані 

персонажі п’єси «Шахта «Марія» – представники двох антагоністичних груп: 

Соболь, Гоголь, Овечка – з одного боку, Вовк, Лариса Львівна – з іншого. 

Наділяючи дійових осіб (представників протиборчих таборів) зооморфними 

означниками, автор позбавляв їх статусу правих і винуватих, підкреслював 

абсурдність життя в жорстокому світі, де панує звіриний закон виживання 

сильнішого. Через бестіарій – центральний символ твору – драматург передавав 

реалії, у яких релятивізувалися поняття Добра і Зла, знеособлювалася людина. 

Тваринне начало світу акцентується й назвами розділів, у яких задіяні 

лексеми «полоз», «тури», і характеристиками, що одні персонажі дають іншим, 

– гієни [180, с. 9]. Звір уособлює хаос. Він панує в обох таборах. Табір 

руйнівників роздирають інтриги, боротьба проти інакшого (Маган), шантаж, 

обман. Характерною особливістю дійових осіб цієї групи є те, що вони, подібно 
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до інтермедійних персонажів, репрезентують різні національності: українців, 

росіян, поляків, татар. 

Твір містить інтертекстуальне відсилання до біблійної історії. Картини 

майбутнього суспільства малює персонаж, якого за проповідь «Нового 

Євангелія» іменують апостолом, хоча він – один із загалу, про що свідчить 

зооморфне прізвище Соболь. Новоявлений апостол переосмислює релігійні 

символи та мотиви, трансформує текст Благовісті: 

Соболь. І почала родить левів. Вб’ють одного, а з його крови ще ростуть, 

ростуть… І от коли, Остапе, на всій землі будуть самі леви і тігри…хай будуть 

леви і тігри…тоді і буде нове царство на землі…а над усім – Марія [180, с. 9].  

Модифікуючи Новозавітний канон, автор десакралізує, наділяючи 

зооморфною функцією, образ Марії як заступниці світу, як утілення милосердя 

та любові (жанр антиєвангелія був характерним для літератури перших 

десятиліть ХХ століття). Драматург, указуючи на загрозу світові через відмову 

від загальнолюдських цінностей, розвінчує й міф про майбутнє «досконале» 

суспільство «спасителів» – своєрідних «надлюдей» – Левів і Тигрів. Усупереч 

пануючій ідеології, І. Дніпровський, як зазначив І. Михайлин, «підніс свій 

голос на захист загальнолюдських гуманістичних цінностей» [405, с. 11]. 

Казковий елемент, як зауважив Л. Скупейко, може надавати творові 

різноманітного пафосу – героїко-патріотичного, трагічного, комічного, 

іронічного тощо [556, с. 139]. Проаналізовані твори І. Дніпровського сповнені 

трагічного звучання. Тема метаморфози особистості для драматурга є 

панівною. 

 

Висновки до розділу 2 

 

П’єси І. Микитенка, О. Корнійчука – соціально заангажованих митців, 

будівничих соцреалістичного канону тоталітарної культури, формували 

систему цінностей, задавали програму «правильної» публічної поведінки. Їхня 
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міфотворчість виявляє свідому настанову на зображення як реальних 

потенційно можливих картин гармонійного життя. 

Нами досліджено, що різнотематичні п’єси Івана Микитенка належать до 

одного структурного типу. Їх об’єднує основний сюжетний елемент – подорож 

героя (героїв). Запозичену з міфу чи казки модель драматург розробив уже в 

першому творі, який приніс йому славу, – п’єсі «Диктатура». Ініціальна 

ситуація – нестача потрібного. Зі свого простору (завод) по предмет, якого 

бракує (хліб), виходить герой – особа із сильним характером, великими 

амбіціями. У чужому локусі він зустрічається з майбутнім помічником, 

проходить у нього попереднє випробування (відповідає на запитання), за 

допомогою помічника, нехтуючи моральними принципами, перемагає свого 

опонента (основне випробування), повертається додому зі здобутим предметом 

пошуку. У різних варіаціях ця модель повторюється в інших творах. Найменше 

розбіжностей, порівняно з «Диктатурою», має п’єса «Бастилія божої матері». 

Герої творів І. Микитенка вирушають, щоб здобути професію («Кадри», 

«Дівчата нашої країни», «Дні юності»), вищий суспільний статус («Соло на 

флейті»), наречених («Як сходило сонце», «Соло на флейті»). Переборовши 

низку перешкод, витримавши спокуси, вони здобувають потрібне. Дещо 

видозмінено цю модель у п’єсах «Соло на флейті» та «Як сходило сонце». 

Процес посвяти є характерним для п’єс «Кадри», «Дні юності»: учорашні 

селяни, шахтарі, робітники, школярі, переборюючи низку перешкод, 

здобувають освіту й повертаються додому дипломованими спеціалістами. 

Оволодівають новою професією, витримавши своєрідний іспит на волю, 

відвагу, сміливість, і героїні п’єси «Дівчата нашої країни». Колективну посвяту 

демонструють також персонажі п’єси «Диктатура» (одноосібники – 

колгоспники), «Бастилія божої матері» (селяни – партизани). Іншу додаткову 

сюжетну лінію утворює мотив здобуття наречених («Дівчата нашої країни», 

«Дні юності», «Соло на флейті»). Прикметно, що колізії особистісного плану в 

п’єсах письменника майже не розгортаються, витісняючись соціальними, 

класовими. 
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Драматичним творам І. Микитенка притаманні оптимістичні фінали, що 

підкреслює стабільність становища й непотрібність жодних змін. Право бути 

переможцями його герої-волюнтаристи (своєрідні деміурги, необтяжені 

моральними нормами) утверджують різними засобами, найчастіше – 

підступними, насильницькими. Саме такий тип героя як зразок для 

наслідування притаманний літературі соціалістичного реалізму, речником якої 

був талановитий письменник. 

Швидше казкове, аніж міфологічне, семантичне наповнення мають п’єси 

Олександра Корнійчука, в основі яких лежить архетипна модель (митець 

осмислює процес становлення героя, формування його соціальної свідомості). 

Ініціаційний сюжетний тип п’єс драматурга представлений трьома моделями: 

а) герої проходять шлях від незнання до знання (автор розробляє казковий 

мотив пошуку поради й навчання); б) від помилок до їх виправлення; в) від 

надії до краху сподівань. Перша структурна модель має такі складники: 

протагоніст, перебуваючи в пошуках свого подальшого шляху, переживає 

світоглядну кризу. Зустріч із помічником (образ належить до типових 

фольклорних порадників), який попередньо випробував його, дає змогу героєві, 

отримавши в чужому локусі від ініціантів нове знання, усвідомлено зробити 

життєвий вибір. За такою схемою розгортаються події у творах «На грані», 

«Правда» (заголовок відсилає до фольклорного дискурсу), із деякими 

модифікаціями – у п’єсах «Фіолетова щука» й «Платон Кречет». Друга 

структурна модель є варіантом першої: герой помилявся, ходив манівцями, аж 

поки помічник не навернув його на шлях істини. Таку будову мають твори 

«Кам’яний острів», «Загибель ескадри», «Еліта», «Банкір», «Платон Кречет» 

(лінія Ліди). Третя структурна модель представлена твором «Богдан 

Хмельницький», у якому почергово розгортаються дві сюжетні лінії з 

центральною постаттю антигероя в кожній із них. Зусилля протагоністів, 

спрямовані на відвоювання гетьманської булави, завершуються крахом. Інший 

структурний тип, тобто паралельне розгортання двох сюжетних ліній із 
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центральною постаттю героя в одній та антигероя в іншій, демонструє п’єса 

«Штурм». 

Характерною рисою персонажів О. Корнійчука є їхня несамостійність, 

залежність від думки іншого, яким у більшості випадків виступає партійний 

функціонер. Натомість славу драматургу принесла героїчна драма «Загибель 

ескадри», головний герой якої, мінер Гайдай, проходить випробування на 

готовність належати до партії більшовиків. Помиляючись, приносячи жертву 

(смерть коханої), герой внутрішньо перероджується: некерований бунтар-

анархіст перетворився на слухняного (як і належало партійцеві) виконавця 

чужих наказів. Спокутувавши своє відступництво убивством неприятеля та 

потопленням корабля, на якому служив, герой не лише здобуває прощення та 

стає повноправним членом свого товариства, а й народжується в іншому статусі 

– командира. 

Твори М. Куліша, І. Дніпровського мають трагічний фінал, що відповідає 

есхатологічній моделі. Міфопоетичний мотив кінця світу є одним із 

домінантних у художньому спадку Миколи Куліша. Пояснення цьому можна 

знайти як в експресіоністичній стилістиці творчого доробку митця, так і в 

реаліях тогочасної доби, що зумовили докорінний переворот у світосприйнятті 

вчорашнього будівничого нового суспільства. Творам письменника притаманні 

й інші есхатологічні мотиви, із-поміж них: мотив визволителя, який став 

згубником мимоволі («97», «Народний Малахій») чи свідомо («Патетична 

соната», «Прощай, село»); утеча й переслідування (притаманний усім творам); 

мотив сакрального минулого й профанного теперішнього («97», «Комуна в 

степах», «Отак загинув Гуска», «Зона», «Закут»). 

Експресіоністичний мотив месіанізму звучить у творах «97», «Народний 

Малахій», «Патетична соната», «Прощай, село», герої яких убачали своє 

призначення бути проводирями, рятівниками народу, а натомість ставали його 

згубниками. У ролі пророків «будительського» типу, які усвідомлювали свій 

обов’язок перед народом, виступали персонажі «Народного Малахія», «Зони», 

«Закуту», «Вічного бунту», «Маклени Ґраси», «Мини Мазайла». 
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Невдачі героїв М. Куліша зумовлені низкою чинників, із-поміж яких 

драматург виділяє такі: роз’єднаність через небажання йти на дрібні 

компроміси («Патетична соната», «Мина Мазайло»), неможливість розбудити 

«заснулих» («Зона», «Закут», «Народний Малахій», «Вічний бунт»), 

некритичне сприйняття чужих постулатів і бездумне виконання їх («97», 

«Народний Малахій», «Мина Мазайло» (лінія Мокія), «Патетична соната», 

«Прощай, село», «Маклена Ґраса»). Герої п’єс «97» (Іван Стоножка), «Зона» 

(Пуп), «Закут» (Овчар), «Вічний бунт» (Ромен), «Маклена Ґраса» (Падур) 

переживають процес деміфологізації свідомості, позбуваючись ілюзій і оман, 

починають адекватно оцінювати реальність. 

Персонажі творів драматурга втікають від суспільного й побутового 

хаосу – результату діяльності нової влади («97», «Отак загинув Гуска», 

«Прощай, село», «Хулій Хурина»), насильства над людиною («Народний 

Малахій»), духовно чужих людей («Закут», «Зона»), соціальної упослідженості, 

зневаги, зумовленої національною належністю («Мина Мазайло»), життєвого 

фальшу («Вічний бунт», «Маклена Ґраса»), нерозділеного кохання («Патетична 

соната»), загибелі («Комуна в степах»). Прагнучи зберегти власні волю, 

безпеку, життя, герої усамітнюються в замкнутому просторі кімнати, комірки 

чи собачої буди («Отак загинув Гуска», «Народний Малахій», «Маклена 

Ґраса»), острова («Отак загинув Гуска»), у інші краї, сприймаючи їх як «землю 

обіцяну» («Зона», «Закут», «Маклена Ґраса», «Вічний бунт»), прагнуть 

заховатися, увійшовши до табору переможців («Комуна в степах», «Мина 

Мазайло», «Прощай, село»). 

На морфологічному рівні в багатьох творах драматурга епізоди 

відсилання свого представника в чужий простір знайти портібний об’єкт є 

близькими до архаїчного мотиву походу героя по щось («97» – Сергій Смик, 

«Прощай, село» – Мотрона, «Комуна в степах» – Ахтительний і Лука, «Мина 

Мазайло» – Уля, дядько Тарас і тьотя Мотя, «Отак загинув Гуска» – П’єр 

Кирпатенко, «Патетична соната» – Ілько й Ступай-Ступаненко, «Зона» і 

«Закут» – Клим, «Народний Малахій» – Любуня). У чужому локусі герой зазнає 
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поневірянь, символом яких постають стоптані чоботи і стерті ноги селянських 

делегатів («Комуна в степах», «Зона», «Закут»). Як і в міфічного чи казкового 

героя, місія посланця здебільшого успішна. Проте М. Куліш модифікує 

архаїчну схему: у кульмінаційний момент святкування перемоги виникає 

перипетія, яка зводить нанівець досягнуте, у результаті чого кінцева ситуація є 

катастрофічною, гіршою за ініціальну. Успішний казковий фінал п’єсам 

М. Куліша не притаманний. 

Лейтмотивом «Патетичної сонати» є ремінісценції з казки про козака та 

ув’язнену королівну. Цитати з казки «Гуси-лебеді» увиразнюють мотив 

поведінки головної героїні п’єси «Маклена Ґраса». 

Трагічне світовідчуття, есхатологічні настрої притаманні творам Івана 

Дніпровського, який хворобу сучасного йому світу вбачав у дегуманізації, 

породженій військовою добою перших десятиліть ХХ ст. Письменник 

відтворив перемогу тваринного начала як у суспільстві, так і в переродженій 

душі людини: образи Кувадла і Шури в «Любов і дим», Артема, Ярославни і 

Тані в «Яблуневому полоні». Нелюдське тріумфує в «Шахті «Марія», 

свідченням чому є звіриний і орнітоморфний антропонімікон твору (Соболь, 

Вовк, Овечка, Львівна, Сокіл), зооморфні назви розділів («Тури в буднях», 

«Удави»), десакралізований образ Пречистої Діви, яка постає не Богородицею, 

а матір’ю левів і тигрів. Бестіарне драматург подає градаційно: від епізодичного 

звучання теми звіриного в дебютній п’єсі «Любов і дим» (образ Кувадла) через 

констатацію антилюдяної суті буття героєм «Яблуневого полону» до 

ствердження зооморфізму сучасного світу в п’єсі «Шахта «Марія». 

Морфологічне дослідження творів І. Дніпровського розкрило близькість 

їх паралельної будови до архаїчної структури, оскільки персонажі п’єс мають 

виконати певне завдання: зірвати чи відремонтувати завод, вивести з оточення 

військовий загін, зруйнувати чи врятувати шахту. У п’єсах «Любов і дим» і 

«Яблуневий полон» постають персонажі-двійники, один із яких у всіх 

ситуаціях, витримавши спокуси, переборовши перешкоди, залишається сталим 

(Шура, Артем), інший (Іра, Зіновій) під впливом пристрасті перероджується. На 
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відміну від фольклорних героїв, персонажі драматурга переживають 

психологічний злам. Мотив роздвоєння посідає важливе місце в п’єсах 

письменника – песиміста за характером світосприймання (про що свідчать як 

художні твори, так і епістолярій). 
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РОЗДІЛ 3 

КАЗКОВІСТЬ ЯК ГЕНЕРАТИВНИЙ СКЛАДНИК ПОЕТИКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 20–30-Х РР. ХХ СТ. 

 

3.1. Казкова композиційна модель творів І. Кочерги 

 

Одним із найкращих драматургів 30–50-х років ХХ ст. критики слушно 

визнають Івана Кочергу (1881–1952) [225, с. 839]. Й. Кисельов назвав велику 

драматургічну спадщину митця цілою бібліотекою різних і за тематикою, і за 

жанром, і за естетичними властивостями п’єс [252, с. 58], зауваживши любов 

письменника до неординарних сюжетів й образів, незвичайних драматичних 

ситуацій [252, c. 13]. М. Шаповал відзначила, що більшість творів драматурга 

вибудовані з використанням фольклорного інтертексту [679, с. 123]. 

Розглядаючи художній доробок І. Кочерги, З. Голубєва [133, с. 34], 

Й. Кисельов [252, с. 35], Н. Кузякіна [306, с. 47, с. 49, с. 58, с. 103], М. Ласло-

Куцюк [327, с. 271], І. Мамчур [375, с. 45], Є. Старинкевич [583, с. 38], 

С. Хороб [666, с. 187, с. 189, с. 190], В. Школа [710] відмітили глибоку 

зацікавленість письменника жанром казки. Казками на історичному тлі назвала 

п’єси драматурга театрознавець М. Гринишина [143, с. 200]. Аналізуючи 

творчий спадок письменника, В. Брюховецький зробив висновок, що звернення 

до жанру романтичної казки відповідало характеру обдарування митця, його 

естетичним уподобанням [75, с. 9]. На думку Н. Кузякіної, драматургу треба 

було ввійти в мислення нового глядача, уявити, що може бути для нього 

цікавим. Не поступаючись нічим з улюблених ідей, казкових лейтмотивів та 

романтичних образів, він шукав можливі точки дотику із потребами життя: 

«Новий театр і новий глядач спроможні були сприйняти романтичну мудрість 

казки» [306, с. 57–58]. Т. Свербілова зауважила, що жанр романтичної казки, 

який розробляв драматург, він поєднував з мелодрамою та водевілем [538, с. 9]. 

Помітивши факт маскування автором романтичного казкового сюжету 

[306, с. 35], Н. Кузякіна слушно зазначає: «Починаючи з «Песни в бокале», у 
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переважній більшості п’єс Кочерги незмінно була присутня романтична казка» 

[306, с. 103]. Образ невловимої мрії-казки, «яка освячує жорстоку реальність і 

дає їй надію», дослідниця називає основним символом усієї творчості 

І. Кочерги [306, с. 138]. У творах митця досить плідних для нього 20–30-их 

років казкові мотиви, які є панівними, організовують декілька казкових 

структурних типів. 

До творів першого структурного типу відносимо п’єси, у яких превалює 

традиційний для казки мотив пошуку потрібного (він покладений в основу чи 

не всіх творів драматурга). Персонажі І. Кочерги розшукують різні об’єкти: 

пісню – «Пісня в келеху» (1911), рецепт тістечка – «Фея гіркого мигдалю» 

(1925), коштовний камінь – «Алмазне жорно» (1927), вагони, накладні на них – 

«Марко в пеклі» (1928), грамоту – «Свіччине весілля» (1930), курку – «Майстри 

часу» (1933), воду – «Підеш – не вернешся» (1936), сурму – неопублікована 

драма «Коли сурми заграють». Цілком слушним видається спостереження 

Н. Кузякіної про постійний для І. Кочерги мотив гонитви за химерною 

дівчиною-щастям [306, с. 58]. Цей мотив розробляється в російськомовній 

драмі «Викуп (Весільна поїздка Марусі)» (1924), «Феї гіркого мигдалю», 

«Алмазному жорні», «Свіччиному весіллі», «Про що жито співає» (1929), «Ліза 

чекає погоди» (1931), «Майстрах часу», «Підеш – не вернешся». 

Другий структурний тип організовують твори з переважаючим у них 

мотивом вибору потрібного. До цієї групи належить ескіз «Вигнанець Вагнер» 

(1919, 1921), драма «Викуп». Герої, мотиви, ситуації, розроблені в драмі, 

пізніше знайдуть продовження в п’єсах «Натура й культура» (1929), «Навчила 

доля, де шлях до волі» («Манівцем до волі») (1929), комедіях «Майстри часу», 

«Підеш – не вернешся». 

До третього структурного типу належить п’єса «Чорний вальс», будова 

якої нагадує другий казковий «хід» (за В. Проппом): результати праці героя 

привласнив інший персонаж, і тільки втручання помічника допомогло 

відновити справедливість. 
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Казкою на історичному матеріалі назвала «Фею гіркого мигдалю» 

Н. Кузякіна [306, с. 58]. Самобутність твору, на думку З. Голубєвої, виявляється 

в новизні художньо-смислового наповнення поширених відомих літературно-

фольклорних сюжетних схем та образів. Сюжет п’єси лаконічний: герой 

вирушає в дорогу в пошуках потрібного предмета. Центральною постаттю 

твору є граф Бжостовський, «потомок славетного роду, гербовник герба 

«стремени», власник замків на Віслі, палаців у Кракові та Варшаві» [293, с. 58]. 

Рідним краєм він називає Україну – батьківщину його матері-козачки: 

Двігубський. Як?.. Граф Бжостовський вважає за свою отчизну Україну? 

Невседомський. Цей мужицький край? 

Бжостовський. Мужицький? О, ні, панове, – козацький, лицарський 

край: край, де кожний крок землі напоєний кров’ю вільного, сміливого народу. 

Такою отчизною варт пишатись [293, с. 57]. 

У дитинстві в Ніжині Роман їв печиво, рецепт якого й став предметом 

його нинішніх пошуків. На своєму шляху Бжостовський зустрічається з 

перешкодами, які акумулює його управитель Пшеменський. Герой бореться із 

спокусами в особі господині цукерні Францишки Копчинської. Помічницею 

графа стає дівчина Леся, названа ним феєю гіркого мигдалю (простежується 

фольклорний мотив зустрічі героя з мудрою дівчиною). Автор ускладнює цей 

мотив, додаючи до нього мотив гонитви за химерною дівчиною-щастям: Роман 

зустрічає дівчину, потім вона надовго зникає з його поля зору. Леся також стає 

помічницею селян Носівки, яких за німої згоди запального графа його 

управитель-пройдисвіт продає поміщику-самодуру із далекої Оренбурзької 

губернії, котрий нахвалявся: «Якби ви знали, государю мій, чого коштує 

виховати хорошу співачку! Щоб мати ізрядне колоратурне сопрано, доводиться 

іноді загнати в сухоти сім чи вісім дівок і ледве дев’ята витримує мою школу, – 

я ж їх сам вчу, мій пане, хе-хе (усміхається, затирає руки), не шкодую трудів – 

конюшня і консерваторія поряд, хе-хе» [293, с. 69]. 

Дівчина, яка, за словами героя п’єси, зупинила його на «безпутній дорозі» 

[293, с. 111], постає рятівницею (мотив зупинки героя його помічником є також 
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улюбленим у драматурга). Шукаючи один об’єкт (тістечко), він знайшов себе: 

«Мені здається, нібито я прокинувся після довгого, довгого сну… Зникла уся 

суєта даремно прожитих років…» [293, c. 109]. 

Лесю, яка розкрила графу очі як на його підопічних, так і на нього самого, 

можна трактувати як мудру дівчину. Чарівним предметом, який поєднав її з 

Романом, став мигдаль: спочатку вона дала юнакові скуштувати горіх, пізніше 

мигдаль був тим пропуском-талісманом, який привів закоханого до 

помешкання дівчини. 

У ролі «рятівниці» постає також другорядний персонаж твору – Мокрина, 

яка мала врятувати свого нареченого від рекрутства, а кріпаків Носівки – від 

вивезення до Сибіру. Дівчина шукала помічника: «Якби графові хто про це 

розказав, він би, може, й заборонив продавати» [293, с. 88]. Спочатку її 

старання були безрезультатними: «Я було їх просила, так вони тільки глу… 

глузують…» [293, с. 89]. Чарівним засобом, який допоміг Мокрині отримати 

бажане, були спечені матір’ю булочки, що їх її помічниця (нею стала Леся) 

передала графові. Одночасно Мокрину можна трактувати і як чарівну фею, яка 

допомогла Лесі, давши їй булочки. 

Автор контамінує мотиви: рецепт цих булочок і був предметом пошуків 

Романа: «Нехай це мрія, але я її знайду. Це мрія про любу дівчину рідної 

України. З її рук я дістану це чарівне печиво […] » [293, с. 59]. Булочки були 

чарівним засобом і для нього, визволивши те найкраще в його душі, що було 

посіяне матір’ю-українкою (зміна у свідомості персонажа І. Кочерги нагадує 

перетворення казкового героя, метаморфозу, при якій ніщо не нищиться, не 

перероблюється, не створюється заново, а тільки оновлюється те, що вже 

існувало). Також Леся виступає помічницею свого дядька, при цьому вона 

ототожнює себе з казковим персонажем: «Уявіть собі, що це казка, а ви ж 

знаєте, що в казці не можна розпитуватись, чому та як, а треба точнісінько 

робити, що звеліла яка-небудь фея» [293, с. 91]. Фея – материнська фігура в 

казці [558, с. 71]. 
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Своєю чергою, брат покійної матері стає помічником дівчини. Це 

відповідає казковій поетиці: сирітці допомагають духи по материнській лінії, 

сприяючи одруженню опікунки. Героїня І. Кочерги близька до казкового 

персонажа, первісно низьке становище якого, як зауважує Є. Мелетинський, 

часто отримує соціальне забарвлення в рамках сім’ї: сирота, молодший син, 

пасербиця [388, с. 65]. І. Кочерга дотримується народного характеру ідеалізації 

обездоленого. Леся проживала в господі свого безвольного дядька – 

військового писаря Дзюби, його деспотичної дружини та їхніх дочок Клавочки 

та Нюточки (казковий тип мачухи, яка ворогує з пасербицею, будучи 

представницею іншого роду, І. Кочерга посилює протиставленням: його 

персонаж – іншої національності). 

За побутом і звичками родини Дзюби дослідники творчості митця 

розпізнали «сучасний варіант старовинної української казки про доброго діда й 

лиху бабу з їхніми дочками» [375, с. 45]. Аналізуючи «Фею гіркого мигдалю», 

З. Голубєва відзначила подібність лінії «Клавочка та її прихильник Цвіркун» із 

андерсенівською казкою «Принцеса і свинопас» [133, c. 34]. 

Як образно висловилася дослідниця творчості І. Кочерги Н. Андріанова, у 

фіналі твору всі конфлікти розв’язуються «легко й просто, мов за помахом 

чарівної палички» [14, с. 21]. Це одна з визначальних особливостей мелодрами, 

у фіналі якої вичерпуються всі конфлікти. 

Леся – «ідеально-прекрасна дівчина, втілення всіх чеснот на світі, 

захисниця знедолених кріпаків» [14, с. 20], подібно до героїнь казок, за свої 

турботи про інших отримує нагороду: духовно перероджений граф просить її 

руки. Зображена ситуація відповідає казковим канонам, згідно з якими, як 

зауважує фольклорист Л. Мушкетик, «герой «щасливо жениться» на коханій 

дівчині, наділеній як зовнішньою, так і внутрішньою красою, тобто вона його 

суджена на все життя» [429, с. 14]. Такий фінал споріднює авторський твір з 

народною казкою, яка, за словами Д. Лихачова, закінчується констатацією 

досягнутої «відсутності» подій [339, с. 510]. 
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«Фею гіркого мигдалю», зважаючи на багатство мотивів, у ній присутніх, 

можна віднести до різних категорій п’єс: про каяття грішника, про вдячного 

помічника, про рятівницю. Але, зважаючи на те, що мотив пошуку об’єкта, 

який утілює в собі пам’ять про дитинство, про матір, про батьківщину, у творі є 

визначальним, варто зачислити комедію І. Кочерги до складу п’єс із сюжетом 

про пошуки потрібного предмета. 

Н. Кузякіна відзначила розповсюджений в І. Кочерги спосіб перенесення 

ситуації й переведення героїв із однієї п’єси до іншої [306, с. 153]. Мотив 

«рятівниця» відіграє важливу роль у феєрії «Марко в пеклі», панівним у якій є 

мотив пошуку загубленого (вагонів з армійським вантажем). Це завдання 

виконує головний герой – уповноважений особливого відділу Червоної Армії 

Марко. Прикметно, що, незважаючи на високий соціальний статус, протагоніст 

означений лише іменем, очевидно, це відсилка до його легендарного 

прототипу, який утілював ідею вічної покути за вчинений гріх, своєрідний 

варіант «вічного жида»; «подача старої легенди про «Марка в пеклі» в 

сучасному аспекті», – так охарактеризувала твір Н. Кузякіна [306, с. 77]. 

Дослідниця творчості драматурга побачила в Маркові романтичного героя у 

звичайній для І. Кочерги ситуації гонитви за загубленим, утраченим, обіцяним 

[306, с. 82]. Автор обігрує народний переказ про Марка Пекельного, 

«майстерно переплітаючи його з традиціями «Енеїди» та «Вечорами на хуторі 

біля Диканьки» М. Гоголя» [225, с. 588]. 

Шлях пошуку, який веде герой твору, важкий: «Два тижні я товчусь по 

всій залізниці, як Марко по пеклу, шукаючи наших вагонів… що вкрали ці 

мерзавці. Два тижні я не роздягався, не вмивався, не спав […]» [293, с. 189]. І 

ніби в нагороду за пройдені випробування й перебуті страждання герой 

отримує помічника – дівчину Марусю, яка дає інформацію про зниклі вагони. 

Марусю шантажує начальник станції (проводиться мотив, заявлений в 

«Алмазному жорні»: «красуня і хижак»). Марко, у свою чергу, сам стає 

помічником, рятуючи дівчину від зазіхань надокучливого переслідувача. 
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Одночасно в Марка з’являються неприятелі – крадії червоноармійських 

вагонів. Пізніше вони викрадуть у хворого на тиф військового накладні на ці 

вагони. Зникнення вже добутого талісмана (алмаза, грамоти, накладних, 

дівчини, чоловіка) – механізм включення казкового прийому «другого ходу», 

яким драматург активно послуговується. Ці повторні ходи, за словами 

В. Проппа, так само починаються з певної ситуації. До таких ситуацій у творах 

І. Кочерги можна віднести висловлення В. Проппом: «характер шкідництва 

змінюється, не змінюється його результат – зникнення, яке викликає пошуки» 

[505, с. 172]. І наступна дія «Марка в пеклі» розпочинає нову історію, яка 

відповідає другому ходові казки. Повторний хід у авторському творі також 

будується на мотиві пошуку потрібного предмета, яким у цьому випадку 

виступають накладні (потрібні героєві предмети, як і в казці, знаходяться в 

потойбіччі). 

За влучними словами Н. Андріанової, «феєрія майстерно вмонтована в 

«земні» дії п’єси», «реальний план лише обрамляє п’єсу» [14, с. 26]. Сюжет цієї 

частини твору автор розгортає у формі сонної візії, розробляючи казковий 

мотив, означений у каталозі М. Андрєєва як «Подорож на той світ» [13, с. 67]. 

Автор подає картини чудесного сну героя, під час якого той мандрує 

потойбіччям (характерна риса казки [342, с. 98]), дістаючи розгадку 

нерозв’язаного питання або спонуку до нових випробувань. «Часто уві сні 

герой відвідує підземне царство, що усвідомлюється ним як реальна подія», – 

зазначає М. Яценко [768, с. 97]. Драматург устами одного з персонажів твору 

вказує на традиційність цього фольклорного сюжету: 

Ліліт. Солдат? Український? Та ну! Солдат у пеклі. Це значить, як 

чарівна казка старих часів… [293, с. 208]. 

Тема подорожі в царство мертвих – тема міфу про Орфея й Евредику; 

В. Пропп зауважив наявність подібного міфу в північних індійців [502, с. 45]. У 

південнослов’янському фольклорі сходження в «той світ» здійснює Марко 

Королевич. В Україні такою функцією наділяють героя народної легенди про 

Марка Проклятого. Як відзначив М. Дашкевич, у ХVІІІ ст. з’явилася її 
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літературна версія [159, с. 63]. Міфічний образ Марка Проклятого – у центрі 

однойменної повісті О. Стороженка, поеми В. Пачовського «Золоті ворота». 

Прийом подорожі на той світ присутній у новозавітному «Никодимовому 

євангелії», есхатологічному «Ходінню Богородиці по муках», присвяченому 

подорожі Діви Марії в пекло. Своєрідною переробкою «Слова о збуренню 

пекла» називає п’єсу М. Сулима [601, с. 158]. Уміння перевести реальні події у 

фантастичний план і навпаки – у цьому Н. Кузякіна зауважила сліди науки 

І. Кочерги в Е. Гофмана [306, с. 78]. Використання драматургом такого 

прийому В. Брюховецький пояснює впливом на автора творів німецьких 

романтиків, а також популярних у 20-ті роки ХХ ст. інсценівок «Енеїди» 

І. Котляревського та «Вія» М. Гоголя [75, с. 16], Н. Андріанова – комедій 

В. Маяковського [14, с. 30]. 

Навіть перебуваючи на останній станції перед пеклом (виступає в якості 

перешкоди) та в самому пеклі (можна трактувати як інше царство), справжній 

воїн продовжує виконувати поставлене перед ним завдання. Негероїчний 

Спринцовка (вимовне прізвище фельдшера) турбується про життя підопічного, 

а звитяжний Марко, незважаючи на хворобу, продовжує діяти: 

Спринцовка стукає, але з віконця вибухає сніп полум’я – Спринцовка 

відскакує з криком. 

Марко. А! То це вже чортов фіглі! Невже вони гадають злякати дитячими 

феєрверками того, хто бачив ураганний вогонь під Ковелем або на Карпатах. 

Зараз же верніть мені мої вагони та накладні! (Злісно грюкає в зачинені віконця). 

[293, с. 203]. 

Учинки персонажа І. Кочерги перегукуються з руйнівними діями 

протагоніста п’єси «Слово про збурення пекла»: Христос, спустившись у 

потойбіччя, нищить збудоване там. Літературознавці припускають, що низка 

сатиричних творів, у яких руйнівником пекла виступає козак, могла виникнути 

під впливом драми, де підземне царство знищує Ісус Христос. 

Фронти Першої світової війни були тим ініціальним простором, який 

сформував Марка-воїна. А вже простір пекла дозволив розкритися його 
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воїнській доблесті й відвазі. Навіть у пеклі Марко продовжує агітувати, 

мітингувати. Його мова виповнена тогочасною фразеологією: «Комунізм 

розіб’є всі ґрати і зруйнує всі пекельні ворота цілого світу» [293, с. 210]; 

Марко (не слухаючи, до чорів). Ви самі винні, що з вас знущаються, що 

вас визискує всяка сволота, – вас примушують працювати по 18 годин, ви не 

маєте жодного дня відпочинку, вам не дають можливості культурного розвитку 

[…] [293, с. 225]. 

У пеклі, щоб отримати предмет своїх пошуків, накладні, Марко мав 

пройти цілу низку випробувань. Йому допомагає Маруся (у мареннях 

тяжкохворого дівчина приходить за ним у локус пекла, щоб: «[…] З пекельної 

неволі тебе визволяти…» [293, с. 239]). Маруся нагадує казкового персонажа, 

який потрапляє в «чужий» простір, «щоб звільнити від злих чарів близьку 

людину» [126, с.  91]. Сюжет «звільнення чоловіка з в’язниці» характерний, як 

зазначає Ю. Смирнов, для слов’янської епічної традиції [564, с. 132]; мотив 

«чоловік (жінка) шукає дружину, яка зникла» популярний в українській та 

білоруській казкових традиціях [28, с. 200; 13, с. 67]. Прикладами 

добровільного переселення в «чужий» простір – простір коханого – 

Н. Копистянська називає Русалочку Г.Х. Андерсена та Мавку Лесі Українки 

[276, с. 91]. 

У цьому творі драматург також розвиває й протилежний до «рятівниці» 

мотив «згубниці». Цей мотив автор пов’язує з володаркою підземного царства 

Ліліт. Її образ як прекрасної, спокусливої жінки драматург розробляє в 

традиціях, що склалися в період Відродження та Середньовіччя. 

Спостерігши надзвичайні здібності, якими, як і належить фольклорним 

богатирям, був наділений Марко, пекельна цариця сприймає цього українського 

воїна як можливого визволителя Смарагду – чарівної країни її молодості, 

захопленої жадібними гномами. Плани Ліліт полягали в тому, щоб Марко 

змінив мету своєї діяльності. Красуня відкривала перед юнаком можливості 

іншої перспективи – особистісного успіху. Тоді б реалізувався казковий мотив, 

окреслений М. Андреєвим як «Герой одружується на царівні» [12, с. 60]. Для 
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того, щоб залишити його в пеклі назавжди, вона подає загадки, які надзвичайно 

тяжко відгадати. Ф. Буслаєв зазначав, що в казках загадує загадки найчастіше 

русалка або вілла, а той, хто не відгадає, платить за це своєю головою [79, 

с. 48]. Героїня І. Кочерги нагадує й царицю Савську, яка загадками 

випробовувала царя Соломона [402, с. 475]). 

Ліліт. […] Але в пеклі свої закони, і ти мусиш їх поважати. Твої накладні 

у дванадцятої жінки зліва, якщо ти не помиляєшся в лічбі, вони твої – і жінка, й 

накладні [293, с. 230]. 

Функціями проводиря в потойбіччі наділений безпритульний хлопець, 

якого раніше Марко виручив із біди. Тепер уже вдячний помічник, виконуючи 

обіцянку: «… я вам віддячу. У пекло для вас піду, а віддячу» [293, с. 184], стає 

героєві в пригоді. Він навчає його правил поведінки в чужому локусі, 

повідомляє про «три речі, яких не можна там забувати» [293, с. 212]. Знання, 

отримані від хлопця, допомогли героєві при виконанні складного завдання: 

Марко. А бодай вас! Здумав! Треба лівою рукою.(Одразу хапає папери 

лівою рукою і з тріумфом підіймає вгору). Маю! [293, с. 231]. 

Діставши предмет пошуків, юнак, щоб повернутися з пекельного світу, 

мав із ряду однакових пекельних жінок виокремити земну жінку – проводирку 

(специфіку завдання впізнати потрібного серед рівних розглядає В. Пропп у 

монографії «Історичне коріння чарівної казки») [500, с. 301–303]. 

Третім, згідно з фольклорною поетикою, найтяжчим для юнака завданням 

було назвати пароль – «ключ для вороття» [293, с. 232]. Та, спокусившись 

вином (про що герой не був попереджений помічником, бо напій, очевидно, 

цариця пропонувала лише обраним), він забув свій пароль. Ця ситуація близька 

до проаналізованої В. Проппом: спробувавши їжі, призначеної для мертвих, 

прибулець остаточно залучається до їхнього світу [500, с. 54]. 

На допомогу Маркові знову приходить Маруся. Вона, як мудра дівчина, 

повідомляє юнакові пароль для виходу з чужого світу. У «Вказівнику казкових 

сюжетів за системою Аарне», підготовленому М. Андреєвим, подібний сюжет 

поданий за номерами 400, 880 12, с. 32, с. 62]. Т. Зінкевич-Євстигнєєва, 
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аналізуючи сюжет «рятівниця», зазначає, що маючи іншу, коханий забуває 

героїню і їй доводиться вдаватися до різних способів, щоб він її згадав [209, 

с. 150]. 

Ім’я дівчини було обране Марком як пароль для виходу з потойбіччя. 

В. Пропп зауважує, що ім’я є тим словом, яке повинен знати ініційований, щоб 

потрапити в царство мертвих: герой або вимовляв магічне слово, яке 

відкривало йому вхід в інше царство, або приносив жертву [500, с. 50]. 

Марко поборов спокусу прекрасною жінкою, на відміну від персонажа 

драми І. Дніпровського «Яблуневий полон», який у подібній ситуації був 

переможеним. Подібні колізії переживали герої п’єс Є. Кротевича – «Син сови» 

(1924), «Вовченя (Лю)» (1928), І. Микитенка – «Дівчата нашої країни» (1932), 

Є. Плужника – «Змова у Києві» (1933) та ін. 

У «Маркові в пеклі» простежується казковий мотив, означений 

О. Веселовським: героя звільняє дівчина, з якою він одружується [85, с. 316] 

(цим Маруся нагадує свою попередницю з «Феї гіркого мигдалю»): 

Марко. Це не неволя. (Знов бере Марусині руки.) Це товариш і друг на 

все життя [293, с. 240]. 

Про успішне проходження обряду ініціації, у якому герой, перебуваючи в 

екстремальних ситуаціях, продемонстрував готовність виконувати завдання й 

боротися зі спокусами, свідчить його портрет: «Марко здоровий і веселий, у 

літньому військовому вбранні»[293, с. 239]. 

Жанрова природа твору, означеного як феєрія (її зразки подали 

О. Островський («Снігуронька»), М. Метерлінк («Синій птах»), Г. Гауптман 

(«Затоплений дзвін», Леся Українка («Лісова пісня»), П. Тичина («Дзвінко 

блакитне») та ін.), зумовила конструювання дещо спрощеної моделі світу, це 

знімає зауваження Є. Старинкевич про те, що образи Марка й Марусі 

«окреслені лише загальними, дуже побіжними рисами» [584, с. 263]. 

Поєднавши реальне та фантастичне (марення хворого), автор успішно 

продовжив пошуки українських драматургів у жанрі драми-феєрії, подавши 

власну версію народної легенди про сходження Марка до пекла. 
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Коли героїні «Феї гіркого мигдалю» і «Марка в пеклі» допомагають своїм 

обранцям знайти потрібне, то протагоністки п’єс «Алмазне жорно» і «Свіччине 

весілля» мають урятувати життя своїх коханих. 

Сюжетний кістяк п’єси «Алмазне жорно», як слушно зазначає 

Н. Кузякіна, «заснований на вже відомому романтично-казковому мотиві 

пошуків» [306, с. 68]. Події твору відбуваються на українському Правобережжі 

в добу Коліївщини (1768–1769 років). Непростий історичний період визначив 

долю трьох дівчат, представниць народів, утягнутих у цей кривавий герць: 

українки Стесі, єврейки Лії, польки Гельці. 

З кожною з дівчат пов’язана окрема сюжетна лінія. Домінуюча у творі 

лінія Стесі. Перед дівчиною постала загроза втрати коханого Василя Хмарного, 

якого мають скарати в Кодні за участь у гайдамацькому русі. Життя Василя 

пропонують обміняти на алмаз, за «великість та через плескувату форму його 

прозвано «алмазне жорно» [293, с. 115]. На пошуки алмаза Стесі було відведено 

двадцять днів (належить до магічних чисел). Пройшовши дорогою наруги, 

принижень, страждань, дівчина знайшла потрібний предмет, який і врятував 

Василя Хмарного. На її шляху постав насильник граф Ружинський (так у творі 

заявлений мотив «красуня і хижак» [209, с. 173], який повніше розгорнеться в 

«Свіччиному весіллі» (взаємини Меланки з князем Ольшанським)). Хижаком 

Т. Зінкевич-Євстегнеєва називає чоловіка, який не любить жінку, а тільки 

демонструє закоханість, для нього важливо підпорядкувати її собі, примусивши 

служити своїм забаганкам і вадам [209, с. 179]. 

Мотив нестачі потрібного предмета драматург розробляє, змальовуючи 

образи арештованих кобзарів, які перед лицем смерті не втрачають людської 

гідності: 

Скряга. Не вмію я говорити, пане суддя, і шкода, що ніколи немає в мене 

того, що мені в той час потрібно, півтора лиха. Якби була в мене в корчмі 

шабля, то не бачили б ви мене тут, вельможний пане, а коли б тут у мене була 

бандура, то заспівав би я вам про Хмельницького або Перебийноса, що засіяли 
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Україну лядськими костями. Але не співати мені більше на цьому світі, тільки 

не загине наша пісня – ще заспіває її вільний народ український [293, с. 155]. 

При зображенні героїв письменник не відійшов від історичної правди: у 

1770 році «шляхетський суд у Кодні, який чинив розправу над полоненими 

гайдамаками, покарав на смерть трьох бандуристів за те, що вони гайдамакам 

«na bandurze grywali» [202, с. 291]. Реальні Прокіп Скряга, Михайло Соковий, 

Василь Марченко були останніми музиками-гайдамаками. 

Відзначивши спільні риси «Алмазного жорна» І. Кочерги та «Синього 

птаха» М. Метерлінка, С. Хороб теж зауважив романтично-казковий мотив 

пошуків, який у творі українського драматурга «ґрунтується на соціальній 

конкретиці» і є спонукою діянь і вчинків головних персонажів [666, с. 189]. 

В «Алмазному жорні» І. Кочерга зображує також ситуації, які можна 

розглядати як варіацію сюжету про героїню, якій необхідна допомога (ця 

казкова модель знайшла своє втілення в лицарському середньовічному мотиві 

«юний герой рятує безневинну діву»). В «Алмазному жорні» драматург 

трансформує його: рятівником дівчини виступає мудрий старший чоловік, який 

виконує роль не нареченого, а батька. Він надає допомогу Лії – одній з трьох 

героїнь драми (поруч із Стесею та Гельцею). Дівчина ототожнювала себе з 

беззахисною пораненою перепілкою. Через безмірні страждання – загибель 

рідних – у Лії, що перебувала в критичному фізичному й психічному стані, 

відкрився дар яснобачення. Слова «Як замерзли мої бідні босі ніжки… Я 

шукала в полі квіток, але пов’яли всі мої квітки…» [293, с. 123] свідчать про її 

підсвідоме прагнення жіночого щастя, на це вказують і пошуки нею, 

босоніжкою, черевичків. Адже нога людини, як зауважують етнографи, 

«співвідноситься з «низом» антропоморфної моделі світу. А «низ» несе в собі 

ідею зачаття, народження» [592, с. 445]. Нагородою за страждання дівчині, 

відродженій генієм її названого батька, було повернення коханого. 

Третя героїня твору, графиня Брамінська, шукає невідомого юнака, який 

урятував її від гайдамацької розправи. Але, коли з’ясувалося, що це не 

омріяний нею іноземний лицар, а Лук’ян Ілько – музика-гайдамака, тричі 
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відмовилася (символічна ситуація) визнати в ньому свого визволителя, тим 

самим віддаючи хлопця, якого звинувачували в убивстві та ґвалтуванні, на 

загибель. Отже, цим образом драматург руйнує казковий мотив удячного 

помічника. 

Брамінська не пройшла ініціаційного випробування – дала неправдиві 

відповіді на запитання. Трагізм ситуації посилюється тим, що вона була свідома 

своїх дій. Її подарунок незнайомцеві – золотий наперсток (ясновидиця Лія 

бачить у наперстку небезпеку для юнака; у деяких фольклорних текстах 

червоний та золотий кольори є ознакою нечистої сили [592, с. 63]) став 

найдорожчою річчю для Ілька. Незнайомка була для нього як «королівна з 

чарівної казки» [293, с. 143]. І коли жадана дівчина зрадила його, юнак 

зрозумів, що причина цього – її панська пиха, тому в Гельці він розмежовує 

кохану й графиню: 

Ілько (до Брамінської з презирством). Прощавай, ясновельможна 

графине. (Зараз же ніжно.) Прощавай і ти, Гельцю, дівчино з золотим 

наперстком, що пригорнулася в одній льолі в мене на грудях в ту чудову ніч… 

[293, с. 159]. 

За свою зраду Гельця була покарана й тим, що її чоловіком став 

безчесний ґвалтівник граф Ружинський, і тим, що вона постійно відчувала 

докори сумління за свій вчинок. Графиня жила, розуміючи власну помилку, 

розкаюючись за неї:  

Ружинська (лагідно). Я знаю, що я заслужила своє лихо і мушу терпіти. 

[…] Самотня, темної ночі, крадькома можу я плакати та молити прощення за 

тяжкий мій гріх, за те, що зреклася свого збавителя, за те, що оддала катам того, 

хто врятував життя моє і честь [293, с. 170]. 

Пошук грамоти литовських князів, за якою киянам дозволялося палити 

світло, організовує головні події драматичної поеми «Свіччине весілля» («Пісня 

про Свічку»). Грамота знаходиться у Воєводи, якого його антагоністи 

ототожнюють з князем тьми [293, с. 327] (у творі відчутні ремінісценції думи 
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«Хмельницький і Барабаш»: приховання Барабашем грамоти короля 

Владислава ІV про виявлену козакам довіру). 

За цією грамотою-дозволом до Воєводи звертаються три персонажі 

(типовий фольклорний прийом трикратного повторення – один із найбільш 

уживаних у творах драматурга): його дружина Гільда (автор наголошує не так 

на її інонаціональному походженні, як на соціальній приналежності героїні: з 

моравських зброярів); війт Шавула та зброяр Іван Свічка. Третій, згідно з 

казковими канонами, отримує перемогу. 

У цій ситуації автор застосовує широко вживаний ним в інших творах 

казковий мотив удячного помічника. Здобути грамоту Івану допомогла Гільда, 

яку він раніше виручив із біди. Крім того, Іван Свічка, як і належить казковим 

героям, пасивний. Завдання за нього виконала помічниця: 

Гільда 

[…] Ось де він!  

Так, так, це він, славетний привілей, 

Та грамота князівська, що дає 

Киянам світло… Ось вона… Бери. 

(Подає грамоту Свічці)  

Хай буде це подякою моєю 

За вогник той, що ти колись дістав 

І засвітив в моєму ліхтарі… 

Недурно ж ми з тобою родом рівні – 

Бо ти зброяр – я зброярівна. 

Тепер тікай [293, с. 366]. 

Вчинок Свічки, який порушив табу, нагадує дії «культурного героя», 

результати яких символізували звільнення від панівного порядку й перехід до 

нового […]. Свічка діє подібно до міфічного героя, який діставав заборонену 

річ: протагоніст «Свіччиного весілля» викрав потрібний документ. Кияни, 

захищені князівською грамотою, отримали дозвіл на світло. Нагородою за 

здобутий дозвіл стало проголошення робітниками Свічки своїм війтом. Так 
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драматургом актуалізується ще один казковий мотив: зміна царя, тим більше, 

що славлять юнака на його осяяному свічками весіллі. Саме в сцені обряду 

весілля, як спостерегла М. Ласло-Куцюк, «мотив свічки, задуманий Кочергою 

на фольклорній основі, сягає високої патетики» [327, с. 273] (цей мотив буде 

превалювати й у «Майстрах часу»). 

Наступні епізоди твору подібні до казкового «другого ходу»: результат 

діяльності Свічки – грамоту – забирають, його самого звинувачують у крадіжці 

й мають стратити. Єдина можливість урятувати героя відкривається перед його 

коханою. Щоб визволити Івана, дівчина повинна пронести вітряної осінньої 

ночі через місто до в’язниці запалену свічку. Перипетії її страдницького шляху 

нагадують дорогу Стефанії Бражник із «Алмазного жорна», яка, щоб рятувати 

коханого, мала знайти чарівний предмет – алмазне жорно. На цьому шляху 

Маланка, подібно до Стесі, зустрічає як помічницю (Гільду), так і перешкоду 

(князь Ольшанський). 

Ольшанський теж має виконати складне завдання – здобути дівчину, яку 

покохав. Для його здійснення він не гребує ніякими засобами: перейнятий 

нечистою пристрастю, князь ладний звернутися за допомогою до володарів 

потойбіччя. Попираючи всякі закони, він ставить Меланку перед вибором: 

дівоча честь – життя коханого. 

Меланка, яка виконала свою місію й донесла запалену свічку, що мала б 

урятувати Івана, стала символом для повсталих киян, котрі клянуться виконати 

свою місію – збройно вибороти право на світло й запалити її свічку «на помсту 

та на волю»: 

Свічка […]. На честь її по цілому геть місту 

Засвітимо весільні ми огні! [293, с. 434]. 

Твір можна трактувати в ширшому контексті як перемогу світла над 

темрявою. М. Ласло-Куцюк слушно зауважила, що «свічка – світло – вогонь – 

опорні пункти п’єси» [327, с. 270]. Символ свічки багаторазово обігрується 

автором: прізвище головного персонажа, обряд «женити свічку», свічки на 

весіллі, свічка в руках Меланки, свічки, якими підпалили палац тощо. «Під час 
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весільного обряду мотив свічки переходить в мотив зорі. Це цілком виправдано 

вже іменем молодої, адже в контексті різдвяних і новорічних свят, в яке 

входить і персонаж Меланка, домінуючим є образ зорі, яка стала над світом. 

[…]. У такий спосіб внутрішня динаміка самозародження словесних асоціацій у 

творі Кочерги накладається на зародження символів у фольклорі» [327, с. 274]. 

Стратегію, започатковану в «Алмазному жорні» (алмаз і Лія як цей 

дорогоцінний камінь, жорна – назва алмазу й зброя Василя Хмарного), 

драматург використає в п’єсі – «Майстри часу», де обігруватиметься символ 

курки. Символічний образ у творах письменника Н. Кузякіна називає основою 

сюжету [306, с. 72]. 

Подвійні пошуки дівчини-мрії та «сіренької бабусі», яка має передати 

спадщину від американського родича (у п’єсі відчутні ремінісценції з 

«Дванадцяти стільців» І. Ільфа та Є. Петрова), веде персонаж комедії «Ліза 

чекає погоди» (1931). Цей твір Т. Свербілова назвала міським водевілем [538, 

с. 14]. Є. Старинкевич схарактеризувала його як поетичну, хоч і розроблену в 

комедійному плані, «казку» на тему про дійсність і мрію [583, с. 38]. 

Проблема пошуків актуальна й для одного з персонажів драми «Ім’я» 

(1937). Допомогти орієнтуватися в новому локусі (іншій країні) він просить 

кохану дівчину. Новим варіантом цієї драми назвав один із останніх творів 

драматурга – п’єсу «Клятва» – Й. Кисельов. 

Різні сюжетні типи покладено в основу п’єси «Натура й культура» (1928). 

Героїня твору веде пошук коханих. Не бажаючи відпускати від себе 

врятованого нею чоловіка, із рятівниці вона перетворюється на згубницю 

(пунктирно подібні стосунки окреслені ще у «Вигнанцеві Вагнері»: взаємини 

Венери з Тангейзером). 

У «Натурі й культурі» цей сюжет розробляється двічі (композиція твору 

нагадує характерний для казки кумулятивний ланцюг). Жінка з промовистим 

прізвищем Коваленко (ковалі, як і мельники, пасічники та пастухи, наділялися 

маргінальним статусом – вважалося, що вони мають владу над тваринами), 

була господинею села, з якого вона, як і Ліліт із «Марка в пеклі», не бажала 
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випускати пришельців. Для них ця жінка виступала перешкодою – тенетами, у 

які ловлять заброд. 

Мокрина Коваленко рятувала обезсилених, безпомічних, близьких до 

відчаю чоловіків: «[…] який ти прийшов до мене. Який ти був голодний, 

обшарпаний, худий, як померзли твої босі ноги, як кинувся ти до печі, як 

накинувся на їжу […]» [293, с. 258]; «такий худий та блідий, що жаль дивиться» 

[293, с. 278]. 

Під впливом турботи працьовитої й люблячої їх жінки, життєдайної сили 

землі чоловіки змінюються: подібно до героя античного міфу, набираються 

сили, енергії, упевненості в собі. Аж поки з міста, яке сприймається Мокриною 

як ворожий простір, з’являється для них спокуса, піддаючись якій, вони, 

керовані помічником, покидають село, залишаючи господиню. Цілком у дусі 

фольклорної традиції, одним із помічників виступає донька Мокрини, її 

суперниця за серце чоловіка. Значення цих жінок у житті юнака окреслила одна 

з них: 

Галя. […] ми обидві були йому потрібні, ти зміцнила його сили, а я 

повертаю його міській культурі [293, с. 295]. 

Події твору І. Кочерги розгортаюся навколо популярного на той час 

мотиву, у якому панівною є опозиція «стихії та культури», котра в літературі 

20-х років «окреслюється як одна з найголовніших» [3, с. 166]. 

У пошуках чоловіка жінка, подібно до казкових персонажів, вирушає в 

чужий для неї простір. Героїня І. Кочерги прибуває до нелюбого їй міста (на 

неприйнятті нею цього локусу автор постійно акцентує), не отримавши 

відповіді на раніше надіслані листи (драматург подає символічну їхню кількість 

– три). Письменник трансформує казковий фінал: його героїня не змогла 

виконати завдання; її стосунки з коханим завершилися остаточним розривом. 

Новаторство І. Кочерги проявилося в тому, що сцени розв’язки однієї 

сюжетної лінії виступають одночасно зав’язкою іншої: пориваючи свої 

стосунки з одним, Мокрина знайомиться й спокушає (як смачною їжею, так і 

можливістю подальшого щасливого життя) в їхньому селі іншого. Наполегливо 
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наголошується у творі, написаному в кризовому 1929 році, мотив їжі, яка 

служить героїні засобом завоювання: «Ну, з’їж хоч один пиріжок, ти ж любиш з 

повидлом, або, може, хочеш, я принесу сметанки» [293, с. 244]. «Та ще й які 

вареники – ви таких, мабуть, і не бачили в місті»» [293, с. 280]. 

Їжа постає мірилом достатку. Складається враження, що, влаштовуючи 

багатий обід для односельчан-артільщиків, героїня спокушає їх, готуючи до 

переходу на наступний щабель громадського життя – комуни. Крім того, 

загальний обід підкреслює єдність громади, адже, як указують етнографи, 

спільність трапези, у якій можуть брати участь тільки члени сім’ї чи роду, 

створює спільність цього об’єднання [500, с. 296]. 

Створення артілі було метою діяльності протагоністки твору 

(драматургом розробляється активно використовуваний ним казковий мотив 

виконання важкого завдання). На шляху до її здійснення на Мокрину чекали 

спокуси: багаті односельчани, зважаючи на визначні господарські таланти 

жінки, пропонували їй іншу роль – запрошували очолити колектив «із 

справжніх міцних господарів» [293, с. 254], обіцяючи немалу щомісячну плату. 

Героїня не пристала на можливість поліпшити особистий достаток, віддавшись 

громадському служінню, – вона очолила артільщиків. 

Мотив індивідуальної та колективної ініціації (соціальний статус змінює 

героїня та її односельчани) є одним із центральних у творі. Мокрина виступає в 

ролі помічника неофітів: 

Старий селянин. […] ти нам справжню дорогу показала. Тепер-то всі 

бачимо, всі тепер до нашого колективу посунуть [293, с. 296]. 

Розробляючи казкову схему, автор насичує її популярними тогочасними 

символами. Героїня проходить шлях від успішної заможної господині до 

керівника передової артілі, яка переростає в комуну. Керовані нею селяни, 

досягши вагомих результатів своєї праці, виражають готовність вибороти 

статус комунарів й об’єднати землю, худобу, житло. Вони висловлюють слова 

подяки своєму організатору, окреслюючи в одному з виступів шлях Мокрини-

артільщиці: 
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Старий селянин (підводиться). Громада, товариші, великий чоловік, хто 

нас усіх до гурту з’єднав? Мокрина Коваленчиха. Хто Вознюченка та інших 

куркулів з созу викинув? Вона – Коваленчиха Мокрина. Хто справжній 

колектив утворив? Все вона, через її й премію дістали. То-то їй же й 

дякуватимемо, за її здоров’я й чарку вип’ємо. Хай живе на довгі роки наша 

рідна Коваленчиха Мокрина! [293, с. 297]. 

Славословіє відповідає казковому мотиву «винагородження в кінці 

шляху», у цьому випадку «слава» – своєрідна компенсація героїні за жіночу 

нереалізованість: залишив чоловік, не відповів взаємністю коханий (цей мотив 

автор розгорне також у «Майстрах часу»). 

Створюючи образ чоловіка Мокрини, драматург руйнує казкові 

стереотипи. Із цією дійовою особою пов’язаний мотив пошуку ідеалу: не 

задовольняючись взаєминами з дружиною, Борис, прагнучи звідати інші 

відчуття й переживання, вирушає в інший локус. Підпавши спокусам, він 

терпить життєве фіаско. Про це свідчить зовнішній вигляд персонажа: «Він 

дуже перемінився. Худий, жовтий, борода неголена, замість колишньої пихи на 

обличчі вираз жовчної та хмурої підозріливості. Вдягнений неохайно, навіть 

убого, чоботи порозлазились [293, с. 291]. Розлука дала можливість оцінити 

втрачене, і він повертається туди, де на нього вже не чекають (до подібної 

ситуації І. Кочерга звертався у «Вигнанцеві Вагнері», але повернення 

Тангейзера, героя однойменного лібрето, було бажаним для його коханої). 

Персонаж «Натури й культури» засвідчує поетапну деградацію: воїн 

громадянської війни, виключений з партії «за одрив та за дівчат» [293, с. 247], 

приживалець у сільської молодиці, спокушений міськими принадами недалекий 

керівник, безробітний. Залишилося риторичним його запитання: «[…] невже ж 

я не варт чого іншого? Невже ж я не побачу нічого кращого за увесь мій вік? 

Адже ж в мене є й сила, й розум, здається, гору б міг перевернути оцими 

руками» [293, с. 245]. Цей персонаж близький до Петрушки – головного героя 

однойменної фольклорної російської комедії. Характеризуючи сюжет 

«Петрушки», В. Всеволодський-Гернгросс зазначав, що це «історія молодої 



280 

 

людини, яка, потрапивши з села в столицю, підпала під її спокуси, тому шукає 

вихід то в службі, то в торгівлі, то в одруженні, але потім збивається з шляху» 

[106, с. 129]. 

Деякі ситуації твору дещо у видозміненому вигляді повторяться в 

названому одним з «найсвоєрідніших творів української радянської 

драматургії, та і не тільки української» [252, с. 31] – комедії «Майстри часу» 

(первісний заголовок російськомовного варіанту – «Годинникар і курка»). У 

«Майстрах часу» превалює мотив «тісного часу», назва твору розкриває задум 

автора – «показати в живій сценічній формі, що таке час, які його закони й 

примхи, хто володіє і хто, навпаки, підпадає під його жорстоку владу» [292, 

с. 32]. «Філософський образ часу як вмістилища подій – один з улюблених 

мотивів І. Кочерги. У різноманітних художніх інтерпретаціях він фігурує й у 

пізніших творах письменника («Чаша» (1942), «Досить простягти руку» (1946) 

та ін.)» [225, с. 140]. Т. Свербілова висловила слушну думку про те, що п’єсу 

можна трактувати як філософську ілюстрацію «популярних у 30-ті рр. ідей 

нової фізики, пов’язаних із теорією релятивності часу» [538, с. 16]. 

Твір має спіральну побудову: події розгортаються протягом сімнадцяти 

років в одному й тому ж місці (залізничний вокзал, де сходяться життєві дороги 

пасажирів) через певні проміжки часу (рік, сім, дев’ять років). Тут 

зустрічаються одні й ті ж персонажі, повторюються одні й ті ж ситуації (будова 

твору нагадує структуру кумулятивної казки), але дійові особи постають уже з 

новою реакцією на них, здобутою життєвим досвідом. 

У першій частині аналізованого твору, події якої розгортаються в 1912 

році, велика увага приділяється персонажам, яких можна трактувати як 

господарів життя, – ученому й механіку – дзигармайстру Карфункелю та 

графові Лудищеву. Про вагомість цих персонажів – символів старого життя – 

свідчить перша назва твору – «Часовщик і куриця» («Годинникар і курка»). 

Карфункель позиціонує себе як майстра часу: «Майстер, що розуміє 

життя – життя і його механізм» [293, с. 436]. Ґенезу образу Карфункеля 

дослідники виводять із Гетевого Мефістофеля [247, c. 48], указують на 
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використання драматургом фаустівського мотиву впливу на час [679, с. 119], 

Л. Залеська Онишкевич убачає у творі «фавстівську ситуацію торгування за час 

та пов’язану з нею тему задоволення спокійним життям» [205, с. 253]. Інший 

символ – курка, радше півень, однією з функцій якого є те, що він «відмірює 

час», «стереже день», «є також охоронцем ночі» [592, с. 309]. Аматор птиці, 

граф Лудищев, перейнятий мрією дістати незвичайну курку, єдиний екземпляр 

якої з’явився в Парижі. 

Образ курки задіяно в усіх чотирьох актах, його обіграно через 

паралелізм: золоте пір’я курки – золоте волосся героїні (хоча, як відзначають 

фольклористи, золоте забарвлення предмета – ознака його приналежності до 

потойбічного царства) [500, с. 288]; через антитезу: колись граф Лудишев, 

власник незліченної кількості курей, мріяв про єдиний у Європі екземпляр 

курки – принцесу Буль-Буль ель Газар, невдовзі його бажання змінилися: у 

роки голоду він марить звичайною куркою; прізвище Курка носить один із 

другорядних персонажів. У ході цих подій зазнає метаморфози водій Таратута: 

колись він давив курей, а тепер, ніби несучи покуту, доглядає за інкубатором. 

Курку можна трактувати як перешкоду: «Знову курка на моїй дорозі!»; «А 

подумати – скільки разів влітала вона, сокочучи, в моє життя!» [293, с. 462, 

с. 494]. Це образ скороминущого, несуттєвого, матеріального, якому персонажі 

надають перевагу, відмовляючись від вічного, у цьому випадку – кохання: 

Ліда. Пам’ятаєш, як ти проміняв мене колись на курку, ну, а тепер… 

Юркевич. А тепер ти відплатила мені тим самим [293, с. 494]. 

Курці (уособлення багатства), а не коханню (вічне почуття) віддав 

перевагу головний герой твору (важливе місце в долі цього персонажа відіграє 

також казковий мотив відмови виконати прохання). Крім перспективи бути 

щасливим, яка відкрилася після того, як дівчина відповіла йому взаємністю, він 

здійснив спробу стати ще й багатим. У результаті нереалізованими залишилися 

обидві можливості. 

Виправити помилку він міг, виконавши нелегке завдання: урятувати 

кохану від лиходіїв, які переслідували її. Подібно до казкового персонажа, 
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герой І. Кочерги заручається допомогою вдячного помічника, який пам’ятав 

про отримані від нього послуги: «ви мене в окопах виручали» [293, с. 460]. 

Саме помічник, у руслі казкової поетики, і виконує поставлене завдання 

(подібну ситуацію автор подав у «Свіччиному весіллі», зображуючи стосунки 

Івана й Гільди). Нагородою для юнака було те, що після дев’яти років 

знайомства, семи років розлуки дівчина пробачила йому колишні помилки й 

згодилася на одруження. 

Своєрідна курка (громадська діяльність) визначила пріоритети й головної 

героїні – ініціатора розриву їхніх взаємин. Коли ж пізніше Ліда висловить 

готовність відновити зв’язок з коханим, виявиться, що він має інші інтереси. 

У творі ця модель подається двічі з дев’ятилітнім розривом. Цінності, 

яким героїня приносить у жертву особисте щастя, суспільного плану (почуття 

до чоловіка на користь специфічно трактованої правди принесе в жертву й 

героїня пізніше написаної п’єси «Вибір» (1938)). На першому етапі відречення 

від кохання дівчина пояснювала так: «Тисячі людей не мають хліба, а не те що 

любові!..» [139, с. 448]. Пізніше, ставши комуністкою, відгукнувшись на заклик 

партії, вона залишає коханого чоловіка: «[…] ще треба боротись. За Дніпро, за 

вугілля, за донську пшеницю, за нашу волю» [293, с. 481]. 

Відповідь її опонента підкреслює громадську мужність і прозріння автора 

(проникливий зір митця, за слушним зауваженням науковців, «іноді може 

бачити перспективу суспільного розвитку краще, ніж око історика» [252, 

с. 32]). І. Кочерга вустами свого героя зважився висловити «крамольні» думки: 

Юркевич: Партія, партія… То навіщо ж тоді ця воля, яку ти захищаєш 

своєю кров’ю? Навіщо ця воля, якщо партія поглинає твою особу, твою душу, 

твою любов? Тоді це не воля, а насильство [293, с. 481]. 

Драматург сміливо заявляє, що досягнуте не повністю задовольняло його 

героїню, адже в жертву громадському вона приносить щастя бути коханою, 

матір’ю: 

Ліда. […] Дев’ять років щастя! Дев’ять років тому я була молода і 

любима… Дев’ять років!.. Неначе це було вчора. Дев’ять років, які я віддала 
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революції… Замість них… замість них я могла мати таку ось дівчинку. 

(Притягає до себе і цілує дівчинку.) Ось таке своє дитя [293, с. 496]. 

Усвідомлення героїнею помилковості зробленого вибору підкреслює 

трагізм цієї особи. Дещо пом’якшує ситуацію отримана в кінці подорожі 

нагорода: їй – майстрині часу – відкрився закон «тісного часу»: «що мить не 

вміщується в часі, що вона може бути і хвилина, і десять років» [293, с. 499]. 

Контамінація мотивів пошуку та вибору потрібних об’єктів наявна в 

комедії «Підеш – не вернешся». Події твору ґрунтуються навколо постаті 

професора Мальванова, який зі своїм загоном веде пошуки води в пустелі. 

Образ цього персонажа пов’язаний з архетипом «культурного героя»: він 

«вказує річкам путь», «приносить життя в пустиню» [293, с. 515], тобто 

діяльність героя носить характер космогонічного акту. Цей образ вирішено в 

контексті актуалізованого мистецтвом 30-х років міфу про перемогу людини 

над Часом і Простором, у якому герой виступає в ролі деміурга «землі 

обітованої». 

Колишній учасник громадянської війни («Я сам брав такий будинок з 

кулеметом на сходах у 1920 році» [293, с. 519]) розширює межі свої завоювань, 

підкорюючи простори пустель (недаремно суперник називає його Чингізханом 

[293, с. 547]). Геологічна експедиція Мальванова веде пошуки води там, «де не 

ступала нога людини» [293, с. 551]. Його команда підкорила пустельні солонці 

Барса-Кельмес, прозвані в народі «Підеш – не вернешся». Так автор долучився 

до опрацювання одного з панівних міфокомплексів епохи, який О. Корнієнко 

означила словами: «Перетворення ландшафту, приручення природних стихій» 

[278, с. 77]. 

У п’єсі звучить славословіє герою, який перемагає простір: 

Темі (усміхаючись). О! Я його знаю… Його! Його, хто вказує річкам 

путь, хто приносить життя в пустиню. […] [293, с. 515]. 

Автор трансформує фольклорну складову: слава героєві в народних 

епічних творах лунала по його смерті й була, за свідченням Ю. Лотмана, 

своєрідним замінником життя. Крім того, у реаліях нового часу межі казкової 
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моделі розширюються: славлять не лише переможця, а і його батьківщину, яку 

позначають як «велику країну» [293, с. 515]. 

Дійові особи, які оточують Мальванова, нагадують помічників головного 

персонажа казки, вони виконують за нього завдання. В образах казкових 

богатирів уособлено могутні сили та явища природи [449, с. 147]. І, як і в 

казкового героя, у персонажа І. Кочерги їх теж три: Хламушка, Спичаковський 

Вернидуб. Казкові помічники, за В. Проппом, – носії магічних властивостей 

героя. Це – персоніфіковані здібності проникнення вдалеч, у висоту й у глибину 

[500, с. 321]. 

Професор Хламушка (таке прізвище носив і один із персонажів «Марка в 

пеклі») «все бачить і все знає» [293, с. 503]. Цей персонаж оперує особливими 

просторовими координатами: займається найдрібнішими вимірюваннями: «Він, 

знаєте, бачить, як росте трава. Коли на стіл сяде муха, він може точно виміряти, 

наскільки прогнулась столова дошка. Я сам бачив, як він вимірював довжину й 

ширину пилинки» [293, с. 506]. 

Завгосп експедиції Спичаковський нагадує казкового Скорохода. Він, 

подібно до свого фольклорного прототипу, який у спокійному стані мусив 

прив’язувати ногу до вуха, має в черевиках олов’яні устілки. Наділяючи свого 

персонажа небуденними властивостями, автор наголошує «як в казці» [293, 

с. 511]. 

Серед команди Мальванова вирізняється Вернидуб (таке ім’я в казці 

носить помічник-добротворець [189, с. 20]). Епічні богатирі борються проти 

іноземних нападників, герой І. Кочерги долає земні й небесні простори. Вірним 

супутником богатиря найчастіше є його кінь. І. Кочерга трансформує казковий 

образ. Його герой заявляє: «Люблю відчувати простір ногами» [293, с. 537]. У 

Вернидуба, непосидючого, жадаючого чину, теж «свої рахунки з простором» 

[293, с. 558]. Щоб потрапити до загону Мальванова, він пройшов своєрідний 

обряд ініціації: дав правильні відповіді на поставлені керівником експедиції 

питання. Дорога Вернидуба, якого кохана дівчина називає черепахою (первісна 

назва твору – «Погоня за черепахою»), багата перешкодами: аварія на залізниці, 
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у результаті якої він покалічився, не змогла зупинити молодого лікаря на 

обраній дорозі – поборення пустині. Як винагорода за таку поведінку – 

«Сергійком вся країна пишається» [293, с. 555]. 

Із мотивом пошуку генетично пов’язаний мотив дороги. М. Бахтін 

зазначив, що в усіх видах фольклору дорога ніколи не буває просто дорогою, а 

завжди є реалізацією в різних варіаціях метафори життєвого шляху [31, с. 44]. 

Зауваживши, що зображення певної дороги – дороги випробування – важливий 

формотворчий засіб драматурга, М. Ласло-Куцюк висловила припущення: 

«Сама форма дороги могла бути підказана Кочерзі народними казками, які він з 

захопленням читав […]» [327, с. 271]. У домашній книгозбірні драматурга були 

арабські казки «1001 ніч», твори Шарля Перро, братів Грімм, Ганса-Христіана 

Андерсена, Олександра Афанасьєва, Івана Франка, англійські народні казки 

[375, с. 45]. 

Важливе місце у творі посідає поданий у двох варіантах мотив «пошуки 

ідеалу через відкидання того, що само плине до рук» [133, с. 34]. У комедії він 

контамінується з мотивом, окресленим Т. Зінкевич-Євстегнєєвою словами: 

«героїня очікує пробудження і порятунку» [209, с. 222]. Пасивна, вона 

потрапляє в ситуацію, яку не може розв’язати самостійно, тому потребує 

допомоги. 

Протагоністка твору після смерті батька, потребуючи захисту, вирушає 

разом із конем (образ цієї тварини в міфологічних уявленнях наших предків 

трактувався як посередник між світами) у далекий для неї простір коханого: 

дурне дівча (самохарактеристика Любуші) «шукало лише ласки і міцного 

плеча, до якого б могла пригорнутись» [293, с. 559]. Юнаку вона везе яблука, 

але той, перебуваючи в товаристві іншої жінки, не бажаючи порушити 

усталений спосіб життя, не піддається спокусі: 

Шалімов. Та ти з глузду з’їхав! Оженитись з Любушею, з цим дурним 

дівчиськом, що поставить шкереберть все моє життя? [293, с. 514]. 

Тричі (магічне число) дівчина звертається до коханого, й тричі він 

відмовляє їй у допомозі. І тільки коли героїня прийняла запропоновані їй іншим 
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чоловіком любов і захист, юнак усвідомлює свою помилку. Принісши в жертву 

своє життя, він застерігає її від необачного кроку. 

Повторенням історії (Шалімов – Любуша – Мальванов) виступають 

взаємини інших дійових осіб (Вернидуб – Таня – Хламушка). У цьому варіанті 

дівчина і юнак розлучаються через дрібні непорозуміння. Вона знаходить 

захист і підтримку в іншого. Можливість знову бути разом закохані сплатили 

власним здоров’ям. 

Комедію «Підеш – не вернешся» можна назвати розширеним варіантом 

драми «Викуп (Весільна поїздка Марусі)», яку Н. Кузякіна назвала сучасним 

варіантом казки про Попелюшку, зауваживши, що цьому твору не можна 

відмовити «ні в психологічних тонкощах, ні в поетичності. […] п’єса, власне, 

ніби й не має вже ні вигляду казки, ні безпосередніх зв’язків з нею» [306, с. 47]. 

Події твору сконцентровані навколо постаті головної героїні, її стосунків із 

батьком і коханим. Ці найдорожчі для неї люди не зважають на почуття 

дівчини. Батько постійно порівнює Марусю, не на її користь, з померлою 

старшою дочкою. Наречений, указуючи на нежіночність її поведінки (ганяла з 

хлопчаками голубів тощо), не сприймає дівчину, тричі відштовхуючи її. 

Відторгнута ними, Маруся виходить заміж за чоловіка, який оцінив її 

самобутність, за Мальванова. Цього персонажа можемо трактувати як 

помічника, який сприяв метаморфозі гидкого каченяти (так він називав кохану). 

Але, як зауважив М. Блаунт, спостереження якого поділяє М. Славова, 

метаморфоза з персонажем Андерсена не відбувається: гидке каченя тільки має 

дивний вигляд, тому що ніхто не знає, хто воно таке [558, с. 74]. Подібне 

можемо сказати й про героїню українського драматурга: її помічник був лише 

майстром, який розпізнав у граніті кришталь. І тільки коли гидке каченя 

перетворилося в прекрасного лебедя, батько й коханий усвідомили свою 

помилку. Ціною великого жертвопринесення – власного життя – коханий 

намагатиметься повернути дівчину. 
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Також автор «Викупу» уводить прямі покликання на казку французького 

письменника: герої мають повернутися до дванадцятої години, Мальованов 

називає свою обраницю Попелюшкою. 

По суті, історію взаємин персонажів цього твору повторять перипетії 

п’єси «Навчила доля, де шлях до волі» (паремійна назва визначає перебіг 

зображуваних подій). Героїня цього твору теж мала зробити вибір на користь 

одного з юнаків, які її кохали. Керована хвилинними емоціями, дівчина  

припустилася помилки (у п’єсі звучать алюзії на «Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» М. Старицького). 

Важливе місце у творі посідає обряд прилучення: кров, пролита героїнею, 

яка рятувала громадське майно, була перепусткою до табору коханого (тему 

вступної жертви порушували українські письменники, зокрема М. Хвильовий у 

новелі «Я (Романтика)» , М. Ірчан у новелі «Княжна», Б. Антоненко-Давидович 

у повісті «Смерть», Я. Мамонтов у драмі «До третіх півнів», А. Головко в п’єсі 

«В червоних шумах», О. Корнійчук у драмі «Загибель ескадри» та інші). 

Наявна в п’єсі й згадка про пройдену головним персонажем твору 

ініціацію (навчання в місті). Після повернення додому на нього чекає своєрідна 

перевірка легітимності отриманого статусу: кохана дівчина ставить перед 

дилемою «або я, або вони». 

Зробити вибір щодо особи свого майбутнього чоловіка мала й героїня 

ескізу «Вигнанець Вагнер». Дівчина чекала коханого, який через свою 

легковажну поведінку був змушений залишити рідний край (уносячи таке 

звучання, драматург трансформує мотив чарівної казки, у якій на виконання 

складних завдань неофіта відсилав батько нареченої – старий цар [500, с. 286, 

295]). Дівчина піддалася спокусі: зважаючи на відсутність звісток від обранця, 

умовляння батька, який не схвалював її вибору, дала згоду на одруження з 

іншим. Той, розповідаючи про кар’єрні успіхи, підкреслював готовність до 

сімейного життя (простежуються алюзії на «Наталку Полтавку»). 

Зв’язок із твором І. Котляревського виявляється і в традиційній для 

української драматургії ХІХ ст. ситуації розладнаних заручин. Перед героїнею 



288 

 

І. Кочерги з’являється помічник (ним виступає Ріхарт Вагнер). Як і належить 

казковому персонажеві, він просить дівчину про допомогу (фольклорні герої, за 

спостереженнями Є. Мелетинського, випробовувалися на наявність 

доброчесності, ідеалізацію цих персонажів у казці дослідник пояснює їхньою 

добротою [390, с. 14, с. 141]). Нагородою за виявлене милосердя була добра 

порада – переказ композитором лібрето його опери «Тангейзер» про принцесу 

Єлизавету, яка очікуванням коханого, відторгнутого суспільством лицаря 

Тангейзера, вимолила йому прощення за гріхи. 

Ситуації, що в них потрапили оперні персонажі, нагадували головній 

героїні твору перипетії її власного життя. Розповідь композитора про взаємини 

оперних героїв розкрила перед дівчиною іншу можливість. Лібрето 

«Тангейзера» стало тим чарівним засобом, який допоміг їй переглянути своє 

попереднє рішення й визначитися в остаточному виборі (подібна ситуація 

зображена в комедії «Фея гіркого мигдалю»: герой вдячний своїй помічниці за 

те, що вона сприяла його пробудженню й прозрінню: «вернули мені мою честь і 

мій спокій» [293, с. 111]). 

Іншу структуру має написана для дитячого театру одноактна п’єса 

«Чорний вальс» (1937). Будова твору відповідає казковому «другому ходу»: 

результати праці героя (створений слугою – негреням Джимі – вальс) 

привласнила псевдогероїня – донька заможних батьків Ліза. Дії неправдивого 

героя врешті-решт розкриваються, й у фіналі, як і належить казці, торжествує 

правда, установити яку допомагає славетний композитор Еріх, що виступає в 

ролі чарівного помічника хлопчика. 

Музика пронизує низку п’єс драматурга: герой дебютного твору 

перебуває в пошуках пісні, в одноактівці «Вигнанець Вагнер» композитор 

Р. Вагнер розповідає лібрето опери «Тангейзер», козаки-музиканти постають на 

сторінках «Алмазного жорна», професію співачки обрала для себе героїня п’єси 

«Підеш – не вернешся», музикантами є персонажі п’єси «Ім’я», музика лунає в 

«Чорному вальсі». І. Кочерга створив низку оперних і балетних лібрето, мав 

задум написати п’єсу про Максима Березовського. Особливість текстів п’єс 
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письменника, зокрема «Свіччиного весілля», «Ярослава Мудрого», «Пророка», 

яка проявилася в мелодійності драматичної прози, «інструментовці» 

класичного театрального вірша (п’ятистопний білий або римований ямб), 

характеристиці персонажів, сюжеті, художньо-естетичній манері драматичної 

оповіді, лейтмотивності п’єс тощо, відзначали дослідники його творчості. Так, 

І. Мамчур, розглянувши драматичну спадщину митця з позицій синтезу 

драматургії й музики, спостеріг, що остання стає органічною частиною 

художнього мислення І. Кочерги, «змістовним компонентом цілісного 

поетичного погляду на навколишню дійсність» [375, с. 6]. 

Підсумовуючи, зауважимо: спостереження Й. Кисельова, що п’єси Івана 

Кочерги, зокрема «Майстри часу», «[…] привертають увагу незвичайним 

характером своєї побудови, оригінальністю композиції, самобутністю засобів 

художнього виразу, всією образною системою, так не схожою на драматургічні 

зразки, які панували в ті часи» [252, с. 34], можна поширити на всю художню 

спадщину драматурга. Такого результату письменник досягнув значною мірою 

завдяки освоєнню народнопоетичних джерел: події чи не всіх його творів 

розгортаються навколо пошуків та вибору об’єкту чи ідеалу, різноманітні 

казкові ситуації складають основу його драм. 

 

3.2. Мотив звільнення королівни в п’єсах Я. Мамонтова, 

Є. Плужника, Є. Карпенка 

 

Казкові мотиви характерні для п’єс Якова Мамонтова (1888–1940). Свій 

творчий шлях письменник розпочав як поет-«хатянин», пізніше дав зразки 

прози, публіцистики, але найповніше виявив себе як теоретик драми, 

театральний критик, драматург (автор 26 п’єс та інсценівок, лібрето, 

кіносценаріїв). О. Білецький звернув увагу на те, що в драматургії Я. Мамонтов, 

названий ним учнем Ф. Ніцше та Г. Ібсена, розвиває започатковану норвезьким 

письменником, продовжену в українській літературі В. Винниченком 

психологічну драму. Науковець відзначив, що на зміну початковому 
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«схематичному» періоду, у якому митець порушував «естетичні» питання, 

приходить зацікавлення соціальними проблемами [49, с. 93]. «Символістська 

естетика, поетика фольклору» – риси, виокремлені М. Гнатюк в інсценізації 

Я. Мамонтовим балади Т. Шевченка «У тієї Катерини» [126, с. 57], характерні 

для багатьох оригінальних творів митця. 

Звертаючись до міфу, казки, письменник порушує соціальні й моральні 

проблеми [302, с. 137]. Структуру п’єс драматурга організовують міфічно-

казкові мотиви, серед яких найяскравіше виявляються «зміна царів», «здобуття 

нареченої», «посвячення» (цикл ініціації, за В. Проппом, є древньою основою 

казки [500, с. 329]). Ці мотиви, актуалізовані тодішньою історичною дійсністю, 

визначають головні структурні типи творів драматурга. 

Мотив зміни царів покладено в основу творів першого структурного 

типу: «Ave Maria» (1923), «До третіх півнів» (1924), «Його власність» (1929), 

«Княжна Вікторія» (1928). У цих творах важливими є також мотив завоювання 

нареченої, яким є панівним у комедії «Рожеве павутиння» (1926) та мотив 

ініціації (метаморфози), який організовує художній простір п’єс другого 

структурного типу: «Республіка на колесах» (1927), «Своя людина» (1936), 

«Архітектор Шалько» (1935). 

У неспокійний революційний період відбувається зміна «царів». 

Міфологічний мотив зміни царів, переходу влади від однієї особи до іншої 

досліджується в «Золотій вітці» Дж. Фрезера, де головна увага приділена 

старому царю, який одночасно був жрецем, магом, від нього залежало 

благополуччя полів і стад, часто очікували в потрібному напрямі впливу на 

погоду [654, с. 18]. Вважалося, що при настанні старості чи незадовго до неї цар 

починав утрачати свою магічну силу, а це загрожувало бідами всьому народу. 

Тож на зміну йому приходив сильніший наступник. Цьому наступнику, як 

зауважив В. Пропп, після того, як він доводив свою магічну силу, віддавалося 

царство разом із царівною, яка й передавала престол [500, с. 311–313]. «Тяжке 

завдання, одруження і досягнення влади, – за словами В. Проппа, – складають 

нерозривний комплекс» [500, c. 312]. 
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Серед головних персонажів трагедії «Ave Maria» вирізняється священик 

церкви, у якій міститься чудодійний образ святої Марії. Священик виховує й 

земну Марію – доньку померлої коханої. 

Патер. Одним ім’ям називається те, чому я присвятив своє життя: Марія. 

Одна на небі – їй молюся, друга на землі – її люблю [372, с. 108–109]. 

Священик, подібно до старого царя, неспроможний зарадити тому, що 

настало: «і голод, і розгардіяш, і цілий ківш лиха» [372, с. 98]. Не зміг він 

захистити своїх Марій: оселю Богоматері сплюндрував натовп безбожників, 

свідомістю дівчини заволодів революціонер-атеїст. 

Марія проходить своєрідну ініціацію: залишаючи свій локус, вона, 

засвоївши нові знання, які пропагував революціонер, іде за ним, у багатьох 

моментах поділяючи його погляди. Переживши метаморфози, дівчина 

відрікається від колишнього, пропагує нового Бога рівності: «Тільки не тут, не 

під цими руїнами, а там, на майданах, де зараз гримить музика і мають 

прапори» [372, с. 127]. Деякі ситуації авторського твору споріднені з казковою 

моделлю, схарактеризованою В. Проппом: царівна разом з героєм виступає 

проти свого батька та іноді особисто вбиває старого царя [500, с. 277]. 

У п’єсі «Ave Maria», як і в багатьох інших творах, автор застосовує 

кумулятивний прийом: здобути Марію (дотично до цього завдання – церковне 

майно) прагне анархіст, за церковне майно (і паралельно – за Марію) бореться 

революціонер; священика й церкву залишає Марія, а у фіналі п’єси, 

підкреслюючи незворотність подій, драматург подає вставний епізод: локус 

церкви на простір площі міняє хлопчик, якого лозунги вулиці манять набагато 

більше, ніж повчання бабусі. 

Мотив зміни царів визначальний і для драми «До третіх півнів» (первісна 

назва – «Що загинули ранком»), написаної на основі оповідання П. Лісового «В 

революцію». Чи не вперше в Я. Мамонтова персонажі твору подані з чітко 

окресленою аксіологічною домінантою: добро- і злотворці (представники 

різних історичних сил). Табір перших очолює робітник-більшовик, до другого 

належать багачі, серед яких – його суперник. 
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Разом із царством (у цьому випадку – владою) завойовують і наречену. Її 

здобувають ціною неймовірних жертв: «Я дорогою ціною добув тебе! […]. Я, 

може, самому чорту продав за тебе душу!» [372, с. 139]. Але принесена жертва 

– сфабрикований донос на суперника, через який той відбув п’ятилітнє 

заслання, – вимагає масштабніших жертвопринесень: удруге виказуючи 

противника, антигерой разом з ним прирікає на смерть також своїх 

односельчан-партизан.  

Я. Мамонтів актуалізує й апробований в етюді «Третя ніч» і трагедії «Ave 

Maria» мотив ініціації. Її проходить жінка, ініціантом якої виступає більшовик: 

«Я тоді багато навчилася від вас…» [372, с. 137]. Вона сприймає нові ціннісні 

орієнтири, які пропагує її коханий. 

Засвоєне вчення про закон боротьби героїня підтвердила уже не словесно, 

як протагоністка попереднього твору, а дієво: принесла жертву – життя 

німецького офіцера. Цим вчинком вона остаточно заявила про перехід із табору 

чоловіка (змальований у творі як злотворець) до табору коханого (його образ 

поданий Я. Мамонтовим з позитивними конотаціями). Убивство людини жінка 

розглядає як своєрідну перепустку до лав месників: «Я вирятувала себе! Тепер 

я з вами!» [372, с. 185]. Цим вона відкидає християнське звинувачення: «Ти 

погубила себе!» [372, с. 185]. Героїню Я. Мамонтова Й. Кисельов називає 

одним із «життєвих образів жінок нової, революційної формації, що добре 

усвідомила своє місце в житті» [252, с. 108]. 

У текст твору також уведена модель колективної ініціації (уперше 

розроблена в трагедії «Коли народ визволяється»): селяни організовують 

партизанський загін для боротьби з німецькими солдатами. Їхнім ініціантом 

виступає робітник Роман Лановий, який «колись учив їх дечого…» [372, с. 161]. 

«Учитель» зміцнився у своїх переконаннях на засланні (простір заслання як 

ініціаційний локус подається у творах цього періоду, зокрема в «Думі про 

Британку» Ю. Яновського, «270» О. Золіна (Френча) та інших). Робітник 

проводить ритуал прилучення, поставивши селян перед дилемою: «Червона 

Армія відходить, і ворог ось-ось буде в селі. Вибирайте одно з двох: або 
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нахиляти голови під панський чобіт, або зараз же на коні й – по лісах та 

байраках» [372, с. 175–176]. 

Мотив ініціації селян, які залишають рідний простір, вливаючись в 

організований робітником партизанський загін, розробляли І. Микитенко в п’єсі 

«Бастилія Божої матері», А. Головко «В червоних шумах». Перебування 

робітників у партизанському загоні зображено в п’єсах І. Дніпровського 

«Любов і дим», Д. Бедзика «Шахтарі» та ін. 

У драмі «Його власність» (перша назва – «На камені горить») у ролі 

«старого царя» постає колишній землевласник, а нинішній професор геології 

Вадим Дорош. У ролі «нового царя» виступає інженер Антін Ружний. Саме 

Ружний довів своє право посідати «царське» місце, знайшовши на землях, які 

раніше належали Дорошу, поклади граніту, те, чого не зміг побачити їхній 

колишній власник. 

Ці персонажі – суперники і в особистій сфері. Віра, дружина Дороша, не 

знаходить порозуміння з ним, прихильником патріархальної сім’ї, тому 

залишає домівку. При цьому вона скористалась порадою подруги, яка постає в 

ролі вдячного помічника: «Тільки тепер уже не ти мене навчатимеш, а я тебе» 

[373, с. 417], Жінка потрапляє на каменоломні, де й отримує нове знання. 

Раніше чужий для неї простір стає своїм. Життєвим супутником вона обирає 

переможця Ружного. 

Вірогідний шлюб із колишньою дружиною антагоніста та успадкування 

його «царства» – модель, подібна до казкової сюжетно-образної структури, 

окресленої Л. Мушкетик: «З одного боку, це ситуація «гепі-енд» – результат, 

винагорода за всі випробування (страждання) головного героя, з іншого – 

відображення певних особливостей, імовірно, історичного 

престолоуспадкування екзогамним нареченим, що став царем у результаті 

адекватності наявним у тогочасному соціумі параметрам, яким маркувалася 

вакансія майбутнього (молодого) царя» [429, с. 14]. Цим царем у кінці 20-х – 

початку 30-х років визнали робітника, який став «міфом модерну» (персонаж 

Я. Мамонтова пройшов шлях від робітника до інженера). Героїня цього твору, 
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як і жіночі персонажі попередніх, має багато спільного з казковою царівною, 

яку герой-рятівник звільняв від змія [327, с. 277]. 

Мотиви зміни царя та завоювання нареченої характерні й для трагікомедії 

«Княжна Вікторія». Дія відбувається в закритому локусі монастиря (така 

просторова модель розроблялася в трагедії «Коли народ визволяється» (1922)). 

Монастир став сховком і одночасно в’язницею для представників різних 

соціальних груп, які переховуються в ньому від червоноармійців: князь, барон, 

землевласник, генерал (один із перших заголовків твору – «Хрест, меч і 

монета»). Між цими персонажами йде боротьба за ключ від запасного виходу 

монастиря (первісний варіант назви – «Мідяний ключ»; ключ, як замок, двері, 

вхід до житла, поріг «у давнину належали до сакрально-магічних речей» [636, 

с. 178]). Ключ перебуває у руках генерала (відповідник казкового Кощія). 

Здобути ключ намагаються три персонажі п’єси. 

За ключем, щоб порятувати старого хворого батька, у чужий простір, 

локус генерала, йде княжна – головна героїня. Але її похід завершується 

поразкою. Тому похід за ключем дівчина пропонує іншому – генераловому 

денщику (алюзія на упослідженого фольклорного персонажа). Отже, у творі 

реалізується елементарний сюжет, який, за класифікацією Б. Кербеліте, 

належить до типу «Герой повідомляє, що він не в змозі виконати завдання 

персонажу, якому під силу це здійснити» [243, с. 241]. Виступаючи в ролі 

помічниці юнака, героїня відкриває таємницю, повідомляючи про місце 

знаходження «чарівного» предмета: 

Вікторія. Так слухайте: в боковій кишені генерал носить мідяний ключ. 

У цьому ключі – увесь його секрет! Добудьте мені цей ключ! [373, с. 380]. 

Репліка героїні містить ремінісценцію казкового мотиву про 

місцезнаходження душі (чи смерті) злотворців, одним із них виступав Кощій, 

смерть якого захована в яйці. Ця ситуація нагадує описаний В. Проппом давній 

звичай випробовування сили юнака майбутнім тестем чи нареченою. Шлюбні 

випробування найчастіше виступали у формі складних завдань. Витримавши 

випробування чи ліквідувавши біду, герой доводив своє право на наречену 
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[500, с. 277–378]. У п’єсі Я. Мамонтова звучить казковий мотив відвойовування 

нареченої в Кощія. 

Денщик виконав поставлене завдання й, як знак вдячності за цю послугу, 

подібно до казкового героя, отримав нагороду – перстень з руки княжни. 

Передача чогось, що було власністю однієї особи, іншій, як зауважує В. Пропп, 

– складова весільного обряду [500, с. 281]. Але реалії життя (суспільний статус 

княжни, який із панівного став поскрибованим) не дозволяють розвинутися 

казковому мотиву «принцеса і свинар» (в українській драматургії цього періоду 

його розробляв І. Кочерга в п’єсі «Фея гіркого мигдалю»). При цьому перстень 

не виконує функції чарівного предмета, він позбавлений чудодійних 

властивостей, які йому надаються в народних казках [342, с. 99]. 

На відміну від казкового героя, право на царювання денщик доводить не 

так виконанням складного завдання, як своїм соціальним станом, 

приналежність до якого не вимагає проходження ініціації: 

Хома. […] Завтра ми самі баронами будемо! Наша берьоть! [373, с. 388]. 

Змінюючи погони на червону стрічку, він ідентифікує себе з 

переможцями (переодягання казкового героя теж свідчить про зміну його 

статусу). 

Казкові моделі посвячення та зміни царів визначають структуру 

трагікомедії «Республіка на колесах», написаної за мотивами оповідання 

О. Слісаренка «Президент Кислокапустянської республіки». Події твору 

відбуваються в часи громадянської війни. У двох сусідніх селах влада 

захоплена колишніми солдатами: більшовиком Сашком Завірюхою 

(с. Таранівка) та анархістами, яких очолює прапорщик Андрій Дудка 

(с. Бузанівка). Ці села зайдами-чужинцями проголошені республіками (подібна 

ситуація змальована в «Думі про Британку» Ю. Яновського). 

Я. Мамонтов, застосувавши кумулятивний прийом, подає в трагікомедії 

два варіанти ритуалу прилучення до табору «сильних світу цього». Дядько 

Максим – «звичайнісінький селянин» [373, с. 269], двічі міняє свій соціальний 

статус. Неочікувано для себе й без особливого на те бажання він виявляється 
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посвяченим у міністри. Цей ритуал настільки спрофанований, що від неофіта 

навіть не чекають відповідей на поставлені питання. Проте такий характер 

мають усі обряди прилучення в цій республіці. Він заданий ритуалом 

посвячення в президенти: 

Дудка. […] А тепер найрозумнішого з нас мусимо настановити народним 

президентом. Я чоловік бувалий! Я можу для всіх установити революційний 

закон і порядок! Виходить, по всіх правах мені бути вашим президентом! […] А 

тепер, коли ви самі обрали мене за народного президента […] [373, с. 288]. 

Удруге (теж неочікувано) дядько Максим пройшов уже повніший процес 

посвяти: покинувши звичний локус, у складі бузанівського уряду прибув у 

сусіднє село Таранівку з метою прилучення більшовика Сашка Завірюхи (обох 

президентів А. Кравченко назвав самозванцями, «що збиткували над 

простолюдом» [229, с. 401], В. Працьовитий зауважив: «Складається враження, 

що Андрій Дудка і Сашко Завірюха мали спільного прототипа […]» [495, 

с. 154], цю особливість відмітив Й. Кисельов, закидаючи авторові: «І поведінка, 

і мова Завірюхи та його побратимів аж ніяк не контрастують з бузанівським 

балаганом[…]» [252, с. 114]). Недаремно дослідники відчули у творі «трагізм 

народної долі, яка опиняється в руках таких химерних владців» [225, с. 138]. 

Сашко Завірюха, відмовляючись від посвяти, що її готували для нього 

бузанівці («А коли запропонувати йому ще посаду якого-небудь там обер-

прокурора чи що, то він і зовсім буде наш» [373, с. 307]), сам проводить ритуал 

ініціації селянина. У ній він відмовляє іншим – писарю, торговцю – негідним 

через їхній соціальний статус (це відповідає історичним реаліям: для 

революціонера співчуття до бідних супроводжується немилосердям до інших. 

Ініціант, осміюючи, скасовує попередній стан Максима: «Ах ти ж дурень, 

дурень!» [373, с. 319], ставить йому низку запитань, а, отримавши позитивні 

відповіді, повідомляє нове знання – інформує про Леніна, про більшовиків. У 

новому статусі дядько Максим повертається додому: «Будемо новий лад 

усьому давать! По-більшовицькому!» [373, с. 334]. 
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Колективну ініціацію проходять солдати: відцуравшись анархіста Дудки, 

вони пристають до Завірюхи, декларативно заявляючи: «Більшовик – наш брат» 

[373, с. 328]. Зміну свідомості солдатів, що переходять на бік революційних 

мас, Я. Мамонтов відобразив також у трагедії «Коли народ визволяється» 

(1922). Ініціантами виступають робітники, спонукаючи рядових солдатів 

згадати про своє соціальне походження (селянин, син каменяра, брат 

робітника). 

В основу драми «Своя людина» покладено не сукупність мотивів (риса, 

характерна для більшості п’єс драматурга), а один – мотив посвячення. Герой 

твору має продемонструвати свою готовність до життя в колективі. Він 

випробовується спокусою: кум, утікач-каторжник, попросив допомоги. Герой, 

не змігши водночас відмовитися від старих віковічних гуманістичних 

цінностей, підпав спокусі. Натомість його син-піонер демонструє актуальний, 

класовий, підхід: для нього вчорашній сусід і родич – чужинець, якому він 

відмовляє в праві на існування: «[…] раз тебе ліквідують, то й помирай, не 

плутайся між ногами» [373, с. 470]. 

Заплативши криваву жертву, колишній середняк, нинішній колгоспник 

відмову від свого, загальнолюдського, засвоєння чужих, класових догматів 

закріплює словами: «Інший світ мені одкрився» [373, с. 385]. Зміну 

аксіологічних критеріїв засвідчували також персонажі інших творів драматурга, 

зокрема, Валерій – протагоніст п’єси «Веселий Хам» (1921), Іван – герой 

російськомовної драми «Архітектор Шалько» (1935). 

Коли протагоніст «Своєї людини» для входження в новий соціум має 

офірувати життя свого найближчого, то архітектор Сіверс, персонаж п’єси 

«Архітектор Шалько», для звільнення місця під нову споруду (будинок 

культури) змушений зруйнувати найкраще своє творіння – власний особнячок, 

який «звучав» музикою П. Чайковського. Нагородою старому вчителеві за 

відмову від особистого на користь загалу було те, що в проекті, розробленому 

його учнями, він уловив ту ж музику. Нові візуальні символи, що з’явилися 
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замість знищених, мусили викликати до життя нові моделі поведінки, нові 

ритуали. 

Трансформація казкового мотиву посвячення спостерігається в комедії 

«Рожеве павутиння». Героїні твору (Ліна, донька колишнього дрібного дідича і 

капітанша Ніна Василівна) прагнуть одружитися. Був кинутий клич у сучасній 

формі – оголошення в газету про принади відпочинку на лоні природи, на віллі 

Березовий Гай (ця присвоєна назва оксюморонно звучить у порівнянні з 

питомою – Павуківщина). На заклик дівчат, зважаючи на катастрофізм 

становища («ні шеляга в кишені» [372, с. 165]), відгукнулися молоді митці, 

спокусившись їжею та відпочинком. 

Характерно, що не наречений, а сама царівна, зважаючи на її соціальний 

статус (представниця табору колишніх господарів), що став поскрибованим в 

реаліях нового часу, мала пройти випробування. Героїні Я. Мамонтова не 

змогли реалізувати свій намір (автор трансформує традиційний для української 

літератури мотив розладнаних заручин, зображуючи винуватцем не нареченого, 

а царівну, яка виявилася фальшивою). 

Роль справжньої царівни автор відводить Гальці – доньці служниці, 

комсомолці (немилозвучне ім’я, певно, мало підкреслювати соціальний статус 

персонажа). Утікаючи назад до міста, хлопці забирають її з собою. Цю 

ситуацію можна трактувати й у іншому руслі – як відгомін баладної теми 

«підмови дівчини спокусником на мандрівку» (у рік написання комедії в Києві 

вийшла друком розвідка К. Квітки «Українські пісні про дівчину, що 

помандрувала зі зводителем»). Повернути доньку вирушає мати (у цьому 

простежується трансформація баладного мотиву: пошук сестри – функція 

братів, які мстилися кривднику за наругу над дівчиною). 

Отже, мотив зміни царів та зміни статусу організовує сюжети 

драматичних творів Якова Мамонтова. Ситуація зміни царів і дотична до неї – 

здобуття нареченої – визначає будову п’єс «Ave, Maria», «До третіх півнів», 

«Його власність», «Княжна Вікторія», «Рожеве павутиння». Об’єднує три перші 

твори єдина схема, яка відображає конфліктну ситуацію: старий цар губить 
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свою силу й уже не спроможний зарадити біді (як громадського, так й 

індивідуального характеру). Суперник посідає царське місце, і до нього 

відходить кохана чи дружина попереднього царя. Для входження до нового 

табору героїня засвоює нові знання, які отримує від переможця, інколи їй 

допомагає помічник («Його власність»), в іншому випадку вона дієво – через 

принесення жертви – засвідчує свою готовність належати до табору коханого 

(«До третіх півнів»). У «Республіці на колесах» ця схема має не особистісне, а 

громадське наповнення. Ініціація (зміна статусу) засвідчена також у п’єсах 

«Своя людина», «Архітектор Шалько», «Княжна Вікторія». Персонажам цих 

творів, які, подібно до міфологічного героя, пройшли випробування, 

відкривається життєва мудрість. 

Зав’язку майже всіх проаналізованих п’єс становить біда, і хоча в 

кульмінаційній сцені не завжди сходяться антагоністи, проте в розв’язці 

більшості п’єс зло переможене, а герой отримує «царство» і наречену. У деяких 

п’єсах драматург звертається до поетики кумулятивної казки, розгортаючи 

низку подібних ситуацій. 

Трансформація казкових канонів спостерігається в п’єсах Євгена 

Плужника (1898–1936) – автора поетичних збірок «Дні» (1926), «Рання осінь» 

(1927), «Рівновага» (1943), роману «Недуга» (1928), психологічної драми 

«Болото» («була знята з репертуару театру ім. І. Франка і заборонена як 

неактуальна» [225, с. 834]), трьох соціальних трагікомедій: «Професор 

Сухораб» (1929), «У дворі на передмісті» (1926), «Змова у Києві» (1933). 

Трагікомедія «Змова у Києві» мала варіантні заголовки: «Інженери», 

«Брати», «Шкідники», «Фашисти». При арешті в Є. Плужника не вилучили 

цього твору, хоча, як згадує його дружина, «зверху на столі лежав примірник 

недрукованої п’єси «Фашисти» [260, с. 146]. Можливо, твір від забуття в 

спецфондах КДБ урятувала саме його одіозна назва. 

«Змова у Києві» була названа «своєрідною енциклопедією українського 

життя 20–30-х років ХХ століття» [672, с. 22]. Цей твір, за словами 

Л. Череватенка, автор розглядав як найголовнішу акцію своєї літературної 
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діяльності, як те, що залишиться після нього хай і не назавжди, але в усякому 

разі – не на одне покоління, зостанеться як безпосереднє і правдиве свідчення 

про свою епоху, про своїх сучасників, товаришів, друзів, знайомих, про те, що 

діялося довкола і що відбувалося в їхніх душах [672, с. 22]. 

Актуальну для того часу тему п’єси означив один із її персонажів: 

«Звісно, про шляхи, / Що їх інтелігенти українські / Повинні…» [477, c. 29]. Це 

– ситуація вибору, що постав перед українцями після поразки національно-

визвольних змагань. Персонажі поліфонічного твору Є. Плужника розведені у 

два табори: тих, для кого важливі національні пріоритети, і тих, хто обирає 

класові цінності [Див.: 692]. Проміжну ланку між націоналістами й 

космополітами утворюють пристосуванці до нових суспільних умов (поет 

Безмежний) чи ті, хто приєднується до однієї із суспільних груп у надії на її 

перемогу (інженер Кисличка). 

У центрі твору – родина Лукашів. Космічна гармонія минулого цього 

сімейства протиставляється хаотичному дестабілізованому теперішньому. 

Колишнє життя родини – життя в Едемі. Його маркери: сакральна кількість 

членів цієї сім’ї – 12, наявність райського саду, про існування якого свідчить 

варення, що готувалося з різних ягід, фортепіано тощо. Ознаки теперішньої 

кризи: кількість членів сімейства зменшилась до 7, про варення тільки 

згадується (хоча ще залишилася кава). 

Структурною основою твору виступає архетипний мотив опозиції двох 

братів. Це один з найпопулярніших сюжетів народної казки [449, с. 23]. 

Трансформуючи казковий канон, митець зображує братів не ворогуючими один 

з одним. Його персонажі, у центрі зацікавлень яких Україна, розходяться в 

поглядах на майбутнє батьківщини й своє місце в історичному процесі. Автор 

художньо опрацьовував ситуацію, яка, за словами Л. Череватенка, склалася в 

родині Плужників: був монархіст, самостійник, ліберал, анархіст і соціал-

демократ Євген. 

Письменник подвоює казкову модель, зображуючи представників двох 

поколінь родини Лукашів. Першу пару репрезентують брати Семен і Петро; 
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другу – Аркадій і Василь та їхня сестра Валентина. У цих опозиціях виступають 

зневірений старший брат і жадаючий чину (творчого чи руйнівного) молодший. 

Пасивних персонажів, дядька Семена Олександровича з племінником 

Аркадієм, незважаючи на те, що вони представники різних поколінь, можна 

трактувати як близнюків (Ю. Лотман зауважив можливість діахронних зв’язків 

між близнюками). Споглядальна позиція, яку герої обрали в сьогоденні, 

кардинально відрізняється від їхньої активної діяльності в минулому: в уряді 

(дядько) та війську (племінник) УНР. 

Бездіяльність, пасивність характеризує не лише  інженерно-технічну, а й 

творчу інтелігенцію. У нових життєвих обставинах чоловік Валентини – 

художник Кирило, переживає творчу кризу, поглиблену подружньою зрадою 

(ця проблема – одна з визначальних у п’єсі «У дворі на передмісті»). 

Іншу міфічну близнюкову пару, чи, радше, трикутник, складають активні 

Петро Олександрович із сином Василем та донькою Валентиною. Розходження 

у їхніх поглядах ґрунтується на тому, що один із них (син) – свідомий 

націоналіст, інші (батько з донькою) – прагнуть улитися до табору 

космополітів. 

Архаїчний конфлікт батька й сина пов’язує трагікомедію Є. Плужника з 

драмою «Між двох сил» (1918) В. Винниченка, комедією «Мина Мазайло» 

(1928) М. Куліша, трагедією «Ой Морозе, Морозенку…» (1933) 

Г. Лужницького, низкою агітп’єс. Але в Є. Плужника він звучить не так гостро 

й непримиренно, родинні цінності залишаються важливим елементом у 

світогляді персонажів трагікомедії «Змова у Києві». На відміну від них, дійові 

особи його попередньої п’єси «Професор Сухораб» керуються іншими 

аксіологічними критеріями, про що свідчить репліка героя твору, професора 

Івана Олександровича Сухораба: «Бо не розумію й того, як могло статись, що в 

мене виросли такі діти […]  Я мов прогледів їх… (Саркастично). Нову цю 

інтелігенцію!» [478, с. 213] (багато спільного спостерігається між цими двома 

творами: у тематиці, системі персонажів, проблематиці, наприклад, конформізм 

молодших Сухорабів знайде продовження в діях Кислички та Безмежного). 
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Семен Олександрович, старший брат із старшого покоління родини 

Лукашів, реалізувався в минулому: член уряду УНР, про що в сьогоденні йому 

не забувають нагадувати опоненти. У теперішньому він постає зневіреним, не 

здатним на чин коментатором подій. Афористичної природи репліки цього 

персонажа виявляють передбачення автора: «Та й проміняємо Союз / На добре 

знану вже єдину-неділиму!» [477, с. 49]. Вустами свого героя Є. Плужник 

провидницьки окреслив свій подальший страдницький шлях: «Але ж розмова 

довга: / Почнеш у Києві, кінчиш на Соловках!» [477, с. 49]. 

У творі Семен Олександрович виконує роль резонера, виразника 

авторської позиції. Самому Є. Плужникові його сучасники закидали «деяку 

одірваність од життя, те, що він не відчуває майбутнього і не знаходить для 

себе в ньому місця» [468, с. 33–34]. Таким же аполітичним постає й цей 

персонаж, хоча, як зазначає Л. Череватенко, посилаючись на твердження 

Є. Плужника, автопортретом письменника є старий інженер Лукаш Петро 

Олександрович [672, с. 22]. 

Петро – молодший брат. У казках саме молодший брат вибирав дорогу, 

яка вела його до переможного фіналу. Персонаж Є. Плужника вирішує 

завдання, яке стояло перед тодішньою українською інтелігенцією: знайти 

шляхи поєднання компонентів «соціалізм, нація і я» (подібне завдання мали 

вирішити герої М. Куліша: Малахій Стаканчик із «Народного Малахія» (1927), 

Іван Ступай-Ступаненко з «Патетичної сонати» (1929), Роман і Зосим із 

«Прощай, село»(1933); вирішення такої проблеми постало перед українцями 

після 1921 року). 

Протагоніст Є. Плужника передбачає, що майбутнє – за соціалістичною 

державою, тому демонструє готовність «Україну наново творити» [477, с. 30]. 

Згідно з характеристикою, даною цьому персонажеві автором, він «повністю 

поділяє всі заходи Радянської влади». Прагнучи прилучитися до табору 

будівничих, Лукаш ділиться раніше здобутими знаннями (відповідник казкової 

ситуації «надання неофітом допомоги тому, хто просить про неї»). Попри щире 

бажання співпраці й великий професійний досвід інженера, нові господарі 
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життя сприймають Лукаша як іншого, чужого. Героєві відкрито говорять про 

тимчасовість потреби в його послугах: «На всяку ягоду своя пора та час» [477, 

с. 43]. Тому видається малоймовірним, що й у випадку успішного проходження 

останнього етапу прилучення – жертвопринесення – він залишатиметься для 

ініціантів чужинцем (на таку роль зголошуються герої новели «Я (Романтика)» 

(1924) М. Хвильового, повісті «Смерть» (1927) Б. Антоненка-Давидовича, п’єси 

«В червоних шумах» (1923) А. Головка, п’єси «Ваграмова ніч» (1933) 

Л. Первомайського. Картину тотальної підозри й недовіри зобразив 

І. Дніпровський у п’єсі «Шахта «Марія» (1931): 

Овечка. Враг – броня. Враг – залізо. Враг – граніт. Брату не вір. Сестрі не 

вір. Матері не вір. Отцю не вір. Смотри наверх. Штаб мирової комуни» [180, 

с. 47]). 

Модель взаємин двох братів, які обирають різну життєву стратегію, 

повторюється при змалюванні представників молодшого покоління родини 

Лукашів: братів Аркадія й Василя, їхньої сестри Валентини та її чоловіків 

Кирила й Андрія. 

Старший брат, отаман війська Симона Петлюри, узяв собі ім’я 

Сірошапка, чим засвідчив деяке відсторонення від родини, адже особа, яка 

обирає інше ім’я, пориває з минулим, народжуючись у новій іпостасі. 

Подальший шлях подоланого отамана Сірошапки – низка випробувань: 

«Шахтарював… служив у Церобкопі… / Був слюсарем, актором… блатняком!» 

[477, с. 35]. Письменник трансформує казковий сюжет: за кожним новим ім’ям 

постає не нова людина, що характерно для фольклорної поетики, а колишня, 

яка, прагнучи заховатися, використовує нове ім’я й новий вид діяльності як 

маски. 

Інкогніто з новопридбаним «актуальним» іменем «Євтихій Ферапонтович 

Хрущов, / Учитель младшего концентра из Тамбова» [477, с. 51], колишній 

герой-воїн повертається додому. Так письменником розробляється мотив 

блудного сина. Але його повернення пов’язане не з каяттям, а з усвідомленням 

приреченості української еліти. Вустами свого персонажа автор досить влучно 
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означає причини національної поразки: «У нас були усякі генерали, / Але 

солдатів не було зовсім…» [477, с. 47]. 

Таким солдатом прагне виступити молодший брат Аркадія – інженер 

Василь, але генералами в цьому випадку призначають себе інженери-росіяни, 

які пропонують українцям об’єднатися в боротьбі з більшовиками. Василь не 

пристає на запропоновану пропозицію, бо має інший світоглядний орієнтир: 

«Ненависть нації моєї, а не кляси!» [477, с. 71]. Крім того, він указує на 

негативний історичний досвід, напрацьований українцями – союзниками 

росіян: «Ми вже не раз вам підставляли спини / У «спільнім ділі», і за це не раз/ 

Ми зазнавали кривди і образ!» [477, с. 63]. 

Ситуації, які склалася в житті сестри Валентини, укладаються в казкову 

модель Попелюшки: закохані належать до різних соціальних станів (героїня – 

до упослідженого в тодішньому суспільстві – інтелектуалів, її коханий – 

секретар парткому заводу, інженер – ідентифікує себе як робітник). Мотив 

кохання представників антагоністичних класів став сюжетотворчим у романі 

Є. Плужника «Недуга» (1928). Будучи актуальним у 20-х рр., він розроблявся в 

низці п’єс українських драматургів: «Родина щіткарів» (1923) М. Ірчана, 

«Яблуневий полон» (1926) І. Дніпровського, «Син Сови», «Вовченя (Лю)» 

(1928) Є. Кротевича, «Вероніка» (1930) Я. Галана та ін. 

Вольова людина, якій «потрібна сила, не слова! / Потрібний чин тобі, хоч 

би й химера чиста»» [477, с. 45–46], Валентина прагне порвати зі своїм 

середовищем і влитися в табір будівничих. Засвідчивши: «А я, дочка народу 

молодого, / Я прагну сили!» [477, с. 34], – жінка розриває сімейні зв’язки (ця 

ситуація відповідає казковому відділенню протагоніста від соціуму). 

Залишивши батьківський дім, вона заявляє свою готовність до нового: «Я 

починаю тут життя нове. / І за минуле … не відповідаю! / Його забула я…» 

[477, с. 65]. Її чарівним помічником є радянський інженер, який належить до 

будівничих (подібна ситуація відтворена в п’єсах «Любов і дим» (1925) 

І. Дніпровського, «Камінний острів» (1929) О. Корнійчука). Ця дійова особа 

виступає й в амплуа казкового Принца. Традиційно за Принцом закріплювалася 
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роль визволителя, здатного вивести дівчину «в широкий світ, де певною мірою 

може виявитися її власна суб’єктивність, її прагнення та бажання» [261, с. 3]. 

Ця функція для персонажа Є. Плужника видається домінуючою: «Я наче не 

тебе люблю, а той широкий мир, / Увесь той світ, що там, поза тобою» [477, 

с. 33], – зауважує героїня. Одруження з коханим відкриває перед нею широкі 

життєві перспективи (шлюб у міфологічних уявленнях розглядається як смерть 

в одній іпостасі й народження в іншій). 

Валентина балансує на грані чину й бездіяльності (це споріднює її з 

Кассандрою Лесі Українки). Свою готовність улитися в табір коханого вона 

мала засвідчити жертвопринесенням: виявити отамана Сірошапку – старшого 

брата, виказати змовників проти радянської влади, серед яких був її молодший 

брат. Своє відсторонення від коханої, яка й для нього виступає в ролі Іншого 

(про це свідчать численні протиставлення свого й чужого світу) Андрій 

Петренко детермінує, означивши її через лексеми «пані», «інтелігентка». Себе 

він не ідентифікує з інтелігентами, очевидно, у дусі часу трактуючи їх 

представниками експлуататорських класів. Цей персонаж протиставляє людей 

«теперішніх», чільним представником яких і виступає, «колишнім» людям, до 

табору яких своїм походженням належить його кохана: «Там наголос на слові, 

тут – на волі»; «У вас розмови, а у мене діло…» [477, с. 33, с. 51]. 

На своєму переможному шляху юнак зіткнувся зі спокусою – коханням, 

звідси – роздвоєність героя, яку він прагне побороти: «Або повстане десь 

холодний розум мій / На почуття безглузде… бо шалене!» [477, с. 33]. 

Порвавши з коханою, персонаж Є. Плужника засвідчив відповідність даній 

йому характеристиці: «Новітній […] герой роману» [477, с. 50]. 

Отже, казкова ситуація ініціації покладена в основу твору Є. Плужника 

«Змова у Києві». Отже, в основу твору «Змова у Києві» Є. Плужника покладена 

казкова ситуація ініціації. Герої трагікомедії – представники української 

інтелігенції (старші й молодші брати) – її не проходять. Через різні причини, 

найчастіше етичного плану, вони сходять із дистанції (не всі канонічні 

елементи казки простежуються у творі Є. Плужника). Вдумливий обсерватор, 
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автор твору дослідив типові життєві ситуації, які переживали особи, що в новій 

системі координат виявилися в становищі аутсайдерів. Письменник художньо 

відобразив трагічні процеси згасання національної еліти, спричинені новими 

історичними реаліями. 

Мотив визволення королівни звучить у п’єсі «Едельвайс» Єлисея 

Карпенка (1882–1933) – актора, режисера, драматурга, який народився в 

Гуляй-полі, жив і працював у Києві, Австрії, Америці. П’єса «Едельвейс» 

(1921) написана в Австрії. Тамтешні реалії подані через антропонімікон: Клара, 

Труда, топоніміку – гори, очевидно, Альпійські. 

Головні події п’єси відбуваються однією ніччю. У них задіяна головна 

героїня та люди її оточення: служниця, чоловік, подруга.  

Невеликий за розміром твір містить у собі чотири частини. Першу подано 

ретроспективно: мати Марії – головної героїні, прагнучи роз’єднати її з 

коханим, «під три замки замикала колись […], ладаном одкурювалась од 

нього…» [39, с. 36]. Дівчина не приймає материнських істин, що, на її 

переконання, «пережили самих себе і стали загальним злом» [39, с. 48]. За 

можливість бути з коханим вона заплатила здоров’ям (більшу частину часу 

змушена проводити в ліжку) та громадським остракізмом, невінчана, живе 

відторгнута суспільством. 

У головних деталях ситуації першої частини повторяться в другій: поруч 

із Марією знаходяться люди: служниця Марта, чоловік Роман, подруга Клара, 

яких головна героїня, сама того не знаючи і не бажаючи, за її ж словами, 

замикає «під три замки од наших чистих бажань…» [39, с. 47]. 

Друга частина поділяється на два взаємопов’язаних блоки. Перший 

організовують такі події: вночі з дому виходить Марта на зустріч з тим, кого 

чекала довгі роки. Автор наголошує на тому, що він шахтар. Повертається вона 

зовсім іншою, переконана: «Ми гори з ним удужаєм розсунути…» [39, с. 35]. 

Марта вирішила залишити дім і людей, з якими досить довго прожила, й їхати з 

коханим за море.  
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Марія приймає рішення своєї служниці, розуміючи: «[…] вона всі свої 

кращі роки просиділа біля мого ліжка. А за що? За що? Що мала вона за це од 

мене хворої? Поїде вона. До нині свою вину перед нею я тільки глибоко в душі 

відчувала, а зараз бачу я її в тобі, в Кларі, в стінах, в кутках…» [39, с. 42]. 

Історія, що окреслила метаморфози з Мартою, повториться й у ситуації з 

Романом. У цій частині казкова складова виявиться більш зримо [Див.: 705]. 

Біда (хвороба) Марії була тим приводом, який дозволив чоловіку й подрузі 

Марії йти в гори, щоб дістати для неї цілющих крапель: «Вони зараз 

прийдуть… З найвищих верховин. З-під самого неба. Воскрешаючих крапель 

принесуть мені…» [39, с. 38]. Гори у казці уособлюють універсальну 

міфологічну концепцію світу – «дерево світове» [333, 242]. Згідно з думкою 

В. Проппа, цілюща вода, яка зцілює хворого, добувається на тому світі [500, 

с. 181], а предмети, які доставляють у міфах з того світу, «благополучно 

доносяться людям і приносять їм благо» [500, с. 270]. Герой потрапляє на «той 

світ» як за чарівними предметами, так і за судженою. Після всіляких 

випробувань він повертається на «цей» світ і на те ж місце, з якого почався його 

шлях. Така «кругова» композиція, на думку дослідників, зумовлюється 

сонячною «коловоротною» символікою, яка ускладнює субстратну ініціальну 

[333, с. 242]. 

Є. Карпенко дещо трансформує цю схему. Його герої демонструють іншу 

модель поведінки. Подорож у гори виявилася для Романа дорогою спокус. 

Безвільний, він пасивно скорився обставинам, піддавшись домаганням Клари. 

До Марії її чоловік повертається батьком майбутньої Клариної дитини. Марія, 

свідома того, що дитини Роман «так хотів усе…» [39, с. 50], приймає рішення: 

«[…] я визволю тебе од себе хворої…» [39, с. 46]. 

Наскрізним символом у творі є образ едельвейсу. Замість сподіваних 

крапель посланці принесли Марії букет едельвейсів. У фіналі п’єси звучить 

пісня «Альпійський королевич зветься Едельвейсом», твір містить присвяту: 

«Альпійським, од людської руки вимираючим едельвейсам – присвячує Автор» 

[39, с. 34]. 
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Таким едельвейсом постає головна героїня. Тяжко хвора, вона виявляє 

себе в турботі про інших (турбота, потреба когось оберігати, за Ц. Тодоровим, 

«є переважно виявом материнської поведінки», «жінки вважають себе 

охоронцями своїх дітей, батьків, чоловіків» [623, с. 104]). Марії притаманна 

жертовність. Ц. Тодоров зауважив, що «пожертва полягає у відреченні від 

чогось, що було для нас дуже цінним, у прийнятті болісної втрати, 

спокутуваної почуттям обов’язку» [623, с. 114]. Героїня відважилася 

відмовитися від коханого: «Марті я не лягла каменем на її шляху, а тобі – на 

твоєму… Іди» [39, с. 46]. 

Марія гідно поводить себе, закликаючи до відповідної поведінки інших: 

«Світлий мій! – з вірою в огонь твоєї правди – я вмерти хочу. І не кажи… 

неправди… не вбивай у мені цим віри в тебе, у ній моє дотліваюче життя… 

Вільним, дужим будь. Умри таким… Гордим краси волі свого духу […]» [39, 

с. 45]. Воля виступає лейтмотивом цього твору. 

В образі «людських рук» постають егоїстична Клара та відступник Роман. 

Їх оцінка подана з точки зору стороннього спостерігача – Марти. На запитання 

Клари, в якому звучить прагнення принизити дівчину: «Ви це вперше за 

море?», та відповідає: «В нього таке золоте серце, що він без мене не то вночі, а 

вдень не піде лазити по горах…», і, звертаючись до Романа: «А хворої на ласку 

самого неба не довірить він мене…» [39, с. 49]. 

Отже, казкові елементи (казкові потроєння, подорож за море, в гори, 

цілющі краплі, біда, спокуса та ін.) відіграють важливу роль у семантиці й 

поетиці символістсько наповненого твору українського драматурга 20–30-х рр. 

ХХ ст. Єлисея Карпенка. У п’єсі піднімаються моральні проблеми: 

відповідальності людини за свої вчинки, жертовності, піклування, гідності. У їх 

розкритті драматург виявив себе послідовником Г. Ібсена, М. Метерлінка, 

деякою мірою В. Винниченка, Лесі Українки – авторки драми «Блакитна 

троянда». 
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3.3. Синтез казкового та героїко-епічного в драматичних творах 

Ю. Яновського, О. Довженка і Ю. Липи 

 

Протягом століть література і фольклор, який є її історичною основою, 

перебувають у тісних зв’язках. Взаємини двох словесних форм мистецтва 

науковці позначають термінами фольклоризм (вплив народної творчості на 

авторську) та фольклоризація (засвоєння фольклором авторського твору). На 

різних історичних етапах звернення літератури до усної народної творчості має 

свої ознаки. Особливою інтенсивністю процес фольклоризму – творчої 

трансформації, переосмислення, розбудови авторами літературних творів 

фольклорних мотивів, образів, композиційних схем та художніх засобів «у 

канві власного художнього тексту» [7, с. 399] – характеризується в переломні 

історичні періоди. Перші десятиліття минулого століття й були одним з таких 

періодів. Фольклорними елементами сповнені твори вітчизняних і еміграційних 

письменників. 

Творчість Юрія Яновського (1896–1956), якого критики називають 

послідовним романтиком [122, с. 224], закорінена в національній традиції. Як 

відзначили дослідники, фольклоризм став важливою рисою індивідуального 

стилю митця [69, с. 6; 696; 700; 724; 733]. Високий героїчний пафос народних 

дум відзначила в «Чотирьох шаблях» та «Вершниках» М. Ласло-Куцюк [327, 

с. 175]. Фольклорну природу мають і п’єси, написані митцем у першій третині 

ХХ століття: «Завойовники» (1932), «Дума про Британку» (1937) та «Потомки» 

(1939). 

Сюжет п’єси «Завойовники» Ю. Яновський будує, використовуючи 

казкову модель «похід за чимось». У композиції твору представлені два, 

розміщені один в іншому, сюжети. Події першого сюжету зображують героїв у 

Країні Рад, другого – у Німеччині (картини життя в цих країнах 

протиставляються у двох епіграфах твору). 

Головний герой п’єси – німецький інженер Франц Адер, який прибув до 

Радянської країни як визначний спеціаліст. Одночасно Франц позиціонує себе і 
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як представник іншої нації, і як завойовник, конкістадор, який має намір 

покорити цілинний степ, будуючи на ньому заводи. 

Нова країна, її природа, ментальність людей на перших порах виявилися 

неприйнятними для героя, що проявляється в бінарній опозиції «степ – місто», 

які репрезентують два протилежні, контрастні світи. Відкритий 

невпорядкований простір первісного степу герой із технократичною свідомістю 

асоціює з хаосом. Це сприйняття передано лексемами «пустеля», «пекло». 

Краю «проклятих температур» [763, с. 192] він протиставляє гармонійність 

упорядкованої рідної землі – «країни тихих погод, приручених стихій» [763, 

с. 193]. 

Із природою України дослідники пов’язують формування рис 

українського національного характеру, зокрема Г. Лужницький наголошував на 

основній домінанті степу: «Степ лучить у собі ширину й розмах краєвиду з 

буйним розквітом життя природи, в’яже зі собою естетичне, а враз із ним 

релігійне почуття» [355, с. 137]. Степ – архетипний фольклорний образ (поряд з 

Дніпром, могилами, порогами та «живими образами» історичного й побутового 

характеру, які акумулюють етноісторичний зміст, – козак, кобзар, дівчина – 

калина або тополя, сирота тощо). Як стверджує М. Глобенко, Україна 

Ю. Яновського не уявляється без степу, «до якого майстер повертається раз-у-

раз протягом свого шляху» [122, с. 227]. 

Перебування в незвичному локусі зруйнувало конкістадорські амбіції 

пришельця. Прибувши в іншу країну завойовником, персонаж Ю. Яновського 

поступово перетворюється на завойованого. Метаморфоза, що відбулася з 

героєм, відповідає обряду ініціації, який трактується як перебування в країні 

смерті. Завойовниками позиціонують себе робітники молодої країни, 

виступаючи в ролі ініціантів неофіта. Францу, як і кожному неофіту, 

повідомляється нове знання: «[…] пролунало невелике слово, і я розгубився і 

забув лайку. «Пролетаріат купити не можна», – сказано було переді мною. І 

великий степ замкнувся обріями та підвівся заводами. Держава неймовірних 
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розмірів стала наздоганяти передніх. Веде її новий клас, вчорашній раб, 

завтрашній володар світу» [763, с. 221]. 

Ставлення німецького спеціаліста до радянських людей теж зазнало 

кардинальних змін, зовсім не вмотивованих автором. Первісно чужинець 

досить критично сприймав їх, характеризуючи як сонних мрійників, пізніше – 

виразив захоплення: «І у вас виростають нові люди. Із однією волею. З одним 

бажанням. Одностайні, класово свідомі» [763, с. 221]. Автором задіюється 

канонізований сюжетний механізм, окреслений Г. Почепцовим: у робітниче 

середовище на «виховання» потрапляє представник із іншого соціального 

прошарку [494, с. 312] (у цьому випадку – іншої країни). 

Як слушно спостерегли критики, еволюція героя від неприйняття хаосу 

чужої країни «до апологетизації радянського способу господарювання – цілком 

невмотивована» [536, с. 482]. Можливо, це вплив фольклору: «За логікою 

казкового мислення і утвердження моральної ідеї, руйнування ворожого 

простору і навіть перехід «чужого» простору в «свій» відбуваються не 

еволюційно, а раптово, шляхом метаморфоз» [276, с. 91]. 

Трансформації у світовідчутті Франца виражаються й у його готовності 

до визнання переваги ірраціонального над раціональним: «Вони хочуть, щоб я 

побачив те, чого ще немає. Чого не знає заводська практика. Чого не було в 

світі і що – не відомо чи буде. […]. Я кажу те, що я знаю, а вони – те, у що 

вірять. З яких це пір віру я поставлю над знанням?! Лотерею…» [763, с. 224]. 

Герой переживає світоглядну кризу, яка проявляється в тому, що він, спочатку 

звинувачуючи радянських робітників у безпредметному мрійництві, пізніше 

сам стає схильним до відмови від реальності й захоплюється ілюзією. 

Чужинець підпадає під вплив міфологізованої свідомості радянських людей, які 

бажане сприймають за дійсне. 

Життя героя в чужій країні зумовило зміни його аксіологічних орієнтирів 

стосовно опозиційної пари «Німеччина – СРСР». Він сприймає чужу раніше 

для нього територію як сакральну – найкращий простір для життєвої реалізації: 

«Тільки там виростає майбутнє» [763, с. 237]. Зазнає інверсії й первісна 
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негативна конотація «проклятий степ» [763, с. 192]: набуває позитивного 

наповнення й трактується героєм як «смішний степ» [763, с. 237]. Змінами, які 

відбулися в уявленнях про «своє» і «чуже», про людей чужої землі, її природу, 

протагоніст Ю. Яновського близький до послушника – героя поеми 

М. Лермонтова «Мцирі». 

Пройшовши своєрідну ініціацію в Країні Рад, перероджений персонаж 

Ю. Яновського повертається додому (тема вигнання і повернення, як зауважив 

Дж. Кемпбелл, характерна для усіх міфів, народних казок, легенд [320, с. 241]). 

Подібно до казки з її ситуацією повторного ходу [504, с. 65], по-новому колу 

розпочинаються його пригоди. Ритм і повтор дослідник фантастичної казки 

В. Шабліовський назвав основою поетичного мислення, «що лежить й в основі 

народної казки» [678, с. 16]. 

Жертвуючи життям, герой Ю. Яновського поспішає до робітників, щоб 

повідомити їм про себе (хоча нічого нового ця інформація не подає): «Стою я 

між двох сил… Я ще не ваш цілком… Але буду ваш. Бачите – зробив уже 

крок…» [763, с. 239]. Розірваний двома світами (національним, який для нього 

уособлює Німеччина, і класовим), він робить остаточний вибір на користь 

останнього. Успішне проходження Францом кінцевого етапу процесу ініціації й 

досягнуту ним трансформацію остаточно закріплюють робітники: «Він тепер 

наш» [763, с. 239]. Його загибель нагадує смерть праведника, що, як указує 

С. Андрусів, прагматична й міфологічна [15, с. 153]. 

Коли для першої частини «Завойовників» визначальною була казкова 

складова поетики, то в другій переважають епічні елементи. Подібно до 

епічних персонажів, герой Ю. Яновського постає не самостійною одиницею, а 

представником сім’ї, роду. Епічні герої, за словами Ф. Буслаєва, утрачають свої 

виняткові якості, виступаючи представниками цілих родів і поколінь [79, с. 69]. 

Своїми діями Франц ніби втілює нереалізовані мрії матері, яка, на відміну 

від тихого аполітичного батька, була бунтаркою за природою. Свій непокірний 

дух вона дістала теж у спадок: «…коли мого батька забирала поліція і робила 

трус у квартирі. Я сиділа біля фісгармонії і грала йому на дорогу» [763, с. 236]. 
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Герой постає продовжувачем справи матері та діда. Цим автор засвідчив свою 

близькість до міфічної свідомості, згідно з якою «перші події», які лежать в 

основі світопорядку, не переходять у примарне буття спогадів, вони існують у 

своїй реальності вічно [353, с. 108]. 

Загибель сина спонукала матір покинути Німеччину й приїхати в 

омріяний сином Радянський Союз. Мати Франса, як Марія з однойменної поеми 

Т. Шевченка, як Ніловна з «Матері» Максима Горького, продовжує справу 

сина. 

Вибір, зроблений літературним персонажем, у житті трагічно реалізували 

українці, які, подібно до героїні М. Куліша («Маклена Ґраса»), повіривши в 

світло зі Сходу, повернулися в Україну (Михайло Грушевський, Микола 

Вороний, Володимир Самійленко, Андрій Ніковський та інші) чи ті, які 

емігрували до Радянського Союзу (родина Крушельницьких). 

Продовжувачем справи своїх предків виступає й головний герой «Думи 

про Британку». Як і в романах «Чотири шаблі», «Вершники», автор осмислює 

український повстанський рух 1917–1921 років – реакцію селянства на 

політичні, соціальні перетворення в країні. На Півдні України виникали 

самостійні утворення, наприклад, на Миколаївщині – Висунська республіка, 

республіка в селі Баштанка. Але Ю. Яновський не акцентує на 

антикомуністичному спрямуванні селянського руху, навпаки, віддає данину 

вже встановленим комуністичним канонам: у тексті твору звучать більшовицькі 

лозунги («з іскри розгориться полум’я»), оголошена республіка названа 

радянською [763, с. 263–290], а її уряд – комісарами [763, с. 289]; дії селян 

скеровує надісланий підпільним комітетом РКП (б) військовий працівник із 

промовистим прізвищем Коваль; у середовищі повстанців діє уповноважений 

Ревкому товариш Єгор [персонаж не означений прізвищем – В. Ш.]. 

Коли в «Завойовниках» подано процес прилучення головного персонажа 

до нового, то герой «Думи про Британку» випробовується на вірність 

засвоєному. Лаврін Мамай повертається у свій локус після 12-річної 

відсутності. Прізвище героя символічно наповнене, воно вживається як синонім 
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лексем: козак, запорожець, гайдамака, відчайдух. Історичність постаті 

запорожця Мамая підтверджується тим, що на Чигиринщині біля села 

Херсонки «вказували Мамаїв дуб в урочищі Васильківськім» [284, с. 202]. У 

першому томі «Записок о Южной Руси» П. Куліш описав зображення козака 

Мамая, образ якого в 1849 році Т. Шевченко відтворив в офорті «Дари в 

Чигирині» [50, с. 265]. «Козаки-мамаї» – оригінальні твори народних 

живописців – були поширені в селянському побуті [777, с. 19]. У п’єсі 

Ю. Яновського, на думку М. Ласло-Куцюк, «беруть участь персонажі з 

гоголівських творів, а її протагоніст, Лаврін Мамай, це наче оживлений герой 

народних лубочних картин» [326, с. 307]. 

На чужій території (в’язниця й каторга) протагоніст Ю. Яновського 

теоретично оформив своє бунтарське невдоволення, відбув прилучення, 

ініціацію: «На каторзі ви мені світ одкрили, тепер я зрячий, обрій бачу і за 

обрій заглядаю...» [763, с. 293], – повідомляє він комуністові, уповноваженому 

Ревкому Єгорові Івановичу, за яким, признаючи свою несамостійність, селяни 

визнають також іншу заслугу: «без нього й республіка наша не встала б» [763, 

с. 290]. Натомість їхні предки-запорожці сповідували «ідею волі народу й 

особи», проголошували «славу лицарям, які протидіють чужинцям» [453, с. 28, 

с. 40,]. 

Засвоївши чужу науку, Мамай повертається додому і «воцаряється»: стає 

керівником повсталого села – Британської республіки. Але, на відміну від 

самостійних епічних персонажів дум, у своїх діях він продовжує керуватися 

порадами представника із центру, про якого батько Мамая, признаючи свою 

малість, говорить: «Ось хто батько моєму Лаврінові», а сам уповноважений, 

подібно до Месії, звертається до селян: «Діти мої» [763, с. 290]. Товариш Єгор 

користується авторитетом у британців, але найвищим ціннісним статусом вони 

наділяють Леніна, до якого й посилають свого депутата (у цій ситуації 

дослідники творчості драматурга слушно зауважують «традиційний архетип 

шляху до сакрального центру простору, до казкового мудреця-вождя» [536, 

с. 428]; до нього скеровували своїх посланців і персонажі п’єс І. Дніпровського: 
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«Сім днів […] я ходив […]», – хвалиться один із делегатів [763, с. 15]). 

Виявляючи потребу в сторонній допомозі, британці демонструють готовність 

підпасти під чужий вплив, засвоїти чужі цінності. Цим вони засвідчують свою 

відмінність від предків: «запорожці не потребували захисту від когось», – 

підкреслює І. Павленко, наголошуючи: «Сама «форма» захисту народу 

безсмертним героєм відповідає уявленням того покоління, що створило цей 

сюжет, яке не захищає себе само, а потребує захисника» [458, с. 111–112]. 

Можливо, саме тому «Дума про Британку» задумана автором як трагедія. 

Подібно до наділеного чарівними властивостями казкового героя [449, 

с. 240], протагоніст «Думи про Британку» виділяється зі свого середовища як 

здобутими на чужині знаннями, так і тим, що він спадкоємець небуденного 

роду Мамаїв: «старої Мамаїхи коріння» [763, с. 255] (таким поєднанням 

драматург намагається синтезувати привнесене, класове і питоме, національне). 

Мамаїха. Слухайте, люди, старішої од мене в селі немає, я вам і дітям 

вашим пупи різала, переляк одливала, кров замовляла. Корови за моєю рукою 

молоко дають і теляться, хазяйство йде, чоловік не б’є – все в моїй руці! [763, 

с. 256]. 

Людей з такими надприродними здібностями іменують непростими [168, 

с. 97]. До розряду непростих своїми звитягами долучається її онук Лаврін, від 

якого (в очах неприятеля) «куля відскакує, як грудка, і спереду, і ззаду…» [763, 

с. 264] і який «з вогню воскрес!» [763, с. 303]. Невразливість, безсилля проти 

героїв звичайної зброї О. Дей називає рисою характерників [162, с. 29]. 

Оберегом Мамая служила пісня коханої (своєрідний аналог хустини, яку 

дівчина дарувала козаку, що вирушав у похід): «А з нею стіни мені падали, 

степові трави бралися на тюремному цементі, параша чебрецем пахла, 

каторгою, як степом ішов… Пісню співав (Стиха Мамай починає співати, голос 

міцніє й міцніє). / Ой у полі вітер віє, /А жита половіють, / А козак дівчину та 

вірненько любить, / А займати не сміє…» [763, с. 271]. Пісня, що її виконує 

Мамай після повернення, виступає своєрідним знаком пізнавання, який 

свідчить про можливість продовження взаємин між юнаком та його коханою. 
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Т. Свербілова висловила думку про те, що в трагедії Ю. Яновського 

міфологізується ідеологема ентузіазму, який «базується на традиційній 

фольклорно-ритуальній культурі» [541, с. 322]. 

Зійти з обраного шляху Мамая спокушають мати та кохана, які 

пропонують йому відійти від боротьби, зосередившись на особистому: 

Варка. Республіка! Ну, спалять ще кілька хат, мужик до цього звичний – 

більше сотні вже згоріло… Та шомполів дадуть, та й усе… А тобі ж головою 

наложити… Тобі муку витерпіти?.. Ти своє на каторзі прийняв… Хіба мало 

людей?.. [763, с. 273]. 

Подібний мотив розробляли С. Черкасенко в п’єсі «Повинен» (1908), 

В. Чапленко в драмованому оповіданні [авторське визначення – В. Ш.] 

«Героїчне» (1925), де рідні прагнуть вберегти від участі в збройних сутичках 

єдиного сина («Повинен»), чоловіка й батька («Героїчне»). Протагоніст 

Ю. Яновського випробовується не тільки спокусами, але й зіткненнями у 

відкритому протистоянні з неприятелями: махновцем, денікінцем, 

петлюрівцями, «отаманшою» Клеопатрою, якій селяни приписують 

надприродні здібності: «Дожени чорного кота вночі! Димом узялась та й 

розстала…» [763, с. 284] (в епосі міфологічними рисами наділяються як герой, 

так і його ворог). Мотив двобою героя з ворожим богатирем – із арсеналу 

героїчного епосу. 

Письменник використовує традиційний епічний прийом гіперболізації 

сили й хоробрості воїна: унаслідок контузії Мамай не може ходити, але у 

вирішальний момент знаходить у собі сили, щоб піднятися на останній двобій з 

ворогами: «Тоді з’являється Мамай. Він страшний. Обсмалена одежа й волосся, 

ручний кулемет на плечі, подертий і обгорілий червоний прапор на ручному 

кулеметі» [763, с. 303] (пізніше подібну поведінку продемонструє приречений 

герой оповідання «Воля до життя» О. Довженка). Гіперболізація сили героя-

богатиря, його невразливість – теж елементи поетики творів героїчного епосу. 

Характер зображення образів баби й онука підкреслює як їхню 

індивідуальну винятковість, так і масштабність здійснюваного ними. В образах 
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персонажів, змальованих за принципами фольклорної поетики, проявилися 

риси епічних героїв. 

Заголовок драматичного твору, жанрову дефініцію якого Ю. Яновський 

ідентифікував як «трагедія» [763, с. 252], містить термін «дума», яким у всі 

часи досить широко користувалися українські письменники. Так жанрово 

визначив низку своїх творів Т. Шевченко. Лексеми «дума», «думка» 

«виносилися в назви книжок та циклів сучасниками і послідовниками поета» 

[266, с. 48]. До цього жанру зверталися поети-романтики: А. Метлинський, 

М. Петренко, Ю. Федькович, П. Куліш, С. Руданський та інші. Назву цього 

жанру внесли в заголовки своїх творів Г. Хоткевич «Дума про похід ситого 

князя Оболенського на голодних селян», П. Тичина «Дума про трьох вітрів», 

А. Малишко «Дума про богатирів», «Дума про астурійця», М. Стельмах «Дума 

про тебе», В. Симоненко «Дума про щастя», І. Драч «Дума про вчителя», 

Б. Олійник «Дума про місто», Л. Костенко «Дума про братів неазовських», 

«Дума про три камені» та ін. 

«Жанрова пам’ять» «Думи про Британку» увібрала в себе фольклорну 

традицію. Поетика народних дум виявилася близькою художнику 

романтичного складу, яким був Яновський. 

На рівні композиції твір містить традиційні для тричастинної структури 

дум компоненти: експозицію (заспів), розповідь, закінчення (славословіє). Із 

експозиції довідуємося про боротьбу з денікінцями, яку восени 1919 року 

ведуть жителі села Британка, що оголосили у своєму селі республіку. 

На відміну від дум, у яких прославлялися оборонці народу від іноземних 

агресорів і проголошувалося завдання зберегти «традиційні вояцькі доблесті, 

виплекані серед українського козацтва: дисципліну, організованість, бойове 

побратимство» [476, с. 83], автор зображує зіткнення повсталих зі своїми ж 

односельцями, одні з яких піднесли прапор анархії (Гнат Середенко та його 

однодумці), інші – алюзія на повість «Fata morgana» М. Коцюбинського – 

виступають п’ятою колоною, чинячи самосуд над односельчанами (ці 

персонажі означені символічно: Череваш, дід Гречка, Селянин без ока). Таким 
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чином, Ю. Яновський відтворив руйнування українського світу в нових 

історичних умовах. 

Із думами авторський твір співзвучний на рівні мотивів. Так, у фольклорі 

всесвітню поширеність має мотив «про перевагу вояка «простака» над 

професіоналом» [523, с. 18]. Саме таким непосвяченим виступає Лаврін Мамай: 

Гапка. А наш і до війни не звичний, я ж його й умовляла: ти, кажу, 

Лавро, пожди, хіба на тобі одному світ зійшовся? Хай же, кажу, сину, якась 

сила на Деніку вдарить, а тоді пособиш, у них же самі охвицери, а ти хто?» 

[763, с. 253]. 

Військового вишколу не мали й селяни, які виступили проти професійної 

армії. Озброюються колишній пастух Несвятипаска, селянка Варка, учитель 

Матвій Степанович. Про неприродність для цих персонажів військового заняття 

свідчить ремарка, що супроводжує репліку вчителя, який «виходить, гидливо 

тримаючи револьвер за дуло» [763, с. 286]. 

Використовує драматург і мотив, характерний для легендарно-

фантастичних творів, «перевдягання героя, обдурювання ним ворогів» [442, 

с. 16]. Один із персонажів твору, Несвятипаска, одягнувшись монахом, 

потрапляє в оточене ворогом село. Із образом цього персонажа пов’язаний 

епічний мотив побратимства. «Звичай побратимства, – писав М. Драй-Хмара, – 

повстав у зв’язку з боротьбою проти лютого ворога – турка. Його стверджувала 

й освящала церква: в Сербії, Болгарії та й на Україні збереглися стародавні 

требники з особливими молитвами на цей випадок, під час яких побратими 

цілували хреста й мінялися хрестами» [185, с. 386–387]. При тому хрестове 

братство вважалося вище кровного. 

Герой Ю. Яновського випробовує силу того, кого він міг би назвати 

побратимом: «А жорно круг хати обнесеш?» [763, с. 279]. Обіграючи прізвище 

свого персонажа, драматург створює каламбур: 

Несвятипаска (виламує горілу крокву). Ану, підходь паски святити! 

[763, с. 305]. 
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Фінал твору нагадує закінчення дум, у яких «гіперболізовано 

звеличуються герої» [158, с. 163]. За своїм емоційним звучанням близькі до 

славословія останні репліки берегині українського роду Мамаїв: 

Мамаїха (входить). Тут жили, тут і вмремо… 

Мамай. Благословіть, бабо, як звичай велить. 

Мамаїха. Благословляю тебе, Лавро. Добрий був батькові син, а мені 

онук, а людям – оборона. Тебе, Варко, хазяйська дочко, щира душе…Тебе, 

Несвятипаска, божа дитино…І тебе, воїне Романе… 

[…] Ми чесно пройшли життя. Ми заробили світлу пам'ять у 

людей…[763, с. 304]. 

Специфіка дум полягала в тому, що вони, за слушним зауваженням 

М. Дашкевича, «з невимовною зворушливістю оплакували долю українського 

народу і передавали високі поривання його героїзму» [Цит. за: 453, с. 37]. 

Подібність дум до голосінь спостеріг Д. Чижевський, відзначивши: «[…] це, 

здається, загальна риса епосу» [674, с. 271]. Події братовбивчої війни багаті на 

жертви. Тому в текст авторського твору цілком органічно входять голосіння. 

Вони звучать у сцені оплакування дружиною свого чоловіка: 

Ганна (обличчя мокре від сліз, веде хлопця). Підемо, Романе, до своєї 

пустки та зустрінемо тата… Та його й німці били, деніки катували, у дорогу 

послали… А вже приїде тато на мальованім возі у кленовій труні… Ой 

прослалася доріженька, а вся полита сльозами…[763, с. 269]. 

У художню тканину твору автор уводить інші жанри: ліричні пісні 

(цитовані строфи служать психологічній індивідуалізації образу протагоніста) 

[763, с. 254, с. 271, с. 284, с. 286], колискову (символ невмирущості великого 

народу), яку співає сестричці братик [763, с. 298–299]. Відгуками давньої 

словесної магії є прокльони [330, с. 273, с. 282,], побажання [763, с. 273, с. 292], 

замовляння [763, с. 255, с. 264, с. 268–270]; твір виповнений примовками, 

приказками, прислів’ями, наприклад: «Ні нашим, ні вашим», «Голий дощу не 

боїться» [763, с. 258], «Нехай мруть та дорогу труть, а ми сухарів насушимо та 

й собі рушимо…» [763, с. 268] тощо. 
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Ліричного звучання п’єсі надають подвійні синонімічні вирази, уживання 

яких – одна із специфічних рис дум: кохалися-милувалися [763, с. 255], сам-

один [763, с. 282]; постійні епітети: земля свята [763, с. 254], степові трави [763, 

с. 271], дурна сльоза [763, с. 281], гола земля, лиха година [763, с. 253], руки 

залізні, серце кам’яне [763, с. 281] тощо. 

Звернення письменника до фольклорно-поетичних засобів дум сприяє 

повнішому вираженню специфіки рис українського національного характеру. 

Вплив пісні, думи, за спостереженням Л. Бондаренко, – характерна риса стилю 

Ю. Яновського в 20–30-ті роки [69, с. 17]. За словами Н. Кузякіної, опуклість 

багатогранних народних характерів і епічність засобів їх розкриття зближує 

«Думу про Британку» із творами М. Куліша. Знана дослідниця української 

драматургії стверджує: «Яновський мав повне право назвати свій твір думою. 

Він близький народній творчості своїм духом, силою народних характерів, 

найглибшою народністю мови, дещо піднесеним, урочистим стилем викладу» 

[309, с. 91]. 

На відміну від побореного чужим і ворожим йому стихійним світом 

протагоніста «Завойовників» і від зміцнілого на каторзі у своїх руйнівних 

настроях героя «Думи про Британку», Грицько Чорний, головний персонаж 

п’єси «Потомки», залишається незмінним у всіх своїх проявах. Франц, Лаврін 

зреклися національного на користь класового, Грицько залишається вірним 

родовим цінностям. Цим «Потомки», як і інші п’єси Ю. Яновського, близькі до 

творів народного епосу, у яких, за визначенням А. Гуревича, показане 

суспільство, де владарюють родові традиції й де проблеми «особистого» 

характеру не мають суттєвого значення, а особистість виконує 

загальнообов’язкові норми колективу [152, с. 47]. 

Наділяючи свого романтичного персонажа промовистим прізвищем (риса, 

характерна для усної народної творчості), автор зображує тип самотнього 

протестанта, який протиставляє новоствореній громаді (колгоспу) конкретний 

рід, службу якому вбачає своїм завданням і покликанням. У подібну ситуацію 

ставлять своїх героїв М. Куліш у «Комуні в степах» (Вишневий), І. Микитенко 
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в «Диктатурі» (Чирва), Я. Мамонтов у «Його власність» (Дорош), «Своя 

людина» (Заброда), але персонажі цих драматургів мають хоч невелике коло 

прихильників, а протагоніст Ю. Яновського перебуває в процесі пошуку 

однодумців. 

Композиція твору містить латентні елементи казкового сюжету: 

прихильник індивідуальної системи господарювання Грицько Чорний був 

виключений з життя соціуму – виселений із свого села; він відбував семирічне 

заслання (традиційне міфічне число), але, на відміну від казкових персонажів, 

прагнув залишитися самим собою, протистояв насильницькій ініціації: 

Грицько. […] Сім років мене всі гуртом з правди збивали, щоб землю 

свою забув. А я й сім років газет не читав, нікого не слухав, тільки покорявся. 

Думав – рід мені подякує. […] [763, с. 311]. 

Повернувшись до залишених цінностей незламним (а не в новому статусі, 

подібно до казкових персонажів), персонаж Ю. Яновського знаходить їх 

секуляризованими: хата перетворена на колгоспну лабораторію, купча на 

землю спалена. Удома він застав руїну роду: померли батько, дружина, син; від 

представника іншого роду чекає на дитину кохана; в інший рід переходить 

мати; відмовляється від свого роду донька. Родичі нову опору в житті бачать 

саме в колгоспі, проти встановлення якого свого часу агітував Грицько й за що 

відбував покарання. Тому, повернувшись, герой відчуває повну самотність: «І 

рід мій розпався? І нікого нема? Один віку доживатиму?» [763, с. 311]. 

Наступна частина твору відповідає «другому ходу» казки: для ліквідації 

цього Хаосу Грицько має побудувати Космос, тому прагне зібрати 

представників свого роду, ланцюг якого зі смертю предка (батька) і нащадка 

(сина) розпадається. Свідомий неможливості ведення індивідуального 

господарства, він планує створити новий колектив «Роду нашого. Хазяйського 

роду, роботящого. Без злиднів, без старців…» [763, с. 332] (подібну мету мали й 

персонажі «Комуни в степах» М. Куліша, «Натура й культура», «Про що жито 

співає» І. Кочерги та ін.). 
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Головний критерій відбору до цього колективу, крім належності до його 

роду, – працьовитість. Тому Грицько, дізнавшись, що донька – найкраща 

колгоспна ланкова, змінює своє ставлення до неї; він прощає коханій, яка 

зрадила його, адже для нього важливо, що вона – бригадир; за належність до 

роду пробачає навіть колишнього червоного партизана, який разом з другом 

його «босого по снігу гнали», його «кривавицю знищили» [763, с. 335]. 

Організацією колективу він прагне реалізувати омріяну ідилію: 

Грицько. Ліс рубав, про тебе думав. Землю копав – ти переді мною. 

Тільки очі заплющу – хатина моя, груша дідівська, земля навкруги рідна – і ти 

перед очима… [763, с. 327]. 

Та Грицько не знаходить розуміння як у односельчан, які сприймають 

його появу в селі як деструктивний фактор, що увірвався в унормоване, 

упорядковане життя (свідчення цього – їхнє небажання з ним вітатися), так і в 

представників свого роду: найрідніші відмовляються від нього – сина, батька, 

коханого, дальні родичі сприймають його як «недорізану контру» [763, с. 323]. 

Вони влаштовують самосуд над інакшим (простежуються паралелі зі «Злодієм» 

В. Стефаника, як ситуаційні: 

Голечник (ставить огірки, сідає). Ти думаєш, – легко нам тебе вбивати? 

Горлиця (наливає). Випий, сукин син! [330, с. 334]; 

так і образні: 

Голечник. Серця не займай – у мене нерви слабі [763, с. 335]). 

Крім того, у тексті п’єси відчутні алюзії на повість «Борислав сміється» 

І. Франка: фанатично перейняті захисники села Голечник і Горлиця нагадують 

братів Бесарабів, поєднує цих персонажів і спосіб спостереження за 

неприятелем: «Кожний твій крок записано в нашій бухгалтерії!» [763, с. 335]. 

У фіналі герой «Потомків» визнає своє фіаско. Усвідомивши крах 

сподівань на творче начало, на можливість відвоювання власного простору, він 

удається до руйнівницьких дій: чинить спроби вбивства, підпалу. 

Структурно п’єса Ю. Яновського перегукується з «Комуною в степах» 

М. Куліша. Головні персонажі творів проходять подібні життєві етапи: 
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господар, вилучений із свого локусу; повернення після 5 років (Вишневий), 7 

років (Чорний); прагнення відродити колишнє, створивши власний колектив; 

після невдачі задуманого – помста – убивство представника опозиційного 

табору; божевілля; звинувачення в його симуляції тощо. 

Протагоніст «Потомків» постає уособленням демонічного начала (герой 

зла як активний персонаж і будівник сюжету – елемент романтичної поетики 

[353, с. 95–96]). Долю героя Яновського визначає приналежність до роду, який 

не відзначався доброчинністю (вимовне прізвище підкреслює обтяженість роду 

гріхами). Уявлення про владу роду над особою притаманні, як зауважив 

Д. Лихачов, літературі до ХVІІ ст.: доля володіє всім родом, що до нього 

належить герой, який іде шляхом дідів та батька, дотримуючись їхньої політики 

[339, с. 77]. 

Ю. Яновський вибудовує колективний портрет роду, подає його 

біографію: веде свою історію від прадіда, який розбагатів, виконавши вказівки 

медіатора між світами – цигана-ворожбита: «Убий, – каже циган, – того, що на 

церкву збирає, – тоді розбагатієш. На святі гроші треба багатіти» [763, с. 334]. 

Отже, в основу родового багатства були покладені насильством здобуті гроші 

та принесена в жертву людська душа. Нащадки злочинця своїми ніби наперед 

визначеними індивідуальними провинами примножують цей страшний гріх: 

син «пішов під лід на йордані» [763, с. 307]; онук був домашнім тираном; 

перевершив у вчиненні зла правнук – убив жінку, яка його кохала, намірявся на 

життя доньки. Він остання ланка роду, який не буде мати продовження. Його 

вчинки – лише «оновлення» початкового гріха. 

Порушена у творі проблема роду споріднює персонажів Ю.Яновського з 

представниками древнього героїчного періоду, коли індивідуальна доля 

розчиняється в родовій: не проводиться різниця між особою й сім’єю, а 

провина предка «відомщається на онукові, і цілий рід страждає за першого 

злочинця; доля провини переходить по спадковості від одного покоління до 

іншого» [112, с. 122]. 
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Образом Грицька Чорного драматург долучився до розробки 

легендарного мотиву про грішника – жертви як власних вчинків, так і злочинів 

предків. Цим твір Ю. Яновського споріднений із «Страшною помстою» 

М. Гоголя. На героя п’єси можна поширити сказане про гоголівського чаклуна: 

«Його життя запрограмоване багато поколінь назад, і гріхи його є неминучим 

продовженням гріхів роду» [552, с. 104]. 

Мотив руйнування роду звучить і в п’єсі «Завойовники», де героїку 

предків згоден примножувати тільки дев’яностолітній дід-пастух, який вирізняє 

чужинців: «[…] не нашого роду, чужого плоду й заграничного кореня» [763, 

с. 195]. Його рід не має продовження: онуків «[…] усіх революція забрала» 

[763, с. 249]. Подібну ситуацію розпаду роду змалював М. Куліш у «Мині 

Мазайлі», коли онуки або нічого не знають і знати не бажають про героїчні 

діяння своїх предків (Губа, Тертика), або відмовляються не тільки від свого 

роду, але й народу (Мазайло). 

Свою зацікавленість ідеями роду Ю. Яновський виявив у романі 

«Вершники», де в новелі «Дитинство» показав спадкоємність поколінь 

(спорідненість діда й онука закріплена й одним іменем), у новелі «Подвійне 

коло» на прикладі братів Половців передав руйнування роду. Споконвічне 

переконання, що тому роду не буде переводу, в котрому брати шанують згоду, 

перекривається новітнім твердженням про можливість розпадання роду, але 

непорушність класу. 

На персонажів п’єс Ю. Яновського можна поширити характеристику, 

якою В. Агеєва означила героїв його прозових творів: «людей високих 

поривань, виняткових пристрастей, життєлюбів і водночас самозречених 

аскетів, гордих лицарів революції» [3, с. 154]. Зауваги дослідниці стосовно 

композиційної організації, яка будується на виокремленні «постаті сильного, 

яскравого, виняткового героя, і на напруженому, гострому, часто інтригуючому 

сюжеті» [3, с. 156], можна віднести й до драматургії майстра. 

Отже, у п’єсах Ю. Яновський поєднав поетику чарівної казки та 

героїчного епосу. Його персонажі переживають еволюцію чи залишаються 
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сталими, утрачаючи риси, властиві їхнім героїчним предкам, чи зберігаючи їх. 

Образи протагоністів п’єс Ю. Яновського «Завойовники», «Дума про 

Британку», «Потомки» створені за епічними взірцями: індивідуальність людини 

визначається її приналежністю до роду. 

Тема роду була важлива і для однодумця Ю. Яновського – одного з 

найвизначніших режисерів ХХ ст. Олександра Довженка (1894–1956). Перу 

майстра належать п’єси: «Потомки запорожців («На зламі століть»)» (1935–

1953), «Життя в цвіту» (1946), «Молода кров», «Міра життя». Дебютний твір 

драматурга мав увійти як складова частина в роман «Золоті ворота», який 

критики назвали народною епопеєю. Митець залишив багато записів, 

фрагментів, плануючи написати «одну велику книгу» про український народ, 

яка б дорівнювалася безсмертним оповідям про Дон-Кіхота, Кола Бруньйона, 

Тіля Уленшпігеля, муллу Насреддіна, Швейка. Це було природне бажання 

творця, який належить до розряду художників, чиє мистецтво органічно 

пов’язане з духом і принципами народної творчості, «пронизано елементами її 

поетики, її мотивами та образами» [95, с. 6]. 

Характеризуючи персонажів кінокартини «Аероград», О. Мусієнко 

звернула увагу на вражаюче виразні постаті, які «з’являються як знаки, як 

емблематичне втілення у типажі певного поняття: «інтернаціоналізму», 

«ворожості», «підступності». «Та головною в «Аерограді», – наголошує 

дослідниця, – лишається тема, яка завжди боліла Довженку. Він не вигадав її, 

вона увійшла в його свідомість (а може, і в підсвідомість) із народних дум, із 

красного письменства і, нарешті, із самої історії. Це вічна для української 

ментальності тема братів-ворогів» [428, с. 136]. Вона осмислюється 

драматургом і в драмі «Потомки запорожців». 

Автор змальовує українське село, розташоване на тому місці, де раніше 

«стояла Запорозька Січ», а нині проживають «нащадки славних запорожців» 

[191, с. 106]. У свідомості українського народу соціонім «запорожець» має 

усталені конотації: сприймається оборонцем, захисником своєї землі від 
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іноземної експансії, йому притаманні риси «волі, повної незалежності та 

героїзму, що зумовлює усі інші риси» [458, с. 140]. 

І. Павленко, дослідниця легенд і переказів Нижньої Наддніпрянщини, 

зауважує, що героїчні риси «після запорожців були втрачені» [458, с. 140]. 

Однією з причин цього науковець називає ту, що «степові лицарі поступово 

змінювалися, значну увагу стали приділяти не захистові української землі та 

волі, а турботі про власні родини» [458, с. 142]. Ці історичні реалії знайшли 

своє відображення в літературі та мистецтві. Дегероїзацію образу Запорожця 

О. Воропай спостерігає в другій, народній, частині вертепу: «Він уже не співає 

патріотичних пісень, не виголошує промов, над якими варто задуматись, а 

просто розважає публіку своїми не надто влучними дотепами, танцями та 

бійкою. Його постать втратила ту ідейну наснагу, яку мала в часи Козаччини» 

[104, с. 124]. 

Підзаголовок твору О. Довженка «На зламі століть» указує на злам 

соціально-політичних і культурних умов, що зумовлює зміну в сприйнятті світу 

та людини. Трагедія народу, який переживав світоглядні метаморфози, стала 

предметом осмислення О. Довженком, митцем, якому було притаманне 

«тяжіння до неповторних моментів у долі народу, людини, коли протиріччя 

життя постають в особливому напруженні» [26, c. 253]. 

Суспільні катаклізми непростого часу (дія відбувається в 1930–1932 

роках) призвели до втрати національної єдності: «діти одної матері України» 

[183, с. 106] розійшлися в протиборчі табори. Персонажі О. Довженка 

атрибутовані, подібно до фольклорних героїв, не за характером, а за соціальною 

приналежністю: колгоспники, підкуркульники, куркулі [183, с. 102]. У 

схематичному поділі дійових осіб багатьох тогочасних п’єс на два різко 

розмежованих табори – бездоганно ідеальних незаможників і лиходіїв – 

Н. Андріанова вбачає продовження традицій агітаційної драматургії [14, c. 32]. 

П’єса «Потомки запорожців» складається з чотирьох дій, має пролог 

(його утворюють дві перші картини першої дії) та основну частину. Початок 

п’єси нагадує прологи трагедій ХVІІ – ХVІІІ ст., які містили в собі «головний 
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зміст цілого» [283, с. 185]. Відродження прологу відбулося на початку ХХ ст. із 

появою експресіоністської драми [457, с. 353]. Пролог в експериментальному 

театрі Леся Курбаса П. Филипович схарактеризував як «революційний, 

оригінальний прийом постановок»: «В п’єсу вводить певна інтродукція 

(«пролог», «інтермедія»), яка дає соціальне і художнє (ритм і будова 

спектаклю) тло, що на ньому розвивається дія […]» [647, с. 288]. Прологи 

мають п’єси М. Куліша «Хулій Хурина», «Народний Малахій», «Вічний бунт». 

Сцени прологу твору О. Довженка сповнені особливої експресивної 

напруги. Визначальною подією в житті села стає момент гостро очікуваної 

зустрічі заможними господарями свого посланця, який дізнавався в місті про 

їхнє майбутнє. Цього делегата можна трактувати в ролі медіатора між 

опозицією: «заможні селяни – держава» [720; 745]. На посередника 

покладалося завдання врегулювати конфлікт, що розгортався між заможним 

селянином, у якого було чим поживитися, і державою, яка виступала в ролі 

грабіжниці (у «Диктатурі» І. Микитенка такою лексемою означив дії 

представників радянської влади один із персонажів твору. Ця думка не 

вербалізована, але відчутна й у «Вічному бунті» М. Куліша). 

Почуття людей змальовані в крайніх проявах, набуваючи масштабності, 

узагальнення. Вступною ремаркою «Вечір. У небі хмари, і грім немовби десь 

гримить далеко над Дніпром», подано суголосність природи настрою людей: «у 

стані тяжкого напруження», «чекають наближення чогось надзвичайного» [183, 

с. 103]. 

Гранично напруженою подає автор реакцію не лише людини, а й тварини, 

і навіть предмета про вирок суду, що вершився в далекій столиці без участі 

обвинувачених: 

Заброда. Браття, помовчіть. У Запоріжжі на базарі читав газету я на 

парканах. Газету «Правду». Поплив паркан перед очима, і натовп, і рундук. Тоді 

купив її за гривеника, і «Правда» випала у мене з рук. Вона була про нас. Її 

кричало радіо хрипливе мені в потилицю, у спину, в груди –  «Знищити як клас!» 

Перелякались коні. Вилітаю на дорогу. Шлагбаум падає […] Як страшно світ 
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змінився. Не бачу вже нічого… [виділено нами – В.Ш.] [183, с. 104] (подібні 

стани переживали герої п’єс «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», 

«Прощай, село» М. Куліша). 

Усвідомлення змісту апокаліптичної інформації зумовлює візійні 

картини: 

Заброда. […] Дивлюсь, аж у вагонах нас уже везуть на північ і на схід – з 

дітьми і стариками… [183, с. 104]. 

Один із персонажів, виключених із рідного локусу, представляючи 

глядацькій залі своїх побратимів, використовує означення, якими оперувала 

нова влада: «перший багатій на селі»; «куркуль і стяжатель»; 

«контрреволюціонер і мироїд»; «гноїтель хліба»; «той, що ненавидить»; 

«вбивця»; «укриватель бандитів куркуль»; «багата людина – глитай»; 

«приверженець старовини» [183, с. 103]. 

Так подається ситуація, схарактеризована Б. Успенським як перехід від 

точки зору того, хто говорить, на точку зору співбесідника, і говорить про себе, 

відповідно, – з його, співбесідника, точки зору [642, с. 71]. Подібний прийом 

використав К. Кошевський у комедії «Будні», де в репліці одного із персонажів 

звучало: «Ти думаєш, як я глитай, то вже й не понімаю, що воно комуна?» [296, 

с. 166]. 

Прийом саморекомендації був характерний для народного театру й 

шкільної драми. У ній, як зауважує Л. Софронова, атрибут героя завжди значив 

більше, ніж він сам. Атрибут визначав персонажа, його характер, а не навпаки. І 

роль героя в п’єсі залежала саме від атрибуту. «Рекомендуючись публіці, він 

перш за все називав свій атрибут» [576, с. 171]. 

Пролог «Потомків запорожців» має рамкову конструкцію (формальний 

композиційний прийом «рамки» був притаманний шкільному театру [574, 

с. 60–61]. Рамку прологу утворюють репліки двох персонажів, звернені не так 

до інших дійових осіб, як до глядацької зали: 

Заброда. От і я… Розпочинаю драму! […] [183, с. 103]. 

Скидан (один). Пролог закінчено. Починається дія [183, с. 109]. 
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Б. Успенський відзначив, що подібні ситуації контакту з глядачем часто 

зумовлені прагненням перебороти рамки художнього простору [642, с. 226–

227]. У драмі О. Довженка картина прологу розпочинається реплікою того, хто 

раніше мав владу на селі, а завершується – того, до кого ця влада перейшла. 

В. Пропп зауважив, що наступник повинен був подати докази своєї магічної 

сили, й що тут також криються коріння «тяжких завдань» [500, с. 311]. 

Герой О. Довженка право наступництва доводить тим, що ініціацію він 

пройшов, відділившись від односельчан: працював на підприємстві та служив у 

війську (такою була біографія персонажів більшості п’єс цього періоду). Як 

відхід і повернення описує діяльність творчого індивіда А. Тойнбі, апелюючи 

до архаїчних моделей античних і сакральних текстів. Відхід з метою 

самовдосконалення, повернення для того, щоб просвітити своїх співвітчизників 

[624, с. 333]. Вигнання входило до складу необхідних випробувань претендента 

на престол. 

Між лідерами супротивних таборів (сусіди, колишні вахмістри царської 

армії, суперники за жіноче серце) відбувається словесне й дієве протиборство 

(принцип, застосований у давнину, коли результат протистояння армій 

вирішувався в боротьбі двох наймогутніших воїнів, яких виділяли ворогуючі 

табори). Персонажам, які дотримуються різних ціннісних орієнтирів, 

притаманне пристрасне переконання в істинності саме своїх позицій. Та яким 

би не був результат цього протистояння двох сильних натур, двох життєвих 

правд, він нічого не вирішував, адже відмова від односельчан мала вагоме 

підґрунтя – декрет партії проголошував: «Знищити як клас!» [183, с. 104]. 

У пошуках помічників відторгнені селяни звертаються до односельчан: 

(їхні репліки подані з використанням пісенного прийому підхоплення): 

Ласкавий. […]. Хіба ж не козаки ми? Адже тут, де ми змагаємося нині, 

стояла Запорозька Січ ще за Хмельницького Богдана. Чи не всі ми… 

Паливода. …нащадки славних запорожців!?  

Горлиця. Не діти одної матері України? [183, с. 106]. 
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Але, перейняті новою вірою, більшовизмом («Віра виступає завжди з 

магією і міфом, її складником є також самонавіювання» [771, с. 270]), ті вже не 

здатні зрозуміти слушних думок своїх опонентів. Неможливість діалогу 

пояснюється різними системами цінностей: одні в своїх діях керуються 

національним критерієм, інші – соціальним: 

Скидан. Так. Всі ми козаки, та не всі однакові [183, с. 106]. 

Відстоюючи не загальнонародні інтереси, а класові, персонажі твору по-

своєму трактують героїчний епос: «Хто був ворогом народу в старовину? Пани 

і дуки. Хто були запорожці? Збройні вороги ворогів народу!» [183, с. 106]. У 

1962 році, у період відлиги, дослідник українського народного епосу Б. Кирдан 

мав сміливість заявити, що народ цікавило не соціальне походження героя, а 

його внесок у загальну справу боротьби за національне визволення. Народ 

оцінював героя за його вчинками, а не за походженням, хоча і не ховав своєї 

великої симпатії до представників найбіднішої частини козацтва [246, с. 68]. 

Рупорами влади у творі О. Довженка виступають незаможники, які, 

керуючись партійним декретом [27 грудня 1929 року Й. Сталін сформував 

політику ліквідації куркуля як класу – В. Ш.], опублікованим у «Правді», 

оголошують селянам: «Для нас ви перестали бути земляками» [183, с. 105]. 

Слушною з цього приводу видається думка А. Безансона про те, що в 

суспільстві, члени якого мають міфологічний світогляд, частині людства 

відмовляють у майбутньому. Принцип виключення «негідних» здійснювався не 

в ім’я справедливості, а в ім’я ідеології, яка не є гуманістичною [31, с. 90]. 

Стосовно таких, як вони, ошуканих романтиків, радянській владі вдалося, 

за словами Ю. Вассияна, розкласти здорову душу опієм утопій і перемінити 

людину із суверенної істоти в повільне знаряддя, у невільника. 

Сільські активісти постають несамостійними у своїх діях, нерозважними 

виконавцями чужої волі. Створюючи новий Космос, незаможники пройшли 

своєрідну ініціацію (суть всякого прилучення полягає в «оволодінні таємним 

знанням» [201, с. 119]). Неофіти опанували вчення про необхідність 

розмежування світу, продемонстрували реалізацію засвоєного на практиці, 
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принісши в жертву ідеалові майбутнього життя односельчан. Успішність 

процесу народження нового закріпилася набуттям іншої назви: «Вже не село ми 

– колгосп. Не просто Білохатка – «Пам’ять Леніна» [183, с. 110] (характерною 

особливістю традиційного ініціаційного ритуалу є набуття після його 

завершення посвяченим нового імені) [500, с. 60]). 

Твір О. Довженка сповнений перипетій: тільки-но незаможники 

усвідомили себе «історії суб’єктом, творцем її разом з робочим у колгоспі» 

[183, с. 109], як отримали наказ: «Збирайте зараз же загальні збори, і щоб до 

ранку були всі в колгоспі» [183, с. 109]. Перемога й цієї частини селян 

виявилася ефемерною: можливості вільного вияву не мали й вони. 

Виряджаючи односельців на Соловки, персонажі О. Довженка 

демонструють покірність: «Мабуть, так треба. Час такий» [183, с. 108]. Ця 

сцена прологу також завершується співом, який підсумовує її зміст «А до нас 

страшний суд наближається…» [183, с. 108]. 

В основній частині змальовується ситуація, аналогічна до зображеної в 

пролозі: подається другий етап винищення села. Проти селянина, у цьому 

випадку колгоспника, знову виступила держава, грабуючи його нереальними 

планами хлібоздачі. Приреченими постають вчорашні «переможці»: від голоду 

помирає герой громадянської війни, залишаючи заповіт синові: «Нікому не 

прости мене…»; «…ні, синку, піднімись над злом. Літай високо-високо, хай 

радується світ» [183, с. 161]. 

Роль медіатора між державою й селянами бере на себе голова колгоспу 

Скидан, який відмовився постачати державі більше зерна, ніж було 

заплановано: «За що люди працювали? Не покладаючи рук! На восході 

посходили, на заході заходили…» [183, с. 165]. Цей медіатор виступає 

своєрідним дублером свого попередника – колишнього супротивника Заброди. 

І, як і він, терпить поразку від могутнього справжнього противника – держави. 

Спорідненість доль потомків запорожців виявляється й у тому, що Скидана, як і 

Заброду, арештовують. 
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Коли у фіналі прологу подоланий заможний селянин називав переможцем 

свого обдуреного суперника-незаможника [183, с. 105], то у фіналі основної 

частини колишній переможець визнає своє фіаско в боротьбі з бюрократизмом, 

невіглаством. Повна приреченість села виявляється в тому, що переможцями 

виступають люди, від природи не здатні до здійснення чогось творчого 

(О. Довженко, як і Ю. Яновський, розробляє тему роду: онук успадковує 

визначальні риси діда й батька). 

Драматург трансформує характерний для казок образ дурня: у «Потомках 

запорожців» він не еволюціонує у своєрідного мудреця, а безкарно поширює 

свою глупоту. Нова влада використовує активність людей такого складу, хоча 

їхні вчинки – це, як зауважують односельчани, «колективне лихо» [183, с. 145]. 

Спочатку персонаж О. Довженка «повелів жінкам зарізати тищу курок на 

майдані в спеку» [183, c. 138], потім прирік на голодну смерть односельчан: 

вислужуючись перед контролером із центру, запропонував збільшити удвоє 

хлібоподаток на своє село (подібну активність демонстрував й один із 

персонажів «Диктатури» І. Микитенка). Саме на них, а не на партійну еліту з її 

антилюдяною політикою щодо українського селянства, О. Довженко покладає 

відповідальність за голодомор 1932–1933 років. 

Колгоспники, повторюють дії колишніх односельчан, яких зрадили, 

відрікшись від них. Вони також шукають помічників і відсилають за ними 

свого посланця в чужий локус. У цьому випадку – до центру нового простору – 

до столиці. 

На відміну від його попередника, місія цього посланця була успішною 

(щоб вирішити протистояння персонажів, автор неодноразово використовує 

прийом «deus ex maschina»). У фіналі твору цей прийом подається через 

утручання в хід дії сторонньої особи – столичного гостя, на якого теж 

покладена місія медіатора. Уведенням цього персонажа драматург актуалізував 

також прийом перипетії – переміни подій до протилежного, які «не тільки 

змінюють хід дії, але й ведуть до переходу героя із одного стану в інший» [287, 

с. 373]. Прибулець урятовує й нагороджує правих, покращуючи їхнє соціальне 
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становище, і карає винуватих, понижуючи їхній соціальний статус. Цим 

ситуація «Потомків запорожців» засвідчує свою близькість до казкової з 

характерним для неї щасливим вирішенням конфлікту чудесною істотою [390, 

с. 232]. 

Скульптурну завершеність, цільність образів О. Довженка критики 

пояснюють тим, що письменник не прагне до дослідження процесу їх 

становлення й еволюції, подаючи процес поступового розкриття, виявлення 

вже набутих рис і граней характеру. У цьому проявляється й зв’язок митця з 

фольклорними традиціями (за такими принципами створюється героїчний 

образ в українських народних думах, історичних піснях, «які зіграли помітну 

роль у становленню довженківського стилю» [26, с. 210]). 

Отже, персонажі Олександра Довженка переживають переломні моменти 

(процес колективної ініціації – результат поразки в боротьбі з чужинцем, у ролі 

якого виступає держава). Використовуючи архаїчну схему (міфу, казки, 

легенди), письменник зображує боротьбу потомків запорожців із рептилією, у 

ролі якої виступає держава. На відміну від казкового переможця, герої митця 

постають побореними й упокореними. Однією з причин поразки автор, 

апелюючи до міфічної парадигми «брати-вороги», визнає брак національної 

єдності.  

Двочастинний твір художника – своєрідний реквієм за виселеними з 

рідної землі, закатованими голодною смертю мільйонами українців. У п’єсі 

«Потомки запорожців», як й у творах Ю. Яновського, поєднуються елементи 

казки та героїчного епосу. 

Фольклоризм притаманний творам Юрія Липи (1900–1944). У експозиції 

дещо стилізованої драматичної поеми «Корабель, що відпливає» (1923) 

змальовано спокій і рівновагу: «Беріг сходами – над синім морем. Пристань. 

Утлі човни. Дрімає бутний корабель королівський» [39, с. 255]. Майбутні зміни 

вістує птиця: «Щодня вилітає королівський орел купатися в синяві: здобичі, 

здобичі прагне він!» [39, с. 256]. 
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Конфлікт твору, в якому немає антагонізму, будується на 

різноспрямованих прагненнях дійових осіб: одні демонструють готовність 

залишити затишний порт і вирушити на кораблеві на битву з ворожим 

військом, інші тричі намагаються завадити реалізації рішення протилежної 

сторони. Три – число, що здавна символізує довершеність, досконалість. У 

народному уявленні це число належить до магічних знакових загадкових чисел, 

які позначають щасливу (або нещасливу) певну кількість. 

Велике розповсюдження трикратний повтор отримав в українському 

фольклорі: у казках, легендах, загадках, заклинаннях. У казках героєві тричі 

загадують загадки, тричі роблять булаву чи меч, він тричі бореться з 

представником ворожих сил тощо. Числовий код, зокрема символіка цифри 

три, неодноразово обігрується у творі «Корабель, що відпливає» (символіку у 

творчості авторів періоду 20–30-х рр. ХХ ст., наявну «переважно в іменному, 

числовому та календарному коді», на матеріалі прози М. Хвильового, 

драматургії М. Куліша досліджував Л. Плющ, пов’язуючи її з антропософією, 

ідеї якої набули великого поширення в добу української революції й культурно-

національного відродження [480, с. 767]). 

Епізоди затримки побудовані на градації. Спочатку повідомляється: 

«Звіздарі віщують йому негоду» [39, с. 256]. Коли їхня засторога виявилася 

недієвою, обирають інший метод зупинки, апелюючи до органів зору і слуху: 

«Військо хай перед ним пройде у сяйві»; «Як не зупинить сяйво, то тоді 

зупинить плач народа»; «А втретє випустять […] жертовних голубів, що укохав 

король за білосніжність» [39, с. 256–257]. 

Зупинити намагаються не тільки словесно, але й дієво: знищити корабель 

прагне персонаж, означений як Підпалювач (дійові особи символістського 

твору позбавлені власних імен). Він закликає: «Не попливеш у безвість… Не 

будеш, не будеш, не будеш…Станься, путе іншая!...» [39, с. 258] (прийом 

повторення – один із улюблених у народній поезії. Повторення відіграють 

певну стилістичну роль – вони акцентують увагу реципієнта на певному слові. 

Число три переважає в поетично забарвленому мовленні Підпалювача: три пси 
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многоголові (з червоними, з сірими головами та білий); вовк, коні, буйвол. Із 

змагання з Підпалювачем воїни короля виходять переможцями. Підсумком цієї 

сцени є слова одного з них: «Немає стриму нам, ось наше перше слово» [39, 

с. 259]. 

Потім випробуванням піддаються окремі члени команди корабля, зокрема 

Молодший воїн. Його спокушає кохана, яка входить до нього «як молода» [39, 

с. 260]. Автор уводить у твір елементи народного весільного дійства, 

стилізуючи фольклорну пісню:  

Хор. Та немає кращої, як сяя паронька,  

Що на світло гляне – посміхається,  

Що на пітьму гляне – не засмутиться, 

Що і силу злую переможе 

На віки! 

Луна. «На віки, на віки!» [39, с. 260]. 

Анафора як прийом композиційної побудови служить засобом зв’язку. 

Вона поширена в народній поезії, як і інший прийом – підхват (палілогія), коли 

поєднання, які повторюються, стоять на кінці одного рядка і на початку іншого. 

Палілогію драматург використовує також у діалозі воїнів: 

Старший воїн. Заквітчаний єси, чи ж і закутий? 

Молодший (здалека).Закутий… [39, с. 260]. 

Із великим зусиллям Молодшому воїнові вдалося вирватися з солодкого 

полону. Дівчата, його кохана нагадують русалок, які полюють на юнаків. У цій 

сюжетній ситуації воїн переборов спокусу прекрасною юнкою (подібні ситуації 

– частий прийом у драматичних творах цього періоду, зокрема в п’єсі «Син 

сови» (1923) Є. Кротевича, «Любов і дим» (1925) І. Дніпровського, «Дон Кіхот 

із Еттенгайма» Я. Галана (1927), «На грані» (1928) О. Корнійчука, «Дівчата 

нашої країни» (1932) І. Микитенка, «Змова в Києві» (1933) Є. Плужника та ін.). 

І насамкінець міщани прагнуть не відпустити короля (автор зберігає 

типову для фольклорних творів архітектонічну функцію трикратного 

перерахування, коли останній член являється найважливішим. Шлях на 
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корабель королеві перетинають теж тричі групи різних персонажів: мужів, 

жінок, дітей, але побачивши його очі (любовні, лагідні, світлі), відходять, 

схиляються тихо перед ним, пускають на корабель. 

Короля намагаються залякати крижаними скелями, потворами, 

невмолимими бурями – в одному випадку; злобною темрявою, туманними 

привидами, снами – в іншому. Але він виявляє незламність у реалізації своїх 

рішень. Герой відчуває обов’язок: «Та я – король» [39, с. 262]. Шлях, що його 

належить пройти, він трактує як своєрідну місію: «Мене покликано» [39, 

с. 262]. 

Твір, в якому герої, переборюючи різноманітні спокуси, демонструють 

відданість своєму призначенню, має рамкову композицію – розпочинається і 

завершується співом Пустельника. 

Іншу композицію – близьку до схеми ініціаційного обряду має 

драматична поема «Вербунок» (1927). Її головний герой – молодий втікач з 

України, шукач правди (мотив походу за правдою характерний для народної 

казки, в українській драматургії цього періоду його розробляв О. Корнійчук у 

п’єсі «Правда» (1937), але на відміну від інфантильних персонажів одного з 

творців соцреалістичного канону: «Тарас. […] Веди, Кузьмо, тепер ми знищимо 

все, що стане на дорозі нашій… [281, с. 45] (підкреслення наше – В. Ш.), 

персонажі Ю. Липи самостійні у своїх діях). У чужому просторі герой 

драматичної поеми мимовільно став свідком розмови двох давніх приятелів 

(відповідник ініціаційного етапу отримання нових знань), потім, як і належить 

особі, яка проходить ініціацію, дав відповіді на поставлені йому питання і дієво 

довів своє право увійти в нову для нього громаду – команду повстанського 

корабля, командир якого поставив за мету «[…] мов шуліки, / Ми будем 

шарпати отчизни побережжя, / Там знищивши залоги, там рушниці давши; / 

Зухвалим сміхом будем бити в сонний спокій,/ Аж над байдужжям стане знов 

любов велика, / Що жертвами відроджені шляхи свої встеляє» [39, с. 269]. 

Прийом палілогії використовує автор і в цьому творі: 

Голос мужеський. Гордість і любов… 
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Голос юнацький. …до боротьби. 

Голос мужеський. …до боротьби, мій брате! [39, с. 271]. 

У драматичних поемах Ю. Липи створенню героїчного колориту служать 

епітети, значення яких – виділити предмет із низки йому подібних. У творах 

драматурга стилістичний порядок слів нагадує фольклорний, зокрема епітети в 

постпозиції (у п’єсі «Корабель, що відпливає»: «корабель королівський», 

«дихання благовонне», «квіти придорожні», «мла далекая, несвітимая», «день 

новий», «вигуки вояцькі», «голос повноквітне», «відгомін п’янкий», «сила 

злая», «голуби жертовні», «скелі крижані», «бурі невмолимі» та ін.; у п’єсі 

«Вербунок»: «забави гучні», «справи поважні», «люде тихі», «шаленці 

непоправні», «буревісники німовні», «скелі світовії», «полови найбагатші», 

«воля непокірна» та ін.). Характерно, що у творах Ю. Липи епітетів у 

препозиції значно менша кількість. 

Отже, прийоми (переходи в рядках, паралелізм, повтори слів), запозичені 

з арсеналу фольклору, беруть участь в створенні архітектоніки, ритміки п’єс 

Ю. Липи. Вони підпорядковані меті глибшого вираження героїчного змісту 

творів митця. Персонажі драматичної поеми «Корабель, що відпливає» 

отримали численні перемоги над спокусами мирного спокійного життя, герой 

п’єси «Вербунок» проходить ініціаційний обряд (ці мотиви типові для чарівної 

казки). 

 

3.4. Поетика літературної казки О. Олеся, П Капельгородського 

 

Жанр казки приваблював багатьох письменників, бо «давав змогу 

поєднати вірогідне з фантастичним, конкретне з узагальненням для того, щоб 

повніше, глибше проникнути у суть явищ, гіперболізуючи зло, викликати про 

нього повне уявлення і протиставити злу ідеал» [276, с. 94]. Літературна казка – 

сплав традиційних (чарівно-казкових) і власне авторських рис. Своєрідність 

цього жанру полягає у вільному використанні вже готових фольклорних і 

створенні нових літературних образів. Дослідники авторських казок виділяють 
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«казки фольклороподібні (стилізація й адаптація) та індивідуально-авторські 

(триксторації, модифікації й імітації)», називають такі жанрові різновиди 

літературної казки: 

– художній переказ народного сюжету, у якому внутрішня форма та зміст 

народної казки «залишаються стабільними, змінюється тільки зовнішня 

форма»; 

– літературна обробка, яка змінює не тільки зовнішню форму, «а й 

частково модифікує зміст фольклорної казки» (цей вид Ю. Ярмиш називає 

казкою за фольклорними мотивами); 

– літературна казка із суто авторською сюжетно-образною системою [764, 

с. 49–50]. 

Існують синкретичні казкові жанри, які поєднують казку з романом, 

поемою, притчею, новелою, п’єсою. 

Казково-літературні зв’язки започаткувалися в епоху класицизму. У 

літературних салонах Парижа часів Людовіка ХІV розпочалася «літературна 

обробка фольклорних казок й утвердження їхніх соціальних та естетичних 

функцій у соціокультурному середовищі» [559, с. 29]. «Олітературненням» 

фольклорної казки займався Ш. Перро. У жанрі казки працювали письменники 

епохи Просвітництва: брати Я. і В. Грімм, Новаліс, Л. Тік. 

Розквіт цього жанру припадає на період романтизму. Казка, за словами 

Н. Копистянської, давала письменникам можливість «включити в коло 

власного твору ті асоціації, уявлення, які віками вироблялися у фольклорі» 

[276, с. 69]. В українській романтичній літературі цей жанр започаткував 

П. Білецький-Носенко – автор 23 казок, в основу яких були покладені сюжети 

переважно «мандрівні» або фольклорного походження. Більшість із них 

«становить віршовану обробку сюжетів популярних народних побутових чи 

фантастичних казок, притч, анекдотів» [134, с. 222]. У 1835 році вийшла збірка 

«Наські українські казки запорожця Іська Матиринки» О. Бодянського. Як 

зауважив М. Петров, за звичаями того часу, О. Бодянський не буквально 

відтворив народні казки, а опрацював їх літературно, передав тонічним віршем 
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з римою [468, с. 186]. Почин О. Бодянського по збиранню і виданню народних 

казок підтримали П. Куліш, І. Рудченко, М. Драгоманов та ін. 

Літературна казка наявна в художньому спадку П. Куліша, 

М. Шашкевича, Марка Вовчка, С. Руданського, О. Кониського, І. Нечуя-

Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка, Олени Пчілки, І. Франка, 

І. Манжури, Дніпрової Чайки, М. Загірної, Є. Ярошинської, Н. Кобринської, 

Лесі Українки, М. Коцюбинського та ін. 

До цього жанру українські митці зверталися й у пізніші часи: мала значні 

здобутки літературна казка в ХХ ст. У 20–30-і рр. велася дискусія щодо 

доцільності функціонування жанру казки: одні закликали працювати в цьому 

жанрі, інші відкидали казку як жанрову форму. Серед казкарів цього періоду – 

С. Васильченко, Н. Забіла, О. Іваненко, М. Івченко, П. Капельгородський, 

Л. Первомайський, В. Поліщук, П. Тичина, Л. Улагай-Красовськийта ін. 

У 20–30-х роках жанр казки активно розробляли письменники-емігранти. 

Чи не єдиним творцем української драматичної казки Р. Радишевський називає 

О. Олеся. С. Черкасенко в еміграційний період написав сім повноформатних 

п’єс та близько десяти одноактівок, призначених для дітей (письменника 

називали драматургом пластунів). 

Олександр Олесь (1878–194) подав свої версії низки народних казок та 

створив оригінальні п’єси-казки. Лексема «казка» активна у словнику 

письменника, який декларував: «Я в казку дивную свою/ Усю фантазію ввіллю. 

/ Зроблю усе живим, чудовим, / Таємності, розкошів повним, – / І в казці 

дійсність відіб’ю». 

Для дитячої аудиторії драматург інсценізував казки «Івасик-Телесик» 

(1925), «Солом’яний бичок» (1927), «Злидні» (1927), «Лисичка, Котик і Півник» 

(1929), «Микита Кожум’яка» (1929), «Лісовий цар Ох» (1938). Також на дітей 

розрахований цикл авторських казок (1941), об’єднаних спільними 

персонажами: «Бабусина пригода», «Ведмідь у гостях у Бабусі», «Бабуся в 

гостях у Ведмедя» та інсценізований пролог «Напровесні» (1941), призначений 

до «Свята Весни». Дорослому глядачеві адресовані п’єси з казковими 
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елементами (мотивами, персонажами): «По дорозі в Казку» (1908), «Над 

Дніпром» (1911), «Ніч на полонині» (1941). 

Проаналізовані твори О. Олеся за класифікацією літературних казок, 

розробленою Ю. Ярмишем, зараховуємо до двох груп: «художній переказ 

народного сюжету» та «власне авторська казка, яка використовує основні 

закони жанру, але до фольклорних сюжетів, образів може й не вдаватися» [764, 

с. 49–50]. 

Аналіз інсценівки О. Олесем фольклорної казки «Лисичка, Котик і 

Півник» показує, що авторська віршована версія близька до передтексту, але не 

ідентична йому. У варіанті, поміщеному в збірнику народних казок, 

упорядкованому Б. Грінченком, зіткнення Лисички з Котиком зумовлене різним 

ставленням до Півника: Лисичка розглядає Півника як об’єкт (здобич), 

натомість для Котика він є суб’єктом (побратимом). Лисичка тричі виходить на 

лови цієї здобичі, при цьому її дії подані градаційно: спочатку здобуває Півника 

обманом, просячи про послугу: «Ну бо, півнику-братіку, одчини! А то в мене 

хатка не топлена, – вогню треба набрати» [455, с. 20]; потім – погрозою: «Коли 

не одчинеш, – віконце видеру і тебе візьму. А то тільки вогню наберу» [455, 

с. 21], насамкінець – насильством: «От вона віконце видрала, його вкрала та й 

побігла» [455, с. 21]. Протидія Котика Лисичці теж зображена градаційно: 

спочатку він тільки забрав у неї Півника, удруге відібрав, а Лисичку побив, 

утретє – «цок у лобок та в писану кайстру» [455, с. 22]. 

Натомість О. Олесь при інсценівці народного твору змістив деякі 

семантичні акценти: Котик постає суперником Лисички за здобич. Дії Котика 

(«Наробив уже добра: Ані миші, ні щура… Половив усе на полі. Нори всі 

порожні й голі» [455, с. 109]), спонукали Лисичку шукати харч деінде, хоча б і в 

хатці Котика, посягаючи на його побратима. Не вдаючись до характерного для 

фольклору трикратного повторення, драматург зображує дві сцени 

Лисиччиного полювання: спочатку вона, назвавшись пташкою, спокусила 

наївного Півника зерном, потім – проханням про допомогу. Котик удався до 

контрдії: побив лисичку різками, зав’язав у мішку разом із її дітьми (7 
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доньками (у цьому випадку автор зберіг символіку чисел, на відміну від 

фольклорного варіанту, де Лисичка має чотири дочки) і сином). Результатом 

протистояння звірів стало вигнання подоланої Лисички, яка була змушена 

залишити ліс. 

Драматург розширив межі першотвору, продовживши сюжет, увівши 

нових персонажів (Зайчика й Мишку). Зайчик задіяний у вступній частині: він 

повідомляє друзів про наміри Лисички, але його дії не приносять істотного 

результату, адже Півник, хоч і попереджений Зайчиком про небезпеку, 

легковажить звісткою. Мишка виступає у заключній частині твору, де 

розгортаються взаємини Мишки і Лисиччиної родини. У долі Лисів Мишка 

зіграла вагому роль: звільнила сімейство від ув’язнення в мішку. За свій учинок 

Мишка отримала в нагороду хатку, візочок і пожиттєве убезпечення від 

Лисички: «Більше я ніколи зроду Твого мишачого роду Зачіпати вже не буду» 

[455, с. 112]. 

О. Олесь поширює твір сценами побуту, зображуючи життя побратимів 

та лисячого сімейства. Останні подані настільки повно і детально, що це 

дозволяє трактувати їх як самостійні епізоди, один із яких утворює епілог 

твору. Митець порушує у казці проблему співіснування осіб: маючи різні 

уподобання (Півник харчується зерном, Котик – мишами), персонажі цінують 

те спільне, що їх об’єднує: кожен із них любить пісню свого побратима. 

Народна казка містила пісні Півника, в яких звучало прохання про допомогу, та 

Котика, якими той спокушав лисяче сімейство. Розширюючи художню 

структуру твору, автор додає пісенні партії Котика та Лисички, у яких 

міститься інформація про їхній спосіб життя. Пісню-спокусу Котика тільки в 

іншому лексичному наповненні драматург передає Лисичці. 

Отже, можемо говорити про те, що, опрацьовуючи фольклорний твір, 

драматург уніс зміни як до перебігу подій, розробивши, по суті, дві сюжетні 

лінії, які утворюють взаємини Лисички, Півника, Котика та стосунки сімейства 

Лисички й Мишки; так і до персонажної системи (увів нових дійових осіб). 

Відчутна різниця і в семантичному наповненні народного та авторського 
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творів. Фольклорні персонажі демонструють різне ставлення до півника: для 

однієї він виступає в якості об’єкта, для іншого – у ролі суб’єкта. Дійові особи 

твору О. Олеся постають суперниками за об’єкт. 

Солом’яний бичок із однойменних народної та авторської казки – засіб 

бідних баби й діда розбагатіти, при цьому герой фольклорного твору змінює 

свій соціальний статус (майданчик став чумаком). О. Олесь, увівши образ 

лірника, акцентував на соціальній складовій, яка в народній казці заявлена 

словами: «що зароблять, то проїдять, та й нема» [455, с. 54]. Коли народний 

твір підкреслював винахідливість баби, то в авторському наголошено на тому, 

що «Ой, всі люди рівно на світ родяться, Та не всім рівно на сім світі водиться» 

[455, с. 51]. Порівняно з іншими п’єсами О. Олеся, музична складова в казці 

«Солом’яний бичок» виражена досить яскраво. Драматург запозичив із 

інтермедій сцену танцю баби.  

Танці радісних від здійсненого бажання (мають сина) баби й діда подані й 

у п’єсі-казці «Івасик-Телесик», для якої характерна музичність: сповнені 

лицарського завзяття пісні виконують парубки [455, с. 19, с. 42], колискові – 

баба [456, с. 20–21], співає, кличучи Івасика, відьма [455, с. 24], звучить хор 

відьминих гостей [455, с. 35]. У структуру казки митець увів текст дитячої гри 

«Гуси, гуси, додому!» [455, с. 41–42, с. 44]. Рисою, запозиченою з фольклору, є 

повтори в заключній частині твору(слова з репліки одного персонажа майже 

дослівно відтворені іншими) [455, с. 45–46]. 

Обидві казки драматурга (як і народні першоджерела) мають низку 

однакових епізодів, зокрема, початкова ситуація – біда, викликана бідністю 

(«Солом’яний бичок») чи бездітністю («Івасик-Телесик»), винахідливість баби, 

кпини оточення, допомога дідового творіння своїй родині. Події казки 

«Солом’яний бичок» на цьому завершуються: бичок, виконавши свою місію, 

потихеньку гине, всіма забутий. У казці «Івасик-Телесик» попередні події були 

своєрідною передісторією подальших подій: змагання Телесика з Відьмою, яка 

розцінює його як здобич, та порятунок Телесика найменшим із гусенят. 

Порівняно з першоджерелом – казкою «Телесик» – твір О. Олеся має 
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розширену систему персонажів, що призводить до збільшення кількості сцен 

(п’єса містить п’ять картин).  

Шляхом контамінації мотивів народних казок, поклавши в основу казку 

«Кирило Кожум’яка», О. Олесь створив п’єсу «Микита Кожум’яка», в основі 

якої, як і в фольклорній казці, – мотив визволення Королівни. У порівнянні з 

народним твором, герой якого білобородий чоловік, протагоніст О. Олеся – 

хлопець, який, як і належить герою казки, наймолодший із синів старого 

Кожум’яки. Письменник уводить мотив кохання Микити до Королівни, хоча 

його брати висловлюють слушну думку: «Вибирати треба рівну» [455, с. 90]. У 

безвихідному становищі перед загрозою стати черговою жертвою Змія, 

Князівна обіцяє серце своєму рятувальнику. 

Драматург зберігає символіку чисел: «За три дні відповідь я дам» [455, 

с. 85]; «А найменший щось страшне! Вже з трьох літ боров мене!» [455, с. 88]; 

«Входять дванадцять парубків» «дідів», «дітей» [455, с. 91–93];«Рве дванадцять 

шкур» [455, с. 92]. 

У фольклорній казці звучить шана героїчному Кожум’яці: «Та вже з того 

часу і почало зватися те урочище, де він жив, Кожум’яками» [455, с. 89]. 

Подібно до творів народного героїчного епосу, Олесева версія завершується 

славословієм: лунає слава Князю, Княгині, Микиті і Князівні [455, с. 98]. 

Драма-казка «Злидні» має однойменний претекст. І в народному варіанті, 

і в авторському тексті йдеться про двох братів, молодший, як і належить 

казковому героєві, – бідний. Причину упослідженого становища фольклорного 

героя – молодшого брата – Є. Мелетинський пояснює мейоративним правом, 

згідно з якого батьківський спадок діставався старшому брату. І народний і 

авторський твір мають дві сюжетні лінії, кожна з яких розкриває долю одного з 

братів. 

Дія народної казки розгортається перед Різдвом, отже в ній наявний 

архетип Різдвяного твору, визначальним компонентом якого є щаслива 

розв’язка. Час п’єси О. Олеся точно не встановлено, він пов’язаний із 

народженням у старшого брата сина. Провину старшого з братів автор посилює 
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тим, що він насміхається над молодшим, обіцяючи взяти його за кума. Цим він 

дає надію брату на покращення його становища: «Як за кума візьме, знову / 

Заведем коня, корову[…]». [455, с. 66]. Прислівник знову вказує на те, що 

раніше, до появи в його домі злиднів, становище в сім’ї молодшого брата не 

було таким критичним. 

Персонаж народної казки співає, натомість герой О. Олеся грає на 

скрипці, можливо, автор додає казковий мотив чарівного інструмента, музика 

якого має надзвичайні властивості (хоча, в українців таким предметом 

найчастіше була сопілка, що засвідчено, наприклад, у «Калиновій сопілці» 

(народна казка і оповідання О. Забужко), у «Тінях забутих предків» 

М. Коцюбинського, «Лісовій пісні» Лесі Українки, у «Казці старого млина» 

С. Черкасенка). Герой О. Олеся, ставши багатим, дбає про інших: «Щодня 

дукати розсипає / І жмені вбогим роздає» [455, с. 78]. Успіхам і славі 

молодшого позаздрив старший брат. Керований прагненням бути знову 

першим, він прагне послабити молодшого брата, в якому вбачає свого 

конкурента, тому віднаходить злидні, звільняє їх, спрямовуючи до брата, але ті 

обирають саме його своїм об’єктом. Опанований злиднями, він опиняється в 

становищі, у якому первісно перебував його молодший брат. Багатий брат 

виступає злотворцем, тому його дії не приносять сподіваного результату. 

Інсценізуючи казку «Злидні», драматург не змінює семантику 

фольклорного тексту: бідний брат, дякуючи своєму музичному таланту і 

спритності, позбувся злиднів, а багатий, керований заздрістю до брата, їх набув. 

Порівняно з першоджерелом, письменник розширив коло дійових осіб, 

увиразнив позитивні риси характеру одного з братів і негативні іншого, увів 

деякі елементи обряду хрестин (сцени частування), на фоні яких рельєфно 

зобразив стосунки бідних і багатих. 

Мотив метаморфози ледаря в працьовитого парубка лунає в п’єсі 

«Лісовий цар Ох». Але головним є мотив вдячного помічника. Він дякує за те, 

що старий батько «Не вкрав із лісу і сміття» [455, с. 131], Лісовик допоміг йому 
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повернути сина. Автор розширює сюжет першотвору, уводячи мотив кохання 

та ще один мотив метаморфози дівчини в русалку і знову в дівчину.  

О. Олесь – автор оригінальних казок для дітей. Твори «Бабусина 

пригода», «Ведмідь в гостях у Бабусі», «Бабуся в гостях у Ведмедя» становлять 

своєрідний цикл, об’єднаний як спільними дійовими особами (Бабуся, Ведмідь) 

і спільними ситуаціями: персонаж потрапляє в чужий локус. У чужому просторі 

лісу Бабуся здобуває помічника, задобривши його медом. Ведмідь виступає на 

боці Бабусі в її протистоянні з лисом. Розробляється ситуація, коли свої 

(Ведмідь), виступаючи проти своїх (Лис), стають чужими один одному. У 

своєму просторі дому (казка «Ведмідь в гостях у Бабусі») Бабуся не змогла 

захистити гостя від Індика, Півня, бджіл. Натомість вона змогла віддячити 

Ведмедеві в його просторі, урятувавши від Мисливця. Отже, повторилася 

ситуація, розроблена в «Бабусиній пригоді», коли свій стає для свого 

чужинцем. 

У п’єсі «Напровесні» – інсценованому пролозі до «Свята Весни» –

постають персонажі, які сходяться в герці за панування. Автор зосереджується 

на зображенні табору переможених – представників однієї з пір року: Зима, 

Мороз, Метелиця, Вітер Північний. Його антагоніст – Вітер Південний – 

провісник приходу наступної пори. 

Отже, проаналізовані твори письменника зараховуємо до двох жанрових 

різновидів літературної казки: літературного переказу, коли першотвір 

модифікується переважно стилістично, при цьому зберігаються зміст та 

внутрішня форма («Івасик-Телесик», «Солом’яний бичок», «Злидні», «Лисичка, 

Котик і Півник», «Микита Кожум’яка», «Лісовий цар Ох») та власне авторської 

казки з оригінальною сюжетно-образною системою («Напровесні», «Бабусина 

пригода», «Ведмідь у гостях у бабусі», «Бабуся в гостях у Ведмедя»). 

Пилип Капельгородський (1882–1942) у драматичних творах, 

написаних для дитячої аудиторії, розробляв фольклорні сюжети [Див.: 707]. В 

основі п’єси-феєрії «Чарівна сопілка» (1923) – сюжет однойменної української 

народної легендарної казки. Авторський твір, у якому центральним є мотив 
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чудесного предмета, сповнений тогочасними реаліями. Це своєрідна варіація 

традиційної теми на новому життєвому матеріалі. 

Сюжет твору, як і належить казці, розпочинається з біди. Колишня 

гармонія в робітничій родині була зруйнована арештом за підбурювання до 

страйку голови сім’ї. Ліквідувати біду випадає на долю маленької дівчинки, яка 

вирушає за батьком у чужий локус. Її подорож подана у формі сну. При цьому 

автор вдається до так званого модулю переходу [764, с. 69] – моменту переходу 

від реального до казкового. Суть такої побудови означив Ю. Ярмиш: «Сон, 

тобто власне казку, обрамлює в таких творах здебільшого цілком реалістичне 

оповідання» [764, с. 69]. Такий прийом використовують українські драматурги: 

І. Франко в поемі «Сон князя Святослава» (1895), О. Олесь у п’єсах «Над 

Дніпром» (1911) та «Ніч на полонині» (1941), І. Кочерга в драмі «Марко в 

пеклі» (1928) та ін. 

Сон як видіння, обмирання чи візія належить до різновидів меморату, 

ядром якого є відвідини нелюдського світу або ж примарна зустріч-контакт із 

«нелюдьми». Сонні візії, як зауважив Е. Фромм, мають спільні риси з міфами і 

казками, вони «написані» мовою символів [653, с. 183]. 

Уві сні дівчинка зустрічається з багатьма фольклорно-фантастичними 

персонажами, створеними як за принципом персоніфікації понять та явищ 

(Мати-природа, Земля, Вода, Повітря, Огонь, Діти-квітки, Діти-метелики, Діти-

бабки), так і на міфологічній основі (привиди). Осучаснюючи 

народнопоетичний матеріал, автор доповнює традиційні образи: уводить до 

числа дійових осіб нового персонажа Робітника, якого характеризує словами 

«велетень в світі», «природи найкращий вінець» [236, с. 296, 298]. 

Образ цього персонажа автор подає з характерною для казкових героїв 

гіперболізацією: здатен дістати скарби Землі, подолати силу Води, скувати силу 

Повітря, приставити до роботи необмежену силу Вогню. Образ переможця над 

стихіями створений у річищі тогочасних панівних тенденцій, зокрема 

П. Козловський назвав Робітника героєм модерну, про владарювання в 

суспільстві Робітника у формі «диктатури пролетаріату» голослівно 
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стверджували в Радянському Союзі. Трансформуючи романтичну ідею 

пророка, месії, на робітника покладали місію визволителя. 

Меморат П. Капельгородського належить до тематичного циклу про 

зустріч героя з надлюдською істотою, що виступає в ролі помічника, даруючи 

чудесне одужання, знання, дар пророцтва чи зцілення, інші надприродні 

здібності тощо. Виступаючи в такій ролі, Робітник дарує дівчинці чарівний 

засіб – чудодійну сопілку, яка «усіх розбудить» [236, с. 301]. Так задіюється 

поширений у фольклорі композиційний прийом: володіння чудесним 

предметом, який вручається героєві його покровителями, вищими силами, як 

запорука його майбутньої перемоги [768, с. 97]. 

Наявність сюжету «Дудка, яка кличе до повстання» Л. Бараг відзначив у 

білоруських казках [28, с. 223]. У вказівнику сюжетів східнослов’янських казок 

цей тип сюжету поданий під номером 592 [578, с. 166]. У фольклорі з чудесною 

дудкою більше пов’язаний мотив надприродного свідка та обвинувача злочину. 

Отже, у варіанті, запропонованому українським драматургом, спостерігається 

симбіоз різних семантичних планів. У феєрії П. Капельгородського 

відобразилась одна з визначальних рис літературної казки, у якій 

«спроектований час її створення і авторська концепція» [276, с. 88]. Авторське 

жанрове визначення «малюночок-феєрія» має твір М. Тополі «Весняним 

ранком» (1923), де фігурують фольклорно-фантастичні постаті: квіти, ельфи, 

туман, метелики. Весна, Зима, Весняний Вітер, Зимовий Вітер, Мороз – 

персонажі п’єси Д. Марчишина «Весна» (1933). 

Казковий мотив «подорожі за чимось» П. Капельгородський уводить і в 

п’єсу «Праця» (1924). По суті це розробка сюжетного типу «виправлення 

лінивої» («Хто не робить, той і не їсть») новелістичної казки (цей сюжет, як 

додатковий до каталогу сюжетів Томпсона, увів М. Андреєв, указавши на вісім 

його записів [13, с. 67]). У них розробляються характерні для фольклорної 

казки мотиви виховання поваги до фізичної праці, випробовування працею. Цей 

фольклорний мотив опрацював О. Стороженко в оповіданні «Вчи лінивого не 

молотом, а голодом». 
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Головний герой твору П. Капельгородського типологічно подібний до 

образу ледаря у фольклорі. Композиційно п’єса складається із двох сюжетно не 

пов’язаних частин. Контрастність між ними заявлена як місцем дії (кімната на 

морському курорті – плавні на острові), так і складом персонажів. Об’єднує ці 

частини постать тринадцятилітнього Сашка, який постає дуже різним, про що 

свідчить його портрет. На початку твору – «худий, мізерний, вередливий», у 

третій дії – «здоровий, веселий, дужий» [236, с. 305]. Події першої частини, яка 

служить своєрідним прологом до другої, зосереджені на постаті головного 

персонажа – вередливого сина фабриканта. 

Ініціальна ситуація другої частини п’єси П. Капельгородського – біда – 

викликана порушенням заборони на дії певного роду (капризун 

непідготовленим вийшов на яхті в море, де й зазнав аварії). Автор уводить 

елемент казкового сюжету «герой залишає дім». У світовій міфології, 

фольклорі, літературі вихід із дому виступає лейтмотивною сюжетною 

зав’язкою і відправним пунктом наступних пригод і випробувань [450, с. 80]. 

Також переміна місць викликає зміни морального стану героя. Просторові 

атрибути (плавні на острові) типологічно близькі до топосу лісу в казках, який 

виконує функцію перешкоди. 

Як і належить казковим героям, хлопець зустрічається з помічником. Ним 

виступає дід Микола. Він, баба Уляна та їхні чотири онуки – єдині мешканці 

острова. У чужому локусі вередун також перейнятий бажанням, хоча воно 

набагато природніше, – поїсти. Випробування героя – голод – типове для 

народної казки. Але колишні засоби досягнення бажаного – образи й погрози – 

тут не дієві. Головний персонаж п’єси П. Капельгородського близький до 

фольклорного героя, який, віддалившись від свого простору з властивими йому 

захисними силами й цінностями, потрапляє в чужий локус, де панують інші 

закони. Перехід через кордон свого й чужого простору вимагав, як зауважують 

дослідники, зміни костюму, норм поведінки, допустимих і недопустимих дій 

[450, с. 79]. Натомість білоручці Сашкові пропонується альтернативний обмін: 
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Дід Микола. А так! Ми вже старі з бабою на жнивах поратися! От ви нам 

і поможіть. А баба моя нам тоді – того… кашку з курчатком1 По трудах 

праведних, значить…[236, с. 326]. 

Цю ситуацію доречно розглядати як випробовування героя проханням 

про допомогу. Тож діда та його родину можна потрактувати як казкових 

дарувальників, від яких герой міг отримати чарівний засіб, що допомагає 

ліквідувати біду (у подібну історію потрапляє й залишений без обіду лінивий 

хлопчик Невмій – персонаж казки М. Стельмаха «Невмій і Урожай», якому 

дідусь-пасічник і косарі пропонують спочатку виконати певну роботу). 

Праця, до якої заохочували героя, – виховний чинник, що допоміг 

хлопцеві побороти біду, тобто подолати вади свого характеру. Саме праця 

сприяла внутрішньому переродженню персонажа, формуванню нової 

особистості (застосувавши принцип контрасту, письменник протиставив 

методи виховання дітей у дворянській і селянській родинах). 

Характерною особливістю літературної казки, яка акумулює фольклорну 

й літературну традиції, є поєднання подієвого й психологічного планів. Акцент 

робиться на внутрішні спонуки дій героя, на зображення процесу його 

духовного формування, тобто на індивідуально-особистісному аспекті Ці 

літературні прийоми відрізняють процес створення індивідуалізованого 

літературного персонажа від апсихологічного фольклорного героя. Як слушно 

відзначила М. Славова, епічно розгорнутий супротив фольклорного героя 

ворожим йому зовнішнім силам перетворюється для літературного героя в 

боротьбу внутрішніх мотивів (вона виражена через його дії і вчинки), результат 

якої – переборення себе самого [558, с. 43]. 

Кульмінаційну сцену, яка демонструє зміну в характері героя, позначає 

«різностильова» репліка хлопця в діалозі з лакеєм: 

Сашко (кричить). Степане!.. (Засоромився баби Уляни). Я… вас 

прошу… [236, с. 333]. 

На колишнього Сашка тут указує лексема «кричить», якою позначалася 

характерна поведінка хлопця в минулому, теперішньому Сашкові притаманні 
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інші дії: «засоромився», у його лексиконі з’являються нові слова, зокрема 

«прошу». 

Образ Сашка – своєрідна трансформація фольклорного образу ледаря. 

Після того, як герой позбувся маски вередливця й ледаря, з’ясувалося: 

«Слухняне, роботяще» [236, с. 337], «Золота дитина!..» [236, с. 343]. Так 

найвище оцінив пройдене героєм випробування трудівник, для якого праця – 

головний моральний критерій. 

У фіналі герой постає досконалим як фізично, так і духовно. Цим твір 

П. Капельгородського засвідчує свою приналежність до жанру казки, у якій 

«сюжетний, персонажний хронотоп підпорядковується моральним принципам 

(насамперед перемозі добра над злом, але, водночас, саме хронотоп визначає 

побудову сюжету і всю образну систему» [276, с. 88]. 

Випробування працею завершилося метаморфозами героя – появою 

нової, здорової й сильної особистості, яка поважає інших. Композиція п’єси 

відтворює схему чарівної казки: герой вирушає з дому, зустрічається з 

ініціантом, виконує складне завдання й повертається додому в новій якості. 

Український драматург зображує ламінарний обряд, який, за визначенням 

А. ван Геннепа, здійснюється в проміжний період [114, с. 24]. 

Отже, Пилип Капельгородський, спираючись на легендарні та 

новелістичні казки «Чарівна дудочка» («Дудка, яка кличе до повстання») та 

«Хто не працює, той не їсть», створив власні твори. За класифікацією 

дослідників вони підпадають під рубрику «художній переказ народного 

сюжету». Драматург трансформував казкові схеми відповідно до тогочасних 

реалій, зокрема, в «Чарівній сопілці», увівши в дію нового персонажа – 

Робітника. Казки П. Капельгородського мають єдину структурну модель: герой, 

який зазнає біди (її причиною є як зовнішні, так і внутрішні чинники), виходить 

з дому, зустрічається з дарувальником і, пройшовши попереднє випробування, 

чи без нього, отримує чарівний засіб (предмет чи знання), який і допомагає 

ліквідувати біду. 
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3.5. Казкова морфологічна модель у п’єсах-агітках 

 

Інструментом ідеології, пропонованої владою, на початку 20-х років стала 

агітка – утилітарно-пропагандистська, перехідна форма, покликана декларувати 

й пропагувати ідеї соціальної системи з метою відображувати й організовувати 

нове життя, впливати на публіку та виховувати її, адаптуючи до стандартів 

суспільного устрою [див. детальніше: 688, 690]. 

Мистецтво, на яке покладалася невластива йому прагматична функція, 

розуміли як своєрідний процес виготовлення речей, згідно з яким митці 

ототожнювалися з ремісниками, що «не можуть не дивитись на всі речі як на 

засоби для досягнення свого результату або, в інших випадках, міркувати про 

все з погляду його специфічної корисності». Широкою була амплітуда авторів 

агіток – від талановитих професіоналів до початківців, великою – кількість 

творів цього жанру: із 365 п’єс, що вийшли друком у 1922 – 1923 роках, було 50 

агіток. Матеріально залежні від держави письменники мали в традиційних 

формах відбивати державне, точніше партійне, бачення світу. 

Віддаючи данину тогочасним реаліям, драматург і театральний критик 

Я. Мамонтов у 1931 році завдання автора вбачав у тому, щоб виявити в темі ті 

моменти, що їх найгостріше можна переключити на злобу дня: «Геній автора 

«малих форм» саме в тім і виявляється, що в його руках тема найепохальніша, 

тема найісторичніша (не кажучи вже про теми поточні) повертається обличчям 

до бойових завдань моменту і звучить як гасло дня» [371, с. 64]. 

У масовій (пролетарській) літературі, а пізніше в соцреалізмі, який 

науковці розглядають у контексті масової культури, «конвеєрного характеру 

набуває репродукція ідеологічних знаків, опертих на романтичну ідеалізацію 

реальності» [151, с. 19]. Культура цього періоду з її масовістю аудиторії 

викликала до життя низку архаїчних рис функціонування текстів у суспільстві 

[351, с. 135]. Авторські твори стали нагадувати фольклорні, у яких 

«початковими виявляються не тільки визначена сума правил, але і певний 

текст» [238, с. 188]. Таким текстом для письменників був «Короткий курс 
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історії ВКП (б)», який «дав загальнообов’язкову схему більшовицької 

міфології» [123, с. 144]. 

Новий зміст вимагав відповідної форми. У 1926 році В. Бойко писав: 

«Нова класа вимагає перш за все ясности […]» [62, с. 159]. Наявність в 

авторських творах звичних для реципієнта поетичних засобів, художніх 

образів, сюжетів полегшує процес їх сприймання. Порозуміння між адресантом 

і адресатом «досягається єдністю кодуючих систем автора й аудиторії, у 

найелементарнішому випадку – єдністю природної мови і культурної традиції» 

[352, с. 219]. 

Теоретики літератури Р. Уеллек та О. Уоррен зауважили, що задоволення, 

яке отримуємо від літературного твору, зумовлюється почуттям новизни й, 

одночасно, пізнаванням знайомого. Адже дуже відома модель, яка кожного 

разу повторює саму себе, нудна, а дуже невідома – не зрозуміла [644, с. 252]. 

Одне нове не може існувати, бо воно не буде пізнаватися й сприйматися. Так, 

характерною рисою міських видовищних форм критики називають настанову 

на незвичне з обов’язковою опорою на відоме, популярне, модне [442, с. 18]. 

Специфічне контекстуальне послуговування готовими художніми прийомами й 

формами відзначає в соцреалізмі Т. Свербілова, зауваживши, що він 

«використовує переважно форми загальноприйнятої традиції, елементи масової 

культури, фольклор тощо» [541, с. 25]. 

Драматурги 20–30-х років актуалізували знайомі й звичні аудиторії 

фольклорні форми, зокрема, казкову матрицю. До великої кількості творів 

цього періоду можна застосувати сказане М. Славовою стосовно дитячої 

літератури: «Казкова морфологічна модель органічно «вписується» у художню 

систему дитячої прози, і хоч твори підпорядковані іншому, літературному типу 

конвенцій, можна встановити типологічну схожість з фольклорною казкою на 

багатьох рівнях художньої структури» [558, с. 36]. 

Насичені злободенністю та публіцистичністю агітки не мали художньої 

цінності. Творам, написаним «за нормативними приписами зверху», були 

притаманні «гола схема, одномірні характери-ілюстрації» [5, с. 181]. Ця 
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особливість зумовлена відсутністю в авторів-початківців належних знань, 

умінь, досвіду. Крім того, вихідці з демократичного середовища активно 

використовували близький і зрозумілий їм арсенал народнопоетичних засобів і 

прийомів зображення. 

Подібно до безхарактерних казкових героїв у змалюванні драматичного 

персонажа домінує (найчастіше виступає єдиною) його суспільна роль. При 

цьому використовується фольклорний принцип поляризації героїв (мислення 

бінарними опозиціями було притаманне людям архаїчного суспільства). Дійові 

особи п’єс цього періоду – не індивідуальні характери, а певні типи; їхній 

соціальний статус часто визначений вже списком дійових осіб. Це споріднює 

літературного героя з казковим прототипом (щоправда, казка акцентує не на 

суспільній, а на приватній сфері), який свої моральні й духовні якості виявляє в 

спрямованому фабулярною дією, а не свідомо обраному типі поведінки. 

«Досить визначити соціальний статус цих героїв – цар, царевич, пан, купець, 

піп, слуга, бідняк, мельник, пастух і т.п., щоб передбачити їхні дії в сюжеті й 

підказати читачеві їхню моральну позицію», – зауважила М. Славова [558, 

с. 52–53]. 

В. Пропп відзначив у казках семиперсонажну систему, тоді як 

Л. Дунаєвська звузила її до трьох: злотворці, знедолені, добротворці, які 

«зображені в подібних або й однакових епізодах» [189, с. 23]. Подібне 

розмежування характерне і для персонажів п’єс: куркуль, незаможник, 

середняк. Офіційний статус задає певний тип поведінки, зумовлює відповідну 

діяльність. 

Як і в героїв фольклору, імена яких указують «на їх походження, заняття, 

соціальний стан» [189, с. 42], соціально-рольовий статус дійових осіб часто 

заявлений уже їхніми прізвищами: Байдужий (В. Ассельберг «Агітаційний суд 

над головою сільради села Заспаного» (1926)), Крутько (П. Горбенко «Вороги» 

(1930)), Немайко (К. Карий «Селькорія» (1926)), Комунченко (Г. Мізюн 

«Новими стежками» (1930)), Шахраєнко, Гуртенко (Г. Мізюн «Сила на 

силу»(1937)), Трутень (П. Нечай «Квіти життя» (1937)), Темнов, Прохвостов 
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(П. Рижов «Чудо» (1921)), Черевань, Лис Микита (А. Рудик «Павутиння» 

(1925)), Криця, Кремінь, Кулаченко (О. Рябіков «Сількор» (1926)), Пузир 

(І. Снісарський, «Чабан» (1930)), Блудовенко (М. Срібний «Байстрюк» (1929)), 

Куркуленко (О. Струменко «Новий шлях» (1930)), Товстобрюх (агіт-п’єса «У 

чім сила» (1925)). 

Красномовна антропонімія-характеристика маніфестує соціальну 

приналежність персонажа й водночас свідчить про нівелювання 

індивідуальності, самобутності окремої особи, адже ім’я, прізвище, за словами 

Ю. Лотмана, – це основа її цінності для «іншого» й «інших» [352, с. 36]. 

Дослідник морфології драми В. Сахновський-Панкеєв наголошував на тому, що 

імена, прізвища, прізвиська «часто розкривають характер їх носіїв, а іноді – й 

сюжетну функцію» [535, с. 78–79]. 

На соціальну приналежність персонажів указують і деталі їхнього одягу: 

шкіряні костюми, тужурки (Л. Дмитрова «Вона прийшла» (1925)), Б. Назаров 

«Сарана («доброхем») (1925)), червоноармійський одяг (Є. Лісовий «Батрак (Із 

старого на нове буття)» (1925), Т. Степовий «Боротьба» (1925), червона стрічка 

на одязі (П. Ходченко «Революція іде»). 

Для фольклорної свідомості, що зберегла «барвисту контрастність 

художніх опозицій» [222, с. 187], характерне сприйняття дійсності в полярних 

проявах. З приводу цього Б. Путилов зауважує: «Складний спектр, який завжди 

стоїть за будь-яким життєвим явищем, у фольклорі змінюється двокольоровим 

стереотипом; глибина і складність відносин поступаються місцем однолінійній 

і різкій чіткості» (цит. за О. Деєм: [163, с. 49]). На дихотомії «герой/ворог» 

базувалася радянська семіотична схема. Тогочасній міфологізованій державі 

було притаманне класове розмежування суспільства: історія та сучасність 

уявлялися ареною боротьби добра («наших») і зла («їхніх»). Такий «ярликовий 

спосіб мислення» (М. Кодак) демонструють персонажі більшості творів, 

зокрема п’єси П. Нечая «Урожай» (1934): 

Вергун. Не дай таки старому здохнути з голоду […]. Дозволь колоски 

збирати на колгоспній стерні […]. Я ж не собаче, чоловіче, я ж – людина! 
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Миколайченко. Яка ж ти людина! 

Вергун (ображено). Хто ж я? 

Миколайченко. Ти – куркуль! [447, с. 20–21]. 

Поляризація дійових осіб агіток зумовлює конфліктність, на якій 

ґрунтується сюжет творів: у герці сходяться персонажі, аксіологічні критерії 

яких різні. Змальовується вічне зіткнення старого з новим: одні дійові особи 

задивлені в майбутнє, інші – прихильники того, що їхніми суперниками 

кваліфікується як віджиле. 

Літературний герой, подібно до фольклорного, – носій позитивних 

якостей, які визначають його винятковість і героїзм. Його антиподи виступають 

уособленням світового зла. На протистоянні позицій цих персонажів будуються 

конфлікти чи не всіх творів, що зумовлює схематизм сюжетних ситуацій. 

У руслі фольклорного мотиву ворогування багатого і бідного братів 

(переосмисленого як прихильник старого й апологет нового соціального 

устрою) розгортається дія п’єс І. Ваніна «Святої ночі» (1925), «Батько» (1925), 

М. Богославського «Темної ночі» (1927), В. Герасименка «На барикадах села 

(1930), П. Горбенка «Вороги» (1930), К. Кошевського «Голодні хутори» (1930), 

А. Макаренка «Вовки» (1930), Ю. Недолі «Шахтарський гість» (1930), 

М. Лузякіна «Рідні брати» (1931), В. Гжицького «Наступ» (1932), 

П. Ковтуненка «Бій весни» (1933). 

Антитетично змальовуються представники різних поколінь. 

Протистояння між батьком і сином (дочкою) проводяться в п’єсах В. Минка 

«Лісові круки» (1924), у колективній роботі «На фронті праці, як у Жовтневі 

дні» (1925), С. Бондарчука «Колектив незаможників або свято врожаю» (1925), 

Ф. Лопатинського, Л. Френкеля «Сількор Головко» (1926), І. Снісарського 

«Церковний староста (На перегної)» (1927), А. Александрова «Розвідач 

№ 1001» (1930), Б. Дробинського «Сириця» (1930), С. Добровольського «Кров 

на кров («Іржа і гарт»)» (1930). 

Мотив спадкоємності звучить у значно меншій кількості творів: 

«Терешко-коровник» (1925) В. Худяка, «Жак Емерен маленький комунар» 
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(1929) Л. і В. Клігман, «Любов» (1939) Є. Кравченка, «Ларьок № 5» (1939) 

М. Федулова. 

У казковій структурі важливе місце посідає окреслена В. Проппом 

функція трансфігурації – метаморфози, яка пов’язана з ритуалами 

посвячувального типу. Чарівна казка художньо інтерпретує архаїчний обряд 

посвяти, споріднений із обрядом ініціації (більшість учених не бачать різниці 

між ініціальними та перехідними обрядами). Сюжетна послідовність чарівної 

казки повторює структурну модель міфу ініціації: початкова ситуація, низка 

випробувань, повернення героя в новому статусі. У чарівній казці, «яка 

успадкувала переважно міфологічні архетипи, пов’язані з «ритуалами 

переходу», метаморфоза вже лінеарна і динамізована в напрямку зміни 

соціального статусу героя» [558, с. 69]. 

Обряд ініціації, у якому відбилося уявлення про переродження, – один із 

найпоширеніших літературно-міфологічних сюжетних архетипів. Спрощену 

модель інкорпорації до нової суспільної групи (неофіту ставлять запитання й, 

після отримання позитивної відповіді, залучають до свого кола) подано в 

дебютній п’єсі Л. Первомайського «Коммольці» (1929). Як і в збірках оповідань 

та поезій цього періоду, автор зображує участь молоді, у цьому випадку – 

членів комсомольської комуни, у братовбивчих змаганнях громадянської війни. 

У творі реалізуються головні ідеологеми того часу: інтернаціоналізму (через 

показ дій інтернаціонального загону, до складу якого, крім слов’ян, входять 

угорці, китайці, латиші), сподівання на всесвітню революцію, превалювання 

політичної ідеї над людським життям; розробляється активно задіяний у цей 

період мотив класового протистояння, яке проходить на рівні родини. 

Казкову ініціацію (прилучення до більшовицького табору) проходить 

один із персонажів твору: 

Пляшка. А більшовиком я дуже просто зробився. […] і заслали мене в 

Сибір-каторгу […]. А там я з більшовиками зустрівся, вони мене й вивчили… 

[465, с. 17]. 
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Після посвяти новий член товариства засвідчує свою майстерність, яка в 

реаліях нового часу полягала не в завоюванні нареченої, а демонструвала інші 

ціннісні орієнтири: борючись із неприятелем, яким тепер виступає повстанець, 

Пляшка повертається з трофеями: здобутий ним кінь – «вогонь вороний», 

віднята зброя така, – «що завидки беруть» [465, с. 19]. 

Свою готовність прилучитися до нового товариства засвідчують діти – 

персонажі п’єс В. Худяка «Терешко-коровник» (1925), І. Луценка «Бойова 

ланка» (1930), І. Богуславського «Маленький герой» (1931). 

Давнішою формою композиції назвав В. Пропп шлях героя, зауваживши, 

що сюжети, які будуються інакше, – пізнішого походження [505, с. 92]. 

Драматурги трансформували зафіксований міжнародним фольклором сюжет 

подорожі до далеких земель (у міфології чужий простір трактується і як 

необжита територія, і як сфера смерті, тому вихід за межі замкнутої території, 

освоєної общиною, прирівнюється до смерті) [404, с. 544]. Коли фольклорні 

герої залишали свій локус, намагаючись зрозуміти таємниці всесвіту, а прочани 

– прагнучи долучитися до святинь, то персонажі п’єс цього періоду проходили 

ініціацію на фронтах імперіалістичної та громадянської воєн. Тимчасове 

перебування в чужому світі засвідчене смертю колишнього й повторним 

народженням в іншій іпостасі (селян набував статусу червоноармійця). 

Збагачені певними знаннями (засвоївши деякі марксистські догми) 

повертаються червоноармійці – герої п’єс А. Александрова «Розвідач № 1001» 

(1930), Д. Бедзика «Люде! Чуєте? (До комуни)» (1924), «Крик землі» (1929), «В 

бабусиних обіймах» (1930), Ф. Бойченка «Глушина» (1930), М. Богославського 

«Темної ночі» (1927), С. Бондарчука «Колектив незаможників або свято 

врожаю» (1925), А. Головка «В червоних шумах» (1923), Б. Дробинського та 

М. Колини «Трясовина» (без року вид.), П. Ковтуненка «Бій весни» (1933), 

О. Ладоренка «Пора прокинутись», Б. Мамонтова та П. Могило «Нове йде, 

старе гине» (1928), В. Минка «Герої буднів» (1929), Б. Назарова «Сарана 

(«доброхем»)» (1925), К. Кошевського «Будні» (1927), «Хомути» (1930), 

Л. П’ясецького «За новий колектив» (1931); «більшовик із фронту» – персонаж 
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драми Д. Бедзика «Крик землі» (1930), п’єс О. Рябиківа «Селькор» (1926), 

Г. Рогова «Нечиста сила» (1936) та ін. 

Мотив подорожі дозволяє розвинути тему зустрічі героя з особою, яка 

виступає в ролі інформатора, пропагандиста, мудреця (найчастіше ним 

виступає більшовик), що підводить героя до осягнення істини. Своє прилучення 

до табору обраних неофіт підтверджує дієво. Він витримує випробування на 

вірність справі, здійснивши вибір між громадським і особистим (у дихотомії 

«суспільне – особисте» позитивного забарвлення надавали лише першому 

члену). У подібну ситуацію були поставлені й протагоністи п’єс «Пожар» 

(1935) В. Алешка та «Сила на силу» (1937) Г. Мізюна, «Пильність» (1939) 

С. Грабіна. Жертовністю вирізнялися й персонажі творів західноукраїнських 

письменників, зокрема, герой п’єси Є. Іванціва «Мрячні дні» (1939) від голоду 

втрачає свідомість, але не порушує наказ не їсти військовий запас. 

У низці п’єс 20–30-х рр. ХХ ст. казковий мотив зміни соціального статусу 

героя контамінується із легендарним мотивом визволителя. Від «посвячених» 

сподівалися вказівок і дієвої допомоги, до них зверталися за порадою 

(Б. Назаров «Сарана («доброхем»)» (1925), Б. Мамонтов, П. Могило «Нове йде, 

старе гине» (1928)). 

Первісно, після перебування за межами рідної землі, подорожні мали 

очиститися, щоб отримати право долучитися до громади. Цей процес 

Є. Мелетинський пояснює страхом перед «чарівниками» чужого племені. У 

лозунгово-плакатних п’єсах цього періоду казкові колізії переглядалися: мета 

літературного героя аксіологічна – перебудова навколишнього світу. Він 

змальовується як вчитель, який повертається, збагачений новими знаннями 

(П. Переяславець-Степовий «Ціною крови (Розплата)» (1930), К. Кошевський 

«Голодні хутори (З сільського життя 1905 року)» (1930)). 

Особливий статус утаємниченого дозволяв такому персонажу посісти 

почесне місце в громаді. Повернувшись після довгої відсутності додому, він 

мав боротися з противниками, які захопили владу (схожа ситуація 

розглядається В. Проппом при аналізі другої частини казки, у якій герой 
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стикається з псевдогероєм, котрий висуває необґрунтовані претензії). Подібну 

колізію можемо спостерегти в думі «Хвесько Ганжа Андибер», у якій конфлікт 

між «надзвичайно демократизованим» запорозьким гетьманом і козацькими 

старшинами дослідник українського народного епосу М. Плісецький пояснює 

прагненням козака, що «повернувся з війни, мати хоч якусь свободу і права» 

[310, с. 324]. Літературний персонаж же претендує на всю повноту влади. 

Протагоніст більшості агітаційних творів 20–30-х рр. ХХ ст. діє подібно 

до міфічного героя, який «впорядковує життя, вносячи у нього справедливість, 

міру, закони, всупереч давній стихійності і дисгармонійності» [351, с. 234]. 

Вчорашні фронтовики постають у ролі будівників нового суспільства 

(Д. Бедзик «Люде! Чуєте (До комуни!)» (1924), П. Переяславець-Степовий 

«Ціною крови (Розплата)» (1930), Ю. Недоля «Шахтарський гість» (1930), 

Г. Рогов «Нечиста сила» (1936)). 

При посвяченні ініційований одержував нове ім’я. У цей період широкого 

розповсюдження набуло явище зміни прізвища (осмислене М. Кулішем у п’єсі 

«Мина Мазайло» (1928)). Найчастіше цей процес супроводжував зміну 

соціального стану, що відповідало міфологічній традиції, згідно з якою при 

посвяті неофіт ніби набував іншої душі, ставав новою людиною [500, с. 85], 

тому, переходячи в новий статус, воскреслий отримував нове ім’я [500, с. 44]. 

У міфологічній свідомості ототожнювалися онім і форма, ім’я не 

відділялося від іменованого ним об’єкта, будь-які зміни об’єкта зумовлювали й 

зміну його імені й навпаки. В архаїчній свідомості, як зауважив Р. Піхманець, 

«смерть означала зміну буттєвого стану й аж ніяк не абсолютну кончину. 

Кожна зміна релігійного чи соціального статусу передбачала ритуальну смерть 

із наступним воскресінням чи народженням у новій соціальній ролі. Відтак 

вона мало чим відрізнялася від будь-якого іншого обряду переходу, скажімо, 

від одруження чи ініціаційних церемоніалів, і прирівнювалася з ними до 

онтологічної зміни екзистенційного стану» [475, с. 38]. 

Про трансформацію іменованого об’єкта – появу нової особистості з 

якісно новим ставленням до життя – свідчить зміна імені персонажів п’єс 



360 

 

Ю. Стабавого «Вир» (1926), Л. і В. Клігман «Жак Емерен маленький комунар» 

(1929), Г. Мізюна «Новими стежками» (1930), А. Хмельницького «Сини 

партизана Сокола» (1935) та ін.). 

У деяких творах відступ від казкових канонів виявляється в тому, що 

зображується (точніше сказати – вербалізується) процес боротьби внутрішніх 

мотивів, у результаті чого особа переборює себе. «Драматизм, – зауважує 

М. Ласло-Куцюк, – полягає не у прийнятті рішення, а у ваганні, у сумнівах, які 

покривають гіркотою будь-який вибір» [326, с. 288]. Найчастіше така ситуація 

пов’язана із персонажем, соціальний статус якого – середняк. Ця особа має 

здійснити екзистенційний вибір. Характерно, що в ролі помічників часто 

виступають діти, які підштовхують батьків до прийняття важливого рішення (у 

країні інверсувалися багатовікові зв’язки батьки-діти): «Люде! Чуєте? (До 

комуни)» Д. Бедзика (1924), колективна інсценівка «Наш побут» (1925), 

«Колектив незаможників або свято врожаю» (1925) С. Бондарчука, «Сила на 

силу» (1937) Г. Мізюна. 

Інверсії зазнала й традиційна бінарна опозиція «село / місто». У 

результаті цього в країні, де більше 80 % населення становили селяни, а 

робітничий клас був кількісно незначним, місто вже сприймалося не як 

джерело антидуховності, а як центр пролетарської свідомості, культури. Згідно 

з міфом «пролетарського месіанізму», який запанував у країні, мета героїв – 

ощасливити певну громаду або навіть людство, указуючи шлях до прекрасного 

майбутнього, вивести їх із темряви до світла. Державою покладалася на 

пролетаріат особлива місія – функція розв’язання найважливіших проблем 

соціального буття. 

Робітники й шахтарі виступають носіями найвищої істини в п’єсах, 

написаних у цей період: 1922 р. – «Дочекалися своїх» А. Повзнера, 1925 р. – 

«Барометр» М. Киричинського; 1927 р. – «Перемогли» І. Пройдисвіта, 1928 р. – 

«Глушина» Ф. Бойченка, «Сич» Т. Колесниченка; 1930 р. – «Нема викруту!» 

Я. Коваленка, «Провал» І. Лисенка, «Вовки» А. Макаренка, «Провина» 

П. Переяславця-Степового, «Революція в степу» І. Пройдисвіта, «Чортополох» 
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О. Струминка, «На порядку денному» В. Суходольського; 1931 р. – «Войовничі 

дні» О. Леїна «Провінція» Г. Мізюна; 1932 р.– «Наступ» В. Гжицького, «Оце 

постановка» А. Калиновського, «Справжні ударники» І. Луценка. 

Новий спосіб життя (комуна, артіль, колгосп) подавалися як панацея від 

усіх лих (Ф. Бойченко «Глушина» (1930), Я. Коваленко «Нема викруту» (1930)). 

Правих і винуватих визначали носії найвищої істини: уповноважені, 

секретарі ЛКСМУ, працівники Політвідділу, Партслідчі (Г. Лисенко «Провал», 

В. Раєвський «Ціна чести» (1926), П. Переяславець-Степовий «Провина» 

(1930), Д. Бедзик «Ружа» (1937)). 

Месіанська місія покладалася й на Країну Рад, територія якої в п’єсах 

цього періоду постає як досконалий локус: у колективній агітці «Перше 

Травня» (1925), у п’єсах: «Операційний план» З. Пігулович і Л. Френкеля 

(1926), «Перша купіль» Д. Бедзика (1926), «Сигнал» Я. Ложкіна (1928), «На 

світанку» В. Суходольського (1936), «Останній постріл (Пастка)» Є. Кротевича 

(1939). 

Отже, у пошуках художнього вираження нових тем, письменники 

зверталися до багатовікового народного досвіду, запозичуючи елементи старих 

структур. Агітки засвідчують зв’язки із фольклорними джерелами на 

семантичному та структурному рівнях. Типологія дійових осіб, сюжетна 

побудова творів, їхня архітектоніка великою мірою базуються на фольклорній, 

зокрема казковій, поетиці. Відгукуючись на злобу дня, на політичні події, 

творці функціонального мистецтва зловживали поширеними темами, образами, 

прийомами, які перетворювалися на певний стандарт. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проаналізовано авторські тексти, фольклорно-міфологічні джерела яких є 

імпліцитними: їхні поетологічні форми, засоби, ситуації, що розгортаються 

(безвідносно до твору усної словесності), зіставні з фольклорними джерелами в 

порівняльно-типологічному ракурсі. У драматичних творах 20–30-х рр. ХХ ст. 
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спостерігаються як процеси наслідування, так і відштовхування від казкової 

поетики: проглядаються казкові сюжети, звучать казкові мотиви, персонажі 

п’єс мають багато спільного з героями фольклорних казок. Наявна й структура 

казки: початкова ситуація (лихо чи недостача), вихід із дому, перебування в 

чужому локусі, де герой має пройти низку випробувань, здобути помічника, за 

допомогою якого виконати завдання, повернення додому в новому статусі. 

Будова п’єс нагадує казкові «ходи» та їх поєднання: складається з простих та 

складних структур. 

Дослідження п’єс Івана Кочерги виявило казковий складник як на 

типологічному, притаманному творам більшості драматургів зазначеного 

періоду, так і на генетичному рівнях. Об’єднує твори І. Кочерги традиційний 

для казки мотив пошуку потрібного, доповнений мотивом вибору. Зусилля 

персонажів І. Кочерги є успішними. Як і казки, п’єси «Фея гіркого мигдалю» та 

«Марко в пеклі» завершуються одруженням дійових осіб. У п’єсах «Алмазне 

жорно» та «Свіччине весілля» жертовні вчинки героїнь стимулюють 

громадську діяльність інших осіб. П’єси «Натура й культура», «Майстри часу», 

мають своєрідний «післяфінал», не дієвий, а психологічний: головні персонажі 

п’єс, присвятивши своє життя громадським справам, у фіналі усвідомлюють 

ефемерність перемог. Осмислюючи питання ціни прогресу, драматург 

приходить до невтішного й сміливого, як на ті часи, висновку про те, що 

превалювання суспільних інтересів у житті людини робить її нещасною. 

Натомість у п’єсі «Підеш – не вернешся» жінки трактуються автором як 

перешкоди на шляху їхніх обранців. 

Твори драматурга різняться морфологічно. Просту структуру має п’єса 

«Чорний вальс», побудована за принципом «другого ходу» (В. Пропп): 

результати діяльності героя привласнив псевдогерой (І-й хід), але, завдяки 

втручанню помічника, справедливість відновилася (ІІ-й хід). 

Складну структуру утворюють такі поєднання: а) дві прості структури 

йдуть одна за одною («Марко в пеклі», «Свіччине весілля»); б) одна структура 

розташована всередині іншої («Вигнанець Вагнер», «Фея гіркого мигдалю»); 
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в) дві чи більше структур розгортаються паралельно («Алмазне жорно», «Підеш 

– не вернешся»); г) поєднання структур із паралельним і послідовним 

розгортанням («Натура й культура», «Майстри часу»). 

Ситуації, мотиви, образи, як і оригінальні, так і взяті І. Кочергою із творів 

своїх попередників та усної народної творчості (переважно з казок), 

допомагали автору полегшити процес спілкування зі своїм адресатом. 

П’єси Я. Мамонтова, Є. Плужника, Є. Карпенка об’єднують образи 

ув’язненої королівни та лицаря – її визволителя. Дослідження драматичних 

творів Якова Мамонтова дало змогу розпізнати в їхніх сюжетах компоненти, 

запозичені зі структури чарівної казки, з-поміж яких найяскравішими є мотиви, 

актуалізовані тогочасною історичною дійсністю, тобто зміни царів та зміни 

статусу. Модель зміни царів і дотична до неї модель здобуття нареченої 

покладені в основу п’єс «Ave Maria», «До третіх півнів», «Його власність», 

«Княжна Вікторія», «Рожеве павутиння». В основі трьох перших творів лежить 

єдина схема, яка відображає таку ситуацію: старий цар уже не здатний правити 

(належать до класу, який раніше був панівним: священик, багатий селянин, 

колишній землевласник), суперник посідає царський престол й отримує кохану 

чи дружину свого попередника. 

Якщо в казках привабливим для потенційних наречених є високий 

соціальний статус князівни, то у творах письменника, відповідно до соціальної 

ієрархії тогочасного суспільства, відбулася зміна «знаків» на протилежні, і вже 

дівчина намагається завдяки одруженню посісти високе становище в 

суспільстві (наприклад, героїні комедії «Рожеве павутиння»). Така ситуація 

відтворена в більшості п’єс зазначеного періоду: «Любов і дим» 

І. Дніпровського, «Кам’яний острів» О. Корнійчука, «Марко в пеклі» 

І. Кочерги, «Вовченя (Лю)» та «Сентиментальний чорт» Є. Кротевича, «Комуна 

в степах», «Мина Мазайло» М. Куліша тощо. 

Класичну ситуацію випробування нареченого ілюструють п’єси «Любов і 

дим» І. Дніпровського, «Дівчата нашої країни» І. Микитенка, «Патетична 

соната» М. Куліша, «Дума про Британку» Ю. Яновського та ін. 
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Мотив завоювання нареченої трансформується в трагікомедії «Княжна 

Вікторія» Я. Мамонтова: за виконане завдання, здобуття чарівного предмета – 

ключа, денщик генерала був нагороджений княжною перснем (передача чогось, 

що було власністю однієї особи іншій, – складова весільного обряду). Проте 

реалії життя (соціальний статус княжни) не дозволили розвинутися казковому 

мотиву «принцеса і пастух». 

Казкові мотиви посвячення осіб та зміни царів визначають структуру 

трагікомедії «Республіка на колесах», посвячення – драми «Своя людина», 

п’єси «Архітектор Шалько». 

Архітектоніка творів Я. Мамонтова представлена переважно простими 

структурами. У п’єсі «Рожеве павутиння» дві послідовно розміщені структури, 

(два ініціанти-антагоністи почергово посвячують у різні статуси одного й того 

ж персонажа), у п’єсі «Княжна Вікторія» структури розміщені паралельно й 

послідовно. 

Вольова героїня трагікомедії «Змова в Києві» Євгена Плужника трактує 

одруження як засіб вирватися з депресивного світу та влитися в табір 

будівничих (шлюб у міфологічних уявленнях розглядається як смерть в одній 

іпостасі й народження в іншій). 

Актуальний у 20-х роках мотив кохання людей різних станів розроблявся 

в низці п’єс українських драматургів: «Любов і дим», «Яблуневий полон» 

І. Дніпровського, «Родина щіткарів» М. Ірчана, «Син сови», «Кам’яний острів» 

О. Корнійчука, «Вовченя (Лю)» Є. Кротевича та інших. У реаліях свого часу 

Є. Плужник переосмислює фольклорну семантику: на відміну від казкового 

персонажа, який перед одруженням із королівною випробовувався на знання 

звичаїв і таємниць, характерних для того об’єднання, до якого він прагнув бути 

прийнятим, правомірність уходження до нового соціуму мала 

продемонструвати героїня, засвідчивши свою готовність увійти до табору 

коханого жертвопринесенням: життям братів – противників радянської влади в 

минулому (старший) чи в сьогоденні (молодший). 
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У п’єсі «Змова в Києві» наявний казковий мотив взаємин двох братів. В 

авторському тексті зображені чотири представники двох поколінь, які, на 

відміну від героїв давнього міфу про братів-ворогів, хоч і мають протилежні 

погляди, не ворогують один з одним. Мофологічно текст утворюють декілька 

паралельних структур із спільним фіналом. 

Протагоністка п’єси Єлисея Карпенка «Едельвайс», на відміну від героїнь 

Я. Мамонтова й Є. Плужника, ув’язнена не в родинному колі, а в лещатах 

хвороби. Проблема ув’язнення і свободи є домінантною в п’єсі драматурга.  

Синтез казкового та героїко-епічного «відчитується» в драматичних 

творах Ю. Яновського, О. Довженка, Ю. Липи. Сюжетно-композиційний аналіз 

п’єс Юрія Яновського засвідчив, що в основі їхньої однотипної будови лежить 

схема казкового «другого ходу»: герої драматурга після періоду відсутності 

повертаються додому. Чужина по-різному вплинула на них: зумовила 

докорінну зміну в світогляді й поведінці героя («Завойовники»); зміцнила в 

новозасвоєних переконаннях («Думи про Британку», ««Потомки»). 

Морфологічно проста структура покладена в основу п’єс «Потомки» та «Дума 

про Британку», п’єса «Завойовники» має складну структуру, утворену з двох 

простих, поданих послідовно. 

Контамінація елементів казки та героїчного епосу притаманна п’єсі 

«Потомки запорожців» Олександра Довженка. Дві сюжетні лінії твору об’єднує 

один конфлікт – боротьба радянської влади проти українського селянства. У 

першому сюжеті жертвами постають заможні селяни, проти яких партія 

висунула гасло «Знищити як клас»; у другому – приречені на голод 

колгоспники. 

П’єси Ю. Яновського та О. Довженка об’єднує мотив катастрофи роду і 

народу: у «Завойовниках», «Потомках» Ю. Яновського гине рід, у «Думі про 

Британку» Ю. Яновського, «Потомках запорожців» О. Довженка гине народ. 

У проаналізованих п’єсах Юрія Липи вплив поетики фольклорних жанрів 

позначився на семантико-структурних рівнях. Спостережено, що глибокому 

вираженню героїчного змісту творів драматурга сприяють запозичені з 
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народнопоетичного арсеналу прийоми: анафора, палілогія (підхват), 

паралелізм, повтори, градація, епітети в постпозиції, символіка чисел, кольорів. 

Персонажі драматичної поеми проходять випробування на відданість своєму 

призначенню, отримують численні перемоги над спокусами мирного 

спокійного життя, нехтують пересторогами і залякуваннями. Герой 

драматичної поеми «Вербунок» постає як шукач правди (характерний для 

народної казки мотив у тогочасній українській драматургії розробляв 

О. Корнійчук, але, на відміну від інфантильного, схильного підпадати під 

сторонні впливи персонажа одного з творців соціалістичного канону, герой 

Ю. Липи самостійний у своїх діях). Будова п’єси «Корабель, що відпливає» 

фрагментарна, епізоди градаційно об’єднані монтажним принципом. П’єса 

«Вербунок» має просту структуру. 

У драматургії аналізованого періоду функціонував жанр літературної 

п’єси-казки. Літературний переказ народних казок, їх віршовану драматизацію 

здійснив Олександр Олесь. Зберігши зміст першоджерел, драматург дещо 

модифікував їх внутрішню форму: увівши нових персонажів та розробивши 

нові ситуації, розширив сюжети казок «Івасик-Телесик» «Лисичка, Котик і 

Півник», «Лісовий цар Ох»; елементами обряду хрестин збагатив п’єсу 

«Злидні»; додав мотив завоювання царівни в сюжет казки «Микита Кожум’яка» 

(під таким іменем в авторській версії поданий Кирило Кожум’яка). Оригінальні 

віршовані п’єси-казки О. Олеся: «Бабусина пригода», «Ведмідь в гостях у 

бабусі», «Бабуся в гостях у Ведмедя» – становлять своєрідний цикл із 

спільними дійовими особами і спільними ситуаціями: персонаж потрапляє в 

чужий локус, мешканець якого стає йому помічником. 

У літературній обробці казки «Чарівна дудка», яку запропонував Пилип 

Капельгородський, музичний інструмент виступає не свідком кривавого 

злочину, що притаманно народному сюжету, а засобом виконання бажань (цей 

варіант у фольклорі трапляється рідко: дудка, що кличе до бою). Вагому 

переробку сюжету й образів першотвору – казки продемонстрував письменник 

у п’єсі «Праця», герой якої, переживши «одіссею», внутрішньо перероджується. 
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Літературне опрацювання народних казкових сюжетів «Дудка, що кличе до 

бою» та «Праця», здійснене П. Капельгородським, засвідчує творчий характер 

обробки: відбиваючи реалії тогочасного життя, автор у традиційну фабульну 

схему вкладає новий зміст, уводить нових персонажів. 

Агітка запозичила від казки мотиви (процес ініціації, супротив героя 

ворожим йому силам, перебудова світу), сюжетну схему (однолінійну) із 

щасливою кінцівкою, принципи створення образів (маски, позбавлені 

індивідуальних рис, протиставлені одні одним (герой і антагоніст), поділені на 

«своїх» і «чужих», відповідно марковані знаком «плюс» чи «мінус», що 

засвідчено промовистими іменами) тощо. 
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РОЗДІЛ 4 

МОДИФІКАЦІЇ НАРОДНОЕПІЧНОГО НАРАТИВУ ДРАМАТУРГАМИ 

20–30-Х РР. ХХ СТ. 

 

4.1. Інтерпретація сюжетів героїчного епосу М. Рильським, 

Ф. Лопатинським, М. Семенком, Г. Лужницьким 

 

Українські драматурги 20–30-х рр. ХХ ст. не тільки використовували 

структурні елементи фольклорних творів, а й активно опрацьовували 

народнопоетичні сюжети, образи. У художніх творах цінується не так 

оригінальність сюжету, як його опрацювання, новий зміст, який вкладається в 

запозичену структуру. 

Постать козака Хвеська Ґанжі Андибера – фольклорного персонажа, 

якого М. Плісецький назвав узагальненим образом оборонця бідноти від 

урядовців і багатіїв [476, с. 326], була популярною серед письменників, зокрема 

до неї звернувся Д. Мордовцев, написавши оповідання «Козак Нетяга», яке 

пізніше було перекладене українською мовою Г. Хоткевичем. Дума «Козак 

нетяга Фесько Ґанжа Андибер» містить «сильний драматичний елемент» [97, 

с. 473], що дало змогу О. Олесеві створити, за словами Я. Мамонтова, «дуже 

гарну інсценізацію народної думи» [374, с. 194] – думу-п’єсу «Хвесько 

Андибер» (підзаголовок – «Комедія на одну дію, інсценізована козацька дума», 

1917), М. Рильському – лібрето опери. 

Максим Рильський (1895–1964) – поет, перекладач, прозаїк, публіцист, 

фольклорист. Рильський-поет виступав у безпосередній спілці з Рильським-

ученим (Л. Новиченко). 

Близькість поетики М. Рильського до фольклору засвідчують віршові 

розміри його творів. У метричній палітрі поета 25 % складають хореї. В 

українській версифікації ХХ ст. хорей, особливо 4-стопний, вважається 

метричним носієм народнопоетичних традицій. Це свідчить про те, що митець 
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тяжіє до імітації народнопісенних розмірів, ритмічні особливості яких увібрав 

хорей». 

Експериментував М. Рильський і в драматургії. Він – автор драматичного 

малюнка «Бенкет» (1918), драматичної сценки «Пролог до старовинної драми» 

(1929), лібрето до опер: Б. Лятошинського «Щорс» (у співавторстві з 

І. Кочергою), Ю. Мейтуса «Украдене щастя», В. Золотарьова «Фесько 

Андибер» [Див.: 739; 743]. Перу М. Рильського належать літературні редакції 

лібрето М. Старицького до опер М. Лисенка «Утоплена» і «Тарас Бульба» 

(музичну редакцію «Утопленої» здійснив М. Вериківський, «Тараса Бульби» – 

Л. Ревуцький і Б. Лятошинський). 

Наукові праці М. Рильського свідчать про те, що у полі зору поета-

академіка були і проблеми специфіки фольклорних жанрів («Героїчний епос 

українського народу»), і питання літературно-фольклорної взаємодії 

(«Література і народна творчість» [515]). 

Драматичний малюнок «Бенкет» написаний у 1918 році. Він відображає 

неспокій тогочасної бурхливої доби, що передано ремаркою: «Звідкілясь – 

знадвору – раз по раз чуються вистріли рушниць та гарматні вибухи» [514, 

с. 347]. У полі зору М. Рильського – реакція окремої групи людей, які не беруть 

участі у боротьбі, на те, що відбувається ззовні (подібна ситуація зображена 

С. Васильченком у малюнку на одну дію «Куди вітер віє» (1919), 

С. Черкасенком у етюді «Повинен» (1908) та ескізі «Жах» (1908)).  

Подібно до фольклорних творів, просторово-часові межі «Бенкету» 

невизначені. Персонажі твору, залишивши поле битви, сховалися від 

військових жахіть у льохові. Оцінку цьому вчинку дає протагоніст твору: 

«Та що ж!... Ми упали 

Навіки, навіки 

У прірву, що з неї не встать…» [514, с. 354]. 

Наближення до фольклору драматичного малюнку М. Рильського 

спостерігається і на образному рівні. Кількість виведених автором на кін 

дійових осіб відповідає цифрі, яка широко вживається у казках – сім. Різні за 
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віком, професією, уподобаннями персонажі «Бенкету», подібно до 

фольклорних, не індивідуалізовані: Юнак, Дідусь, дві Дівчини, Поет, Кокотка, 

Пияк. Власними іменами автор наділяє тільки Поета – Юлій – та одну із дівчат 

– Марія. При тім, герой п’єси – Юлій – в усіх епізодах означений автором як 

Поет. 

Персонажі М. Рильського постають перед вибором: і надалі перебувати 

зачиненими від хаосу зовнішнього світу чи, вийшовши із сховку, долучитися до 

табору борців. У пошуках виходу з ситуації, яка склалася, члени цього малого 

товариства апелюють до Поета, який носить ім’я римського імператора. За 

Юлієм, керуючись його минулими заслугами, закріплюють статус лідера. На 

Поета традиційно накладалася функція Пророка, проповідника волі Божої, 

провісника майбутнього, хоча сам письменник (як і інші поети п’ятірного 

грона) не відчував такого покликання. 

Персонажу М. Рильського притаманні трансцендентні властивості, що 

наголошено лексемою «знаю»: 

«Та ж знаю я, що прогримить і згасне 

Війна сліпая, й знову між людьми  

Настане спокій» [12, 348]. 

Але, залишивши поле бою, Поет пережив метаморфозу, ставши 

звичайним смертним:  

«…утікавши, свій талант згубив 

На полі битви» [514, с. 350]. 

Перебуваючи в стані постійних душевних борінь, Поет перебуває в 

безвихідному становищі, зумовленому конфліктом між високим прагненням 

«до ідеалу вічної любові» [514, с. 356] та трагічною кривавою дійсністю. Герой 

твору відчуває себе безпорадним перед жорстокістю реального життя.  

На відміну від Поета, який пропонував своєму оточенню політику 

пасивного очікування, іншу стратегію поведінки демонструє Юнак – антипод 

Поета. Цей образ створений автором з використанням засобів фольклорної 

поетики: героя, який має виконати тяжке завдання, спокушують, відвертаючи 
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від мети. Спокусницями виступають дівчата, які прагнуть затримати Юнака в 

зачиненому просторі (подібні ситуації пізніше розроблять І. Дніпровський у 

«Яблуневому полоні» (Зіновій – Іва), Є. Кротевич у «Син сови» (Василько – 

Троянда), М. Куліш у «Народному Малахієві» (Малахій – Тарасівна), І. Кочерга 

в «Марко в пеклі» (Марко – цариця Ліліт), Я. Мамонтов у «Рожеве павутиння» 

(поет і маляр – Ліна і Ніна Василівна)). Спокусливі картини малює перед 

Юнаком Пияк: «По бурі цій тебе чекає, може, солодке щастя і теплеє гніздо» 

[514, с. 351]. Та Юнак поборює ці три спокуси (автор використовує 

фольклорний принцип троїння) і залишає сховок: на честь тих, 

«що /з нами тут бенкетували 

І кинули з презирством наш бенкет» [514 c. 357] 

звучить слава. Фінальне славословіє героєві, часто посмертне, передбачає 

поетика дум. 

Заголовок лібрето «Ґанжа Андибер. Народна дума» (1927) свідчить про 

те, що авторський текст – літературна віршова версія народнопоетичного 

джерела. Ідучи за першотвором, драматург відобразив один епізод із життя 

героя української думи. Поєднує фольклорний і авторський твори соціальний 

зміст. За словами П. Житецького, дума «Козак нетяга Фесько Ґанжа Андибер», 

яка зображує станове розмежування в середовищі українського козацтва, – 

єдина в цьому жанрі [200, с. 153]. У традиційній усталеній моделі ворогами 

виступають чужинці (турки, татари, ляхи). І, як спостеріг М. Плісецький, у 

деяких варіантах цієї думи дуки й шинкарка Настя названі ляхами [476, с. 320–

322]. У варіанті, який аналізував М. Возняк, дуки-срібляники теж подані як 

ляхи [97, с. 472]. 

Персонажі фольклорного й літературного творів поділені на два табори: 

козацьку старшину, яку представляють Войтенко, Золотаренко, Довгополенко, 

та сірому, від імені якої виступає Фесько (Ґанжа) Андибер. М. Плісецький 

висловлює припущення, що слово «андибер» у середньовічній українській мові 

вживалося в значенні «силач», «богатир» [476, с. 327]. 
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М. Рильський змінює соціальний статус Ґанжі Андибера: гетьман 

запорозький із думи під пером письменника став ватажком козацької голоти. 

М. Возняк зауважує: «Немає причини бачити в героєві думи ні спільника 

Богдана Хмельницького Ґанжу, пізнішого уманського полковника, ні бачити в 

образі Ґанжі Івана Брюховецького, що, посягаючи по гетьманську булаву, грав 

на амбіціях Запоріжжя, здобуваючи собі симпатію народних мас тим, що 

одягався дуже бідно […]» [97, с. 473]. 

У думі застосовано фольклорний принцип переліку один плюс два: від 

свого товариства дещо відрізняється переяславський Гаврило Довгополенко, 

який проявляє співчуття до бідно одягненого незнайомця. За своє милосердя 

він отримує винагороду – уникає ганебної кари березовими різками, якої 

зазнають його товариші, що демонстрували зневагу до людини. Як підкреслює 

П. Житецький, у думах наголошено на ідеї свободи від пригнічень усякого роду 

над особою людини. М. Рильський, загострюючи соціальне протистояння в 

козацькому середовищі, не виділяє цього персонажа. У тексті лібрето інакшість 

Довгополенка проявляється хіба в тому, що він не виступає в дуеті ні з 

Войтенком, ні із Золотаренком. 

Думи розпочинаються поетичним заспівом (заплачкою), який носить 

«характер прелюдії, що переважно пояснює місце, час, обставини дії, 

характеристику подій або героїв» [325, с. 263]. Твір М. Рильського має 

своєрідний пролог, де вказано на існуюче непорозуміння між заможними 

козаками й біднотою. Причину такого становища окреслив один із персонажів 

твору:  

Порівнятись хоче з нами, 

З діда-прадіда панами!» [514, с. 386]. 

Події основної частини (власне думи) зосереджені навколо вербальних і 

фізичних зіткнень персонажів. Виділяється постать незнайомця. Ця особа 

переживає метаморфози: бідно одягнений козак – власник золотої зброї – 

людина із грішми – особа в дорогих шатах (автор застосовує народнопоетичний 

прийом обману). На відміну від фольклорного прототипу, герой М. Рильського 
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в усіх ситуаціях спілкування з представниками протилежного табору, яких він 

іменує вражими синами [514, с. 391], лютим ворогом [514, с. 392], веде перед. 

У мові протагоніста М. Рильського звучать не притаманні стилістиці 

кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. і характерні для риторики 20–30-х рр. ХХ ст. 

ноти: 

«Ще наваримо на диво / Ми червоного вам пива, 

Не один від його згине!» [514, с. 398]; 

«Гей ви, дуки, ваша сила, / Ваша воля на землі! 

Та не дуже утішайтесь! / Веселіший буде час, 

Як покличуть до бенкету / Козаки-нетяги вас!» [514, с. 392]. 

Заклик героя твору гострити шаблі [514, с. 395] перегукується з 

висновком, якого доходять учасники дійства: «Час голоті повставати!» [514, 

с. 396]. 

Від народнопоетичного першоджерела істотно відрізняється фінальна 

сцена лібрето. У кінцівці фольклорного твору лунає традиційна слава героєві, 

хоча, як зауважив, проаналізувавши п’ять текстів думи про Андибера, 

М. Плісецький, в одному з її варіантів «завершальної слави немає» [476, с. 322]. 

Драматург переносить у кульмінацію п’єси сцену славословія: 

«Слава, гетьмане! Брате ти наш! 

Живи нам на радість! Дукам на страх!» [514, с. 393]. 

А завершує авторський твір сцена, у якій лунає заклик до повстання. 

Згідно з поетикою жанру, лібретист використовує оперні форми – арії, 

дуети, хори. Для цього письменник уводить нових персонажів: Кобзаря, у 

виконанні якого звучить «Дума про козака Голоту», учасників двох хорів. 

Українські народні пісні лунають у партіях головних персонажів і в хорових 

співах. 

До Рильського-лібретиста близька дана М. Сиваченком характеристика 

Руданського-гумориста: «Руданський, сказати б, залишається поетом-

фольклористом, який у роботі над фольклорним джерелом не дає особливої 
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волі творчій фантазії, дуже дорожить цим фольклорним джерелом, чимало дбає 

про його творчу передачу» [550, с. 111]. 

Отже, можемо констатувати близькість поетики М. Рильського до 

фольклорних джерел. Сам митець відзначав, що новаторство й традиційність у 

формі йдуть на протязі віків поруч, як два могутні чинники в розвитку поезії (і 

музики) [515]. М. Рильський пристосував народний твір для оперної сцени, не 

внісши істотних змін ні в його сюжет, ні в образну систему. 

Фольклорний мотив про «справедливого» розбійника розробляє в п’єсі 

«Дума про козака Голоту» (1926) найближчий співробітник Леся Курбаса актор 

і режисер Фавст Лопатинський (1899–1937). Цей мотив звучить у репліці 

одного з персонажів: «А козак Голота все, що від дуків-багатіїв одбере, все нам, 

селянам, віддає» [348, с. 9]. 

Образ козака-захисника складався, за спостереженнями О. Субтельного, 

«в міру того, як козаки вдосконалювали свою військову майстерність та 

організацію, здобуваючи щораз переконливіші перемоги над татарами та їхніми 

сюзеренами – оттоманськими турками, українське суспільство стало дивитися 

на них не лише як на борців проти мусульманської загрози, а й як на оборонців 

від національно-релігійного та суспільно-економічного гноблення польської 

шляхти» [598, с. 136]. 

У примітках до твору драматург зазначив, що його джерельною базою 

була п’єса «Робін Гуд» Заліцького та народна пісня про Хвеська Андибера. 

Науковці зауважують спорідненість думи про Ґанжу Андибера «з піснею про 

«бідну голоту», що побиває в корчмі «богача-дукача» [97, с. 473]. Назва п’єси 

відсилає ще до одного фольклорного твору. 

Думи про козака Голоту, про Ґанжу Андибера та про козацьке життя 

М. Возняк називає своєрідною трилогією, зауважуючи про перевагу в цих 

творах сатиричних, гумористичних і комічних рис [97, с. 470–471]. Комічне – 

питома складова епосу, що не дозволяє йому набути, подібно до християнської 

літератури, рис догматизму. Розвинене почуття комічного характеризує 

національну вдачу нашого народу, «воно витворилося в процесі тривалого, 



375 

 

активного життя народу, для якого гумор був своєрідним духовним засобом 

самозахисту в умовах боротьби з різними зовнішніми нападниками та 

внутрішніми поневолювачами в часи гніту і лихоліть» [160, с. 5]. 

М. Возняк висловив сумніви в тому, що дума «Про козака Голоту» 

пов’язана з конкретним історичним фактом і конкретною особою. Дослідник 

українського народного епосу М. Плісецький дійшов висновку, що історичний 

Голота не міг бути головною особою «просто тому, що первісно герой думи 

мав соціальне прізвисько «Нетяга», яке поступово витіснялося ширшим і 

пізнішим синонімічним терміном «голота» [476, с. 104]. Як слушно відзначив 

П. Павлій, зовнішнім виглядом, зокрема одягом, Ґанжа Андибер «дуже схожий 

на козака Голоту» [634, с. 193]. Спільність народнопоетичних творів про Ґанжу 

Андибера та козака Голоту спостерегли також М. Возняк та М. Плісецький. 

Останній висловив думку, що «Андибер» розвиває образ козака Нетяги в 

напрямку зображення соціальних відносин у козацькому середовищі». 

Науковець твердить, що це – узагальнений образ оборонця бідноти від 

урядовців і багатіїв [476, с. 326]. Подібність між думами відзначив і добре 

обізнаний із семантикою й поетикою дум М. Рильський. Дослідженню цього 

жанру народного епосу науковець присвятив численні розвідки [515]. 

Народнопоетична дума «Козак нетяга Фесько Ґанжа Андибер» подає 

розмежування персонажів не за національн чи конфесійною приналежністю, а 

за становими відмінностями: козаки змальовуються як два соціально-ворожих 

табори: «голота» й «дуки-срібляники» У творі використано прийом 

містифікації: бідно одягнений козак, який завітав до шинку, терпить зневагу до 

себе з боку інших відвідувачів цього закладу – дуків-срібляників. Вони 

змінюють своє ставлення до нього, коли герой 

«Став чересок винімати, / Став шинкарці молодій, 

Насті кабачній, / Увесь стіл червінцями устиляти» [188, с. 93], 

Ситуація сприйняття однієї особи замість іншої через хитрість, обман, 

обдурювання, покладена й в основу авторського твору. Вона зумовлена 

переодяганням козака шляхтичем (переодягання – казковий художній прийом, 
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який зумовлює перевтілення героя). У мотиві переодягання дослідниця легенд 

та переказів про запорожців І. Павленко бачить трансформацію поширеного 

міфологічного мотиву метаморфози [458, с. 149]. У цьому випадку 

фольклорний і літературний твір можна віднести до широко відомого у 

фольклорі циклу «витівки хитрунів». 

Переодягнений персонаж Ф. Лопатинського (метою переодягання є також 

бажання видати себе за іншого) постає в ролі багача. Цим козак Голота, якому 

автор надає титул гайдамацького отамана, уводить в оману як пихатого 

польського шляхтича, так і заможного українського сотника, який, як зазначено 

в ремарці, запродався. Ці персонажі стали жертвою розіграшів козака Голоти. 

Письменник розкриває питому рису козацтва, яке, за спостереженням 

М. Плісецького, славилось умінням вдаватися до всіляких несподіваних 

хитрощів у великих і дрібних справах [476, с. 94]. 

Дія п’єси структурується навколо головного персонажа, це відповідає 

поетиці героїчного епосу, народний герой якого, знаходячись у центрі твору, 

«формує сюжет, рухає його, визначає пафос думи» [413, с. 57]. Крім 

заголовного образу, центральними постатями твору Ф. Лопатинського є 

ошукані гайдамацьким отаманом польський шляхтич та заможний українець. 

Традиція «виводити людей різних націй і верств – одна із споконвічних відзнак 

народної комедії», – зауважував В. Коряк [284, с. 199]. Образи противників 

козака Голоти подано засобами гіперболізації, зокрема комедійного 

перебільшення й загострення (у примітках до п’єси автор наголошував на її 

гротескній природі). Ці персонажі успадкували визначальну рису татарина з 

думи – «на розум небагатий». Поляк та сотник із твору Ф. Лопатинського – 

розщеплення образу єдиного фольклорного персонажа. Герой п’єси постає 

борцем як проти національного, так і соціального гніту, який уособлюють його 

противники. 

У значній кількості казок представник іншого етнічного середовища 

виступає в ролі дурня. На думку О. Бріциної, це явище «насамперед відображає 

народне ставлення до понять «своє» і «чуже», коли негативні риси охоче 
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приписуються «чужому», що асоціюється з неясним, незрозумілим» [74, с. 41]. 

Варіанти анекдоту, де воїн з одного національного середовища висміюється в 

іншому, – об’єкт дослідження М. Сиваченка. У фольклорних творах поява 

воїнів-чужоземців найчастіше супроводжується хвастощами й запрошенням до 

поєдинку. Змальовуючи свого персонажа, Ф. Лопатинський, який активізує 

закладений у вітчизняній народній традиції стереотип чужого, використовує 

контраст (лежить в основі прийому гротеску). Чужинець прибув на українські 

землі з місією полонити козака Голоту. Його пафосну саморекомендацію 

знижує фіктивна топоніміка з виразною семантикою: «Я єсьм лицар Ян із 

Ослова. В моєму гербі – лев, що знаменує сміливість, і змій, що знаменує 

розум» [348, с. 13]. Автор, уводячи фольклорний засіб самохарактеристики 

персонажів (наявність у ранній драматургії та вертепних п’єсах розгорнутої 

«самореклами» дійових осіб критики пояснюють браком на той період 

взаємних характеристик [444, с. 10]), розробляє традиційний для української 

народної драми тип хвалькуватого поляка, контамінуючи його з відомим ще з 

античних часів типом хвальковитого воїна. 

Комізм ситуацій створюється дисонантністю задекларованого й сутнього: 

усі дії Яна з Ослова суперечать його висловлюванням. На чужій для нього 

території шляхтич діє невідповідно до становища, у якому перебуває. Так, 

потребуючи допомоги, він ображає тих, від кого сподівається її отримати: «Гей, 

слухайте, негідники, пся крев! Чи далеко ще до садиби сотника Пуза, пся рев?» 

[348, с. 10]. У гротескному плані на основі поєднання несумісного подано 

портрет чужинця (з точки зору дівчинки, що випадково зустрілася з ним): «Там 

лицар якийсь, у пір’ї весь, у сріблі» [348, с. 10]. 

Подібно до свого вертепного прототипу, польський шляхтич 

бундючиться, поки не дізнається про можливий прихід козаків. Тоді він стає 

маніпульованим: покірно виконує принизливі накази, наприклад, п’є подану 

йому хлопчиком-гайдамакою воду з калюжі, погоджуючись, що це мед (автор 

використовує анекдотичний мотив навіювання фальшивого переконання). 
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Однією з наївних форм вияву соціальної ненависті та помсти назвав О. Дей 

«прагнення принизити своїх гнобителів» [162, с. 28]. 

Образ польського лицаря змальовано за допомогою прийому градації: 

спочатку його перемагають діти, але він ще несвідомий своєї поразки, потім – 

людина, згадка про саме ім’я якої повністю обеззброїла нерозумного 

хвалькуватого агресора. 

У сатиричному плані зображено й постать сотника (тенденція 

висміювання своїм свого). Персонаж із семантично зниженим прізвищем – 

Пузо – потрапляє в принизливу, невідповідну його статусу ситуацію. 

Сприймаючи гайдамацького ватажка за шляхтича, Пузо, як зазначено в ремарці, 

«силкується чинити все так, як козак Голота, і це виходить у нього дуже 

смішно» [348, с. 37]. Домінантна риса образу сотника – боягузливість – ріднить 

його із зайдою-чужинцем. Можливо, саме соціальне забарвлення взаємин козак 

Голота – сотник Пузо та ситуації обману недалеких простаків дали підставу 

авторові взяти думу про Хвеська Андибера одним із джерел свого твору. 

Козацький старшина Пузо мав народнопоетичних попередників – «дуків-

срібляників» із думи. На персонажів Ф. Лопатинського можемо поширити 

вислів О. Дея: «Варіація певної теми часом стає в легендах засобом 

характеристики кмітливості героя й розумової обмеженості ворога» [162, с. 32]. 

У художню тканину п’єси введено мотив двох сестер, стосунки між 

якими позбавлені приязні. Подібно до фольклорних текстів, у творі 

Ф. Лопатинського симпатії віддані молодшій із дівчат. З образом героїні 

пов’язаний казковий мотив упізнання: завдяки половині соколиного пера 

дівчина, визволена з біди незнайомцем, пізнає в козакові Голоті свого 

рятівника. 

Коли у вертепній драмі персонажі нижнього поверху (включно із 

Запорожцем) осмішувалися, «бо є недосконалими за естетичними вимогами 

низового бароко» [105, с. 591], то козака Голоту (відповідає вертепному 

Запорожцю) змальовано як бездоганного героїчного борця за національне й 
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соціальне звільнення. У фольклорному дусі гіперболізовано його риси: «А 

козак Голота ще й за вітер прудкіший» [348, с. 9]. 

Характеризуючи варіанти думи «Козак Голота (Нетяга)», М. Плісецький 

звертає увагу на те, що «нетяга – це не тільки особа, що протистоїть козацькій 

старшині, а саме – козак-бідняк, настроєний опозиційно до верхівки козацтва, 

який веде на свій страх і ризик, безнастанно важачи життям, боротьбу з 

татарами й турками» [476, с. 94]. Відображаючи народнопоетичні уявлення про 

козака-лицаря, оборонця рідної землі, Ф. Лопатинський утілює в героєві 

народний ідеал ватажка, який і фізично, і морально отримує перевагу над 

своїми противниками. 

Протагоніст твору Ф. Лопатинського має багато спільного з образами 

запорізьких козаків, які захищали рідний край від нападів турків-татар. Овіяні у 

фольклорі «гіперболічно-легендарною романтикою героїзму», «вони стали в 

історичних обставинах ХVІ–ХVІІ ст. важливою силою в боротьбі проти 

зовнішніх поневолювачів» [162, с. 20]. Поєднання в п’єсі національних і 

соціальних мотивів заявлено як назвою твору («Дума про козака Голоту» 

зображувала боротьбу українців із іноземними загарбниками), так і алюзіями 

(прямою вказівкою в примітках) на думу соціального характеру «Козак нетяга 

Фесько Ґанжа Андибер», головний персонаж якої був козацьким керманичем 

(протагоніст Ф. Лопатинського – гайдамацьким отаманом). 

Отже, у творі Ф. Лопатинського, джерельною базою якого були «Дума 

про козака Голоту», «Козак нетяга Фесько Ґанжа Андибер», п’єса про «Робін 

Гуда» (у ній розроблявся фольклорний мотив про благородного розбійника), 

акцентовано як на національній, так і на соціальній складовій. Згідно з 

українськими традиціями, польський лицар, який прибув в Україну з 

завойовницькою місією, змальований як хвалько й недотепа. Гротескність 

постатей шляхтича та сотника можна пояснити й часом написання твору, коли 

непростими були радянсько-польські відносини, а у внутрішній політиці 

пріоритети надавалися соціальному питанню. 
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До традиційних образів українського письменства належить і образ 

Марусі Богуславки [625, с. 265] – мужньої патріотки, що й у чужому оточенні 

знаходить можливість допомогти землякам. «Дума про Марусю Богуславку» – 

один із найвідоміших творів ХVІ–ХVІІ ст. – не будучи найпопулярнішою в 

народній традиції, завдяки своєму драматизму й гострому психологізму ставала 

особливо часто об’єктом розробки в різних видах мистецтва ХІХ ст., чим і 

зажила великої слави» [476, с. 129]. Такого багатогранного зображення в 

професійному мистецтві, за спостереженнями Б. Кирдана, не отримав жоден 

образ українського народного епосу [246, с. 104]. 

Проаналізувавши різні зразки опрацювання сюжету народної думи про 

Марусю Богуславку, М. Возняк робить висновок: «Найкращу переробку думи 

дав Панько Куліш у своїй поемі […]» [97, с. 450]. До сюжету думи зверталися 

також І. Нечуй-Левицький (1875), М. Старицький (1897), Б. Грінченко (1896). 

Ґрунтовний аналіз їхніх творів слідом за С. Томашівським здійснено Р. Тхорук 

у розвідці «Національний епос в драматичній формі: Сюжет про Марусю 

Богуславку». Дослідниця вбачає у творах на сюжет Марусі Богуславки відгомін 

наративу про Кожум’яку й змія [628, с. 432]. 

На початку ХХ ст. нове втілення теми жінки-полонянки подав Михайль 

Семенко (1892–1937) у драмі «Маруся Богуславка» (1921), створеній як лібрето 

до опери М. Вериківського. Проаналізувавши різні літературні обробки 

народнопоетичного твору, Р. Тхорук стверджує, що драматург «найближче стає 

до наснаженого суперечностями тексту думи» [628, с. 433]. 

М. Семенко розробляє тему думи: визволення невільників дівкою-

бранкою, яка на чужій землі відчуває свою причетність до рідного краю. У 

переддень Великодня Маруся, скориставшись своїм високим суспільним 

становищем, із власної ініціативи визволяє ув’язнених земляків. Акцентуючи 

на узагальненому образі епічної героїні, Б. Кирдан зауважує: «Знаючи, що 

турки і татари одружувалися з українками, кобзарі могли створити в своїй уяві 

образ жінки, яка, використовуючи своє становище, допомагає невільникам – 

своїм співвітчизникам» [246, с. 97]. 
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Твір М. Семенка (латентно й дума) містить елементи іншого 

народнопоетичного жанру – балади. Зображення жінки в неволі, за 

спостереженням Н. Милошевич-Джорджевич, – характерна тема балади [398, 

с. 85]. Подібно до балади, що «показує сцену, часто незвичайну й трагічну, в 

якій на перший план виходить головна постать у повній усамітненості та 

ізольованості своїх почуттів» [398, с. 85], драматург малює свою героїню 

самотньою серед багатолюддя. Звернення Марусі до моря, хвилі, вітру – 

елементи народнопоетичної стилістики, маркери фольклоризму творчої манери 

автора. 

Героїня п’єси, як і думи, хоч і не порвала духовного зв’язку з 

Батьківщиною, не може повернутися в Україну, бо вже «потурчилась-

побусурманилась» [544, с. 259]. Така самохарактеристика епічної героїні, за 

спостереженнями М. Плісецького, «відбиває складні психологічні процеси в 

душі жінки: вона осуджує себе як патріотка України, але шукає виправдання в 

родинних обставинах, які до того ж склалися так не з її волі й вибору, адже 

вона була «дівка-бранка» [476, с. 131]. Перевертнів-потурнаків С. Андрусів 

слушно називає розірваними між двома світами людьми на межі «уже не 

«наші», але ще й не «їхні» [15, с. 148]. 

Епічна героїня змирилася зі своєю долею [97, с. 449; 200, с. 139]. Деякі 

вчорашні полонянки, завоювавши своєю вродою серця викрадачів, посіли в 

новому середовищі високий статус [200, с. 139]. М. Возняк наводить оповідь 

про українку – дружину кримського хана Іслама Гірея, спочатку спільника, а 

пізніше ворога Богдана Хмельницького, яка отруїла свого чоловіка з помсти за 

те, що хан зрадив Хмельницького під Жванцем і забрав багато ясиру з України 

[97, с. 449]. Посилаючись на розвідку М. Костомарова, Б. Кирдан зазначив, що 

вона була улюбленою дружиною хана [246, с. 96]. Українками були й дружина 

Сулеймана І (1494–1566) Роксолана з Рогатина, дружина султана Османа ІІ 

(1604–1622), мати Османа ІІІ (1760) [142, с. 96]. Говорячи про дружину Османа 

ІІ, М. Драгоманов зауважує, що її султан кохав «більше, ніж усіх своїх жінок» 

[184, с. 185]. До образу Роксолани звернувся П. Куліш в історичному нарисі 
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«Турецька неволя», про цю історичну особу він згадує в поемі «Маруся 

Богуславка». 

Осмислюючи тему одруження турків та татар з українськими 

полонянками, М. Семенко дотримується заданої фольклорним текстом 

дихотомії (кохання до чоловіка-іновірця – обов’язок перед Батьківщиною) 

Рефреном у творі проходять слова: 

«Серце моє розколено – / туга й кохання одчай» [544, с. 258]. 

Акцентуючи на особистих колізіях, письменник не дотримується однієї з 

основних ознак творів цього епічного жанру: «Нехтуючи особистими й 

любовними мотивами, думи видвигають на перше місце боротьбу з 

татарськими й турецькими наїзниками та проти польсько-шляхетського ладу на 

Україні» [271, с. 87]. Та й сама «Дума про Марусю Богуславку», «оперуючи 

багатьма мотивами, не вкладається в традиційний думний жанр» [431, с. 57]. 

Письменник додає до народного тексту нові деталі, домислює нові 

ситуації з новими персонажами. Поділяємо думку Р. Тхорук, що «поет підсилив 

саме любовно-еротичну лінію» [628, с. 433]. Крім канонічних образів думи 

(Маруся і козаки), у твір уведено образ Султана, Візира й Туркені. М. Семенко 

моделює любовну історію: кохання Султана й Марусі (Сторож називає її 

Султаншею, Візир і Туркеня – його коханкою) взаємне. Чоловік перестав бути 

для неї небезпечним чужинцем. Саме неможливість «з’єднать в одно» [544, 

с. 233] дві протилежні пристрасті – кохання до чоловіка й ностальгію за рідним 

краєм – зумовила стан героїні: 

«Серце моє розтяте – / дві рани ятряться в нім» [544, с. 233]. 

Розробляючи відомий фольклорний сюжет, письменник у дусі традицій 

етнографічно-побутової драми ускладнює його баладним мотивом суперництва 

в коханні, подаючи мелодраматичний «трикутник», який пунктирно 

розростається в «чотирикутник». Завдяки новим дійовим особам (Візир і 

Туркеня) драматург моделює інші ситуації: до Марусі палає пристрастю Візир, 

а Султана продовжує кохати залишена ним задля Марусі Туркеня. Подібно до 

Б. Грінченка (історична п’єса «Ясні зорі»), М. Семенко розширює первісний 
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сюжет контамінацією трьох «любовних трикутників»: Маруся – Султан – 

Візир; Маруся – Султан – Туркеня; Маруся – Козак (Сторож) – Султан 

(«любовний трикутник» створюють взаємини Марусі з пашею Гіреєм та її 

колишнім нареченим Софроном у творі М. Старицького). 

Серед персонажів М. Семенка активністю дій вирізняється Візир, який, 

подібно до казкового героя, заявляє: 

«Здобуть її моє завдання, / мета єдина відтепер» [544, с. 252]. 

Із цим образом пов’язана як казкова, так і мелодраматична – виборювання 

кохання – складова сюжету твору. Для реалізації намічених цілей він 

заручається допомогою помічника – Туркені. Так драматург розробляє, 

видозмінюючи, казковий мотив складного завдання, яке стоїть перед юнаком, і 

допомоги йому дівчиною: Туркеня – не обраниця Візира. У структурі твору 

М. Семенка її функція полягає саме в наданні допомоги Візиру, сюжетна лінія 

якого сповнена перипетій. Внутрішній стан персонажа передано за допомогою 

контрасту: від передчасної радості, зумовленої успішною реалізацією задуму 

(Маруся – його полонянка), до трагедії (кохана ув’язнена Султаном), знову 

радості (звільнення Марусі) і горя (загибель коханої). Стосунки між Марусею, 

Султаном і Візиром можна розглядати в руслі баладного мотиву «вивірення 

вірності в коханні». 

Автором пунктирно окреслено, але не розроблено ще одну ситуацію: 

зв’язок Марусі з іншим українським бранцем, який чотири роки тому 

безуспішно прагнув порятувати її від турків (П. Куліш у своїй поемі зображує 

його Марусиним коханим, втечу якого, як і інших бранців, підготував сам 

Султан). Трактуючи свою поразку, у результаті якої полонили Марусю, як 

тяжкий гріх, персонаж М. Семенка при зустрічі з султаншею прагне його 

спокутувати, закликаючи її до втечі на Батьківщину. Але, як і чотири роки 

тому, він не в силі допомогти Марусі, місію визволителя ні раніше, ні пізніше 

Козак не реалізує, хоча на початку твору акцентовано на потребі самотньої 

Марусі в другові. Певної означеної ролі в розвитку сюжету цей персонаж не 

відіграє. Поданий спочатку як Сторож (отримавши новий статус – наглядача за 
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ув’язненими земляками, не полишає мрії про втечу на Батьківщину), а потім як 

Козак, він не наділений героїчним характером, який притаманний епічним 

персонажам. 

Отже, не розробленим залишається баладний мотив, окреслений 

Ф. Колессою: «милий викупляє милу (або мила милого) з турецької неволі» 

[271, с. 88]. Тому можна погодитися з думкою Р. Тхорук про те, що «Маруся 

опиняється в ситуації заложної жертви, яка все-таки, не дочекавшись визволу, 

по-своєму укладає свою долю. Героїня всупереч архаїкою закладеним законам 

емансипується, не чекає справедливості й визволителя» [628, с. 432]. Образ 

цього персонажа можна трактувати і як двійника Марусі: посівши певне 

становище в чужому світі, він не став вірним слугою турків. У звільненні 

бранців юнак теж бере активну участь. 

Не індивідуалізуючи дійових осіб, не наділяючи їх власними іменами, 

портретними характеристиками, М. Семенко підкреслює їхню додаткову роль у 

творі й увиразнює образ Марусі Богуславки. Цим драма близька до 

народнопоетичного твору, герой якого, за слушним зауваженням С. Мишанича, 

«формує сюжет, рухає його, визначає пафос думи» [413, с. 57]. 

Авторський текст має своєрідне обрамлення: на початку твору дізнаємося 

про те, що через неспроможність погодити дві свої пристрасті – любов до 

Батьківщини й кохання до чоловіка-іновірця – Маруся Богуславка вирішує 

заподіяти собі смерть (добровільно йде з життя й роздвоєна героїня 

М. Старицького, перед якою теж постала дилема між особистим і 

національним). Задана в експозиції спрямованість на трагічну розв’язку 

реалізується у фіналі п’єси. М. Семенко, відступивши від першотвору, 

завершує драму сценою вбивства Марусі Султаном: 

«Бо зрадила подвійно – / землі моїй і серцю мойому» [544, с. 262]. 

Підсумовуючи, наголошуємо, що М. Семенко, відтворивши тему 

визволення козаків із турецького полону, ішов за фольклорним джерелом. 

Епічна «Дума про Марусю Богуславку» лягла в основу лише деяких епізодів 

авторського тексту, ампліфікація відбулася завдяки введенню нових, переважно 
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мелодраматичних мотивів. Акцентуацією на мелодраматичній складовій автор 

уносив у першотвір суттєві зміни, збагативши своєю драмою репертуар 

українського театру. 

Комбінацію матеріалу історичного переказу та народної пісні покладено в 

основу народної трагедії (інша авторська дефініція – народна драма) «Ой 

Морозе, Морозенку…» (1933) Григора Лужницького (1903–1990) [Див.: 718]. 

Фольклорист І. Березовський акцентував на тому, що історичні пісні в 

переважній своїй більшості творилися по свіжих слідах історичних подій, 

причому таких, що, як правило, становили інтерес для широкої громадськості) 

[45, с. 7]. Дослідниця українського пісенного фольклору Л. Єфремова 

стверджує наявність численних записів пісні про Морозенка: «від Львівщини 

до Харківщини, за винятком Волині та Закарпаття» [196, с. 664]. 

Пісня «Ой ти, Морозенку…» зображує епізоди боротьби козаків із 

татарами, мученицької смерті видатного вітчизняного діяча та оплакування 

його українцями: «Та не так тая Україна, / Як те горде військо!» [638, с. 142]. 

Переказ «Ой Морозе-Морозенку» подає події пізнішого часу – ратні змагання 

українського народу в період Визвольної війни середини ХVІІ ст. на чолі з 

Богданом Хмельницьким. У переказі підкреслено багатогранний талант одного 

зі славних лицарів, названо його «орлом сизокрилим», указано, що «[…] мав 

Морозенко розум за десятьох та кохався у книгах велемудрих. […] Де 

пролетить кіннота Морозенка – засіяне поле трупом ворожим» [330, с. 212]. 

У центрі твору західноукраїнського письменника – легендарна особа 

звитяжця визвольних змагань українського народу під проводом 

Б. Хмельницького, одного з найулюбленіших народом козаків. 

Легендарна біографія, як відзначив М. Еліаде, народжується із певного 

історичного прототипу [755, с. 194]. Історичні джерела називають кількох 

Морозенків – учасників визвольної війни 1648–1654 років: хто з них був 

прототипом героя пісні, залишилось нез’ясованим. Ним міг бути випускник 

Падуанського університету, королівський сенатор із Теребовлі Станіслав 

Мрозовецький, який перейшов на бік Богдана Хмельницького (герой 
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оповідання О. Назарука «Ой Морозе, Морозенку…» (1918); у тексті 

Г. Лужницького також згадується це місто). Те, що ним, вірогідно, був 

корсунський полковник Мороз, припускає М. Костомаров [288, с. 144]. Таку ж 

думку висловлює А. Іоаніді: «Морозенко Нестор (Морозовицький Станіслав) – 

корсунський полковник, сподвижник Б. Хмельницького у визвольній війні 

1648–1654 рр. Брав активну участь у низці битв, зокрема, у Пилявецькій 1648 р. 

Загинув під Збаражем у липні 1649 р. Його подвиги, мужність і героїчну смерть 

відображено в українській народній пісні «Ой Морозе-Морозенку, ти славний 

козаче» [330, с. 379]. 

М. Еліаде зазначав, що, вважаючи певну історичну особу героєм, її 

зараховували до певної категорії, до архетипу, який не відповідав дійсним 

подвигам, і наділяли міфологічною біографією, у якій неможливо було обійтися 

без зіткнення з ворогом [757, с. 64]. О. Дей наголосив: «Стирання 

індивідуальних рис і реалій та заміна їх узагальненими, багатократними 

перебувають в прямій залежності від часової та просторової віддаленості 

варіантів від їх першоджерела, а отже, й від оспіваної події» [165, с. 171]. 

Дослідник спостеріг, що історизм народної творчості, як правило, не збігається 

з літописною документальністю [165, с. 162]. 

В основі сюжету п’єси Г. Лужницького «Ой Морозе, Морозенку…» – 

військові пригоди народного героя, який веде боротьбу з неприятелями 

(татарами, поляками) та його оспівана українцями загибель. Автор реалізує 

найпоширеніший варіант класичної героїчної моделі – смерть за батьківщину. 

«Смерть закладено у долю героя», – твердить Ц. Тодоров [623, с. 62]. У 

народних епічних творах загибель героїв зображується як національна 

катастрофа. Г. Лужницький уводить у свою п’єсу пісенний мотив туги за 

загиблим героєм: 

«За тобою, Морозенку, / Вся Вкраїнонька плаче!» [356, с. 9]. 

У сюжеті п’єси контамінуються мотиви боротьби козаків із турками та 

визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького. Драматург 

переносить пісенні події епохи боротьби з турками-татарами ХV–ХVІІ ст.: «Ой 
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десь мій син Морозенко / З турком-шведом б’ється» [638, с. 142], пізніший 

варіант – «з турком-шведом б’ється!» [116, с. 151], у сорокові роки ХVІІ ст. – 

період боротьби проти польського панування (це відповідає хронології 

переказу). Таке зміщення історичних подій різного часу – «хронологічний зсув» 

– споріднює персонажа твору з народним епічним героєм, який «перебуває в 

особливому часі, що не перетинається з історичною хронологією» [268, с. 100]. 

У п’єсі також присутній мотив татарських набігів на українські землі. Один із 

епізодів, витриманий у дусі епічної гіперболізації, змальовує богатиря в 

традиційній функції захисника: зображує переможну баталію двох козаків із 

численним татарським загоном і звільнення Морозенком та його помічником 

бранців (подібний мотив визволення українців із турецького полону розробив 

С. Черкасенко в історичній драмі «Северин Наливайко» (1928)). Отже, через 

поєднання подій, віддалених у часі й просторі, відбувається накладання часових 

пластів (нашарування різних часів М. Возняк помічає в історичній пісні 

«Зажурився соколонько» [97, с. 443]). У тексті п’єси Г. Лужницького, на 

відміну від фольклорного твору, зазначено точну дату: «Діється 1649 р» [356, 

с. 13], а під час національно-визвольної війни 1648–1654 років українське 

військо, – як зазначають дослідники, – з турецьким не воювало» [476, с. 63]. 

Цей період зафіксовано в переказі про Морозенка, у якому точно вказано час 

загибелі звитяжця: «І наступив ранок шостого липня 1649 року» [330, с. 213]. 

Дія авторського твору розпорошена: сцени першої частини відбуваються 

на спаленому татарами хуторі, наступних двох – у козацькому таборі під 

Збаражем. Основне ядро п’єси утворюють епізоди боротьби козацтва з 

польськими загарбниками. Подібно до фольклорних творів, у яких епізоди 

лицарських поєдинків трикратно повторюються, у драмі Г. Лужницького 

Морозенко тричі стикається з неприятелями. 

Центральною у творі є сцена полілогу-агону протагоніста з польськими 

посланцями. Загострення напруги в ній досягається тим, що один із польських 

послів – батько Морозенка. Для епосу характерний мотив двобою батька із 

сином, коли один із них не пізнає іншого. Д. Чижевський, називаючи цей 
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казковий мотив прастарим, зазначає, що «повторюється в різних народів 

оповідання про двобій батька-богатиря з сином, якого він доти не бачив» [674, 

с. 147, с. 56]. 

Про переродження героя та причини прийнятого ним рішення повідомляє 

переказ: «Кажуть, прийшов на Запорізьку Січ Станіславом Морозовицьким, а 

став Нестором Морозенком [історична пісня подає інше ім’я – Іван – В. Ш.]. З 

власної волі зрікся шляхетської віри, бо не міг спокійно дивитися на гірку долю 

українського люду, що стогнав у панському ярмі та бунтував проти сваволі і 

безправ’я» [330, с. 212]. 

У соціальному плані тема роду трактується й в авторському творі: син 

відмовляється від шляху батька, не дотримується його політичної лінії: 

Морозенко […] у вас сумління, вбите майном і становищами, вбите 

вигодами й розкішшю. І ви вже не можете розрізнити, що справедливе, а що ні 

[…] [356, с. 29]. 

Натомість для Морозенка рідною є українська земля, він – син матері-

українки – діє, виконуючи її накази. Драматург застосовує архаїчну модель 

двійників-антиподів (Ю. Лотман указує на можливість як синхронних, так і 

діахронних персонажів-двійників, типу «батько-син» [354, с. 230]). Батько і син 

розведені по різних таборах, що підкреслено національно маркованими 

антропонімами: Мрозовіцький – Морозенко. Цей епізод можна розглядати і як 

розгортання Едіпового мотиву: син ворогує з батьком і шанує матір, 

заповідаючи поховати себе поруч із нею. Важливою є думка О. Веселовського, 

який ситуацію «бій батька з сином» трактує як матріархальний мотив, 

указуючи на розробку цієї теми в персидському, кельтському, руському епосах 

[86, с. 97]. 

У сцені словесного двобою рідних деякі резони батька (для вищої 

об’єктивності) передані його товаришу – ротмістру. Словесне змагання, яке 

ведуть батько з сином, – це зіткнення двох упевнених у своїй правоті 

персонажів. Учасники розмови не чують один одного, вони вступають у діалог 

не для переконання опонента, а щоб висловити свою позицію, засвідчити 
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непохитність у її дотриманні. Репліки антагоністів переповнені патетичної 

риторики: «братовбивча війна», «наша свята земля», «земля, сполочена 

кров’ю», «скарги землі», «сини землі», «смерть за правду й справедливість», 

«покладе голову за святе діло», «стогони і зойки розлогих степів», «зойки 

поневолених людей», «думи розлогих степів» [356, с. 28–29] і таке інше. 

Репліки Морозенка – своєрідний розлогий патетичний монолог, який 

переривається заувагами опонентів. Його монолог сповнений лозунгами: «Це 

діло посвятили кров’ю ті, що за нього загинули. І тому воно вічне! І поки сонце 

світитиме, доти ця земля родитиме людей, що почуватимуть несправедливість, 

що боротимуться за правду, що покладуть життя своє за волю!» [356, с. 29] 

тощо. 

Як і попередня, остання дія твору відбувається в таборі під Збаражем. Це 

пов’язано з конкретним історичним фактом, відображеним у фольклорі: 

народний переказ повідомляє про загибель полковника Нестора Морозенка – 

підло вбитого посланця Богдана Хмельницького до Яреми Вишневецького. 

Дещо по-іншому розглядає причини смерті свого героя Г. Лужницький: 

Морозенко, для полегшення наступу козаків на твердиню, підриває мури 

Збаразького замку й сам гине при цьому. Щоб виграти війни, писав Ц. Тодоров, 

існує потреба в героях, учинки яких «мусять бути заадресовані до людей» [623, 

с. 143]. 

У художню тканину твору драматург уводить притаманний українській 

епіці мотив «дівчина-воїн», яка добровільно стає на захист рідної країни (цей 

баладний мотив відомий чи не в усьому світовому фольклорі [333, с. 58]). Це 

відповідало традиційному погляду українського суспільства на незалежних 

гордих жінок, які здатні відмовитися від власної ідентичності, щоб боротися з 

ворогом. В Україні «завше схвально сприймалася чоловічо-лицарська поведінка 

і жінок» [15, с. 145]. У стосунках Морозенка з дівчиною простежується ще один 

фольклорний мотив, означений Ф. Колессою: «юнак визволяє дівчину із 

татарського полону» [271, с. 88]. Пунктирно окреслюється інший баладний 

мотив – суперництво в коханні (Морозенко – Оксана – Остап). 
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Порушуючи послідовність дій, у середину авторського тексту введено 

характерний для епічного твору зачин: «Он люди розказують чимало про 

невидані пригоди полковника Морозенка» [356, с. 19]. Письменник подвоює 

цей зачин, подаючи другу частину, згідно з народнопоетичною стилістикою, із 

заперечними частками: «Хто не чував, хто вас не знає, полковнику!» [356, 

с. 18]. «Мати добру славу, – за словами Аристотеля, – значить, вважатися серед 

інших видатною людиною […]» [17, с. 20]. У стилістиці фольклорних творів 

народний улюбленець названий «славним лицарем» [356, с. 21]. О. Дей 

підкреслює, що «поняття «лицар» у народній творчості пов’язується з 

чарівництвом, надприродним могутнім умінням впливати на оточення та 

самого себе» [162, с. 22]. 

Персонаж Г. Лужницького, як і належить епічному героєві, змальований в 

екстремальних життєвих ситуаціях. При цьому ватажок козацького загону 

постає відстороненим від загалу: і в сцені звільнення бранців від татарського 

полону, й у фінальних епізодах – підкоп під ворожі мури – він діє в супроводі 

тільки одного козака, розмову з польськими послами веде теж наодинці. 

Можливо, це вплив думної поетики, для якої був характерний образ самотнього 

сміливця. Так, характеризуючи образ головного героя думи «Козак Голота», 

М. Плісецький зауважує: «Такі відчайдухи на свій страх і ризик воювали з 

ворогами, їх не могли контролювати не тільки польська влада, а й навіть 

Запорізький кіш (це не суперечить тому, що Нетяга був запорожцем і після 

вдалого свого пошуку в Полі повернувся в Січ)» [476, с. 101]. Самостійністю в 

діях, незважаючи на свій статус полковника, вирізняється й герой 

Г. Лужницького. При цьому козацький табір на кін майже не виведено. 

Інтерпретація минулого (драматургом описувалися й оцінювалися вчинки 

героїчної особистості) відповідала специфіці авторського бачення: художній 

історизм такого типу творчості, як стверджує дослідник доробку митця 

С. Хороб, пов’язаний зі світоглядними переконаннями Г. Лужницького, «що 

формувалися і розвивалися під впливом ідеології В’ячеслава Липинського» 
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[662, с. 6], який рушійною силою історії визнавав не народ (думка, яку поділяла 

більшість лідерів Центральної Ради), а видатних особистостей. 

Отже, народна пісня та переказ були тим джерелом, яке живило творчість 

західноукраїнського письменника. Художня розробка Г. Лужницьким сюжетів 

народнопоетичних творів тотожна фольклорній: драматург узяв тільки одну 

сцену з пісні – оплакування героя – та переніс події п’єси (подібно до переказу) 

під стіни Збаразького замку, висунувши свою версію причин загибелі 

Морозенка. У руслі народнопісенної традиції змальовано образи твору, 

розроблено його мотиви (переважно баладної природи). Фольклорну природу 

має й стилістика п’єси. 

 

4.2. Драматургічні версії образів неказкової прози Л. Старицької-

Черняхівської, С. Голованівського, В. Товстоноса, К. Буревія 

 

У другій третині ХІХ ст. спостерігається активізація соціально-утопічних 

ідей. Породжена кризовими явищами в суспільстві, утопія виражає мрію про 

досконалий світ, віру в можливість здійснення певних проектів, спрямованих на 

встановлення «золотого віку». У фольклорі героєм, який здатний реалізувати 

такі задуми, виступав легендарний визволитель. І. Павленко висловила думку, 

що сама «форма» захисту – «знак безпорадності та безсилля» [458, с. 111]. 

Причиною появи таких легенд К. Чистов називає народний відчай і народні 

надії, намагання пояснити відхід популярної особи, на яку покладалася місія 

визволителя, прагнення «наділити її безсмертям, повірити в можливість 

продовження чи повторення її подвигів» [675, с. 220]. 

Місію визволителів виконували також «благородні» розбійники. У 

фольклорі різних народів, як відзначає К. Шахова, «ми зустрічаємо образ 

героїчного месника за страждання простих людей, розбійника» [680, с. 7]. Тому 

в усній народній творчості постать розбійника деякою мірою ідеалізувалася. 

Образ «благородного розбійника», який, «ризикуючи власним життям та 

життям своїх товаришів, по-своєму відстоює соціальну справедливість – грабує 



392 

 

панів та багачів і допомагає бідноті, – як зауважив О. Дей, – типовий для 

пізньофеодального фольклору всіх слов’янських народів» [162, с. 27–28]. 

Д. Мордовцев охарактеризував таких розбійників як не звичайних, багато 

обдарованих людей, із ознаками величі й геніальності, з яких за сприятливих 

обставин суспільного й приватного життя вийшли б світлі особистості [426, 

с. 181]. 

Постаті народних захисників – козаків, гайдамаків, опришків – були 

популярними в українській народній словесності. Народні месники, які 

припиняли панську сваволю, поетизувалися, ставали легендарними, казково-

гіперболізованими лицарями [169, с. 46]. Історичні особи зазнавали 

міфологізації, ставали об’єктом фольклорної та літературної творчості. Так, за 

спостереженнями М. Еліаде, із певного історичного прототипу народжується 

легендарна біографія [755, с. 194]. Своєрідність усної традиції зображення 

народних героїв розкриває О. Дей: «Тут історично достовірні факти і явища 

переплетені з вигадкою, метою якою було піднести народного героя, відтінити 

його, надати йому рис величі, непереможності, чудодійності, аж до безсмертя» 

[162, с. 28]. 

Н. Копистянська зазначала, що розбійницька тематика є однією «з 

найдавніших та найбільш розповсюджених у фольклорній та літературній 

баладі» [276, с. 198]. О. Дей окреслив закономірність фольклорного 

моделювання образів розбійників, указавши, що вона полягає у зверненні до 

певних стереотипних форм відображення їх поведінки та побуту. Вони 

обов’язково мають виявити себе передусім як розбійники. Тому балади, де 

виступають ці персонажі, відзначаються подібністю ситуацій і мотивів [165, 

c. 107]. 

Любов народу до «розбійницької» драми А. Некрилова й Н. Савушкіна 

пояснюють наявною в ній атмосферою романтичної вольності, у якій була 

можливість існувати поза соціальною суспільною ієрархією, мститися 

кривдникам, відновлювати справедливість [444, с. 9]. До когорти легендарних 

розбійників (шотландського Робін Гуда, словацького Юрая Яношика, 
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російського Степана Разіна) входять українські месники: Семен Гаркуша, 

Устим Кармелюк, Олекса Довбуш. 

Романтичну «розбійницьку» тематику опрацьовували В. Скотт, 

Ф. Шіллер, О. Пушкін, Г. Квітка-Основ’яненко, О. Стороженко, Т. Шевченко, 

М. Старицький, Г. Хоткевич та інші. Т. Шевченко в поемі «Варнак» (1848) 

«йшов від реалій, відбитих в переказах про гайдамаків та опришків, про Устима 

Кармелюка й Гаркушу» [565, с. 181]. Про зацікавлення молодого 

М. Старицького розбійницькою тематикою свідчить його праця над створенням 

опери «Гаркуша» (разом із М. Лисенком). У 1903 році письменник написав 

роман про Кармелюка. Працюючи над твором, письменник звертався до 

народних переказів і легенд про народного месника, опубліковані в журналі 

«Киевская старина», і частково на офіційні друковані повідомлення того часу, 

спогади сучасників подій. І це цілком природно, оскільки автори, які 

порушують цю тему, зважають і на реальні події, і на народні перекази про 

справедливих «розбійників» [169, с. 46]. 

Історичні пісні, легенди й перекази про відважного Устима Кармелюка, 

керівника повстанців на Поділлі в 1813–1835 рр., досить широко 

функціонували в історико-героїчному циклі українського фольклору. Постать 

борця за соціальну справедливість належить до розряду традиційних образів, 

які в класифікації А. Волкова охарактеризовані як ті, прототипом яких була 

реальна особа, що не відігравала значної ролі в історії, але була особистістю 

яскравою й чимось (характером, учинками, долею) привернула виняткову увагу 

сучасників.  

Науковці зазначають, що загони народного месника налічували близько 

двадцяти тисяч повстанців, які вчинили більше тисячі нападів; їхнього ватажка 

чотири рази засуджували до каторжних робіт, тричі ув’язнювали в Кам’янець-

Подільській фортеці. Дослідники зауважують, що образ Кармелюка має яскраве 

висвітлення в українському фольклорі: у піснях, казках, легендах та переказах, 

прислів’ях та приказках, усмішках та анекдотах [177, с. 208; 330, с. 385]. 

Вагомою є літературна кармалюкіана. Польський поет-романтик 
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Я. Комарницький створив, стилізувавши під фольклорну, пісню «За Сибіром 

сонце сходить», яка стала народною. Художню версію цієї історичної постаті 

подали С. Васильченко, В. Гжицький, І. Драч, В. Канівець, В. Кучер, В. Малик, 

М. Солоненко, Л. Старицька-Черняхівська, М. Старицький, В. Суходольський, 

та ін. 

Людмила Старицька-Черняхівська (1868–1941) у драматургічних 

творах висвітлювала постаті відомих історичних діячів: Петра Дорошенка, 

Івана Мазепи, Устима Кармелюка. П’єсу про легендарного повстанця 

письменниця назвала «Розбійник Кармелюк» (1926), а самого героя – Іваном 

[Див.:712, 738]. 

Для входження в зміст досліджуваних творів важливим є культурно-

історичний і літературний претекст [433, с. 335]. Таким літературним 

претекстом для українського драматурга могла бути казка-повість «Кармелюк» 

(1865) Марка Вовчка. Об’єднує ці два твори й ім’я головного героя – Іван, хоча 

в усьому іншому прозаїк іде дорогою, уторованою народнопоетичною 

традицією трактування образу легендарного бунтівника: художня тканина 

твору будується як своєрідна ілюстрація трьох народних пісень, уведених у 

його структуру: «Ой ідуть дні за днями», «Кажуть люди, що-м щасливий, – я з 

того сміюся», «Повернувся я з Сибіру, нема ж мені долі!» (автором цих пісень 

називають Кармелюка). «З’єднувальним» матеріалом слугують сцени чекання 

матері, дружини, доньки Кармелюка на його повернення. Як вставний епізод 

можна трактувати сцени знайомства й одруження Івана та Марусі. Дії 

повстанців, очолюваних Кармелюком, подані крізь призму народної свідомості 

– у формі чуток, переказів. 

Застосувавши фольклорний прийом гіперболізації, прозаїк наголошує на 

винятковості свого персонажа: «Смільчака такого, такого красеня, такого 

розумниці, як цей хлопчик удався, пошукати по цілім широкім і великім світі 

[…]» [96, с. 72]. 

Злам у психічному стані свого героя прозаїк подає в дусі фольклорної 

поетики: «Тільки разом скоїлось лихо, біда прийшла на молодого Кармеля: що 
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день в Бога, що година у дні, Кармель усе смутніш та смутніш […]» [96, с. 73]. 

Марко Вовчок акцентує на тому, що причиною песимізму були не особисті 

мотиви: «мене не обижали й не кривдили мене» [96, с. 74]. Ідилічний світ героя 

руйнують картини спостереженої ним, благополучним і успішним, народної 

біди. Тому наступні дії Кармелюка мають деміургічний характер, реалізовуючи 

мету: «Я не зношу людського лиха й вбожества! Я мушу тому запобігти! Я хочу 

поправити се биття! [96, с. 81]»; він здійснює перерозподіл матеріальних благ 

на користь бідних. Так герой Марка Вовчка, подібно до свого історичного 

прототипу, прагне вдосконалити світ, керуючись власним поняттям 

справедливості. Фінал твору вирішено в казковому плані, де вказано, що 

«пам’ять живлюща» [96, с. 95] зосталася як про Кармелюка, так і про його 

родину. 

Іншим твором, який міг бути взірцем для Л. Старицької-Черняхівської, 

була повість І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» (1876). Своєю чергою 

тексти прозаїка засвідчують його глибоку обізнаність із творами своєї 

попередниці (алюзії відчутні як у «Миколі Джері», так і в «Кайдашевій сім’ї»). 

Безперечним прикладом для драматурга були драма «Юрко Довбиш» 

(1888) і роман «Кармалюк» (1903) М. Старицького. Зокрема, у творі 

Л. Старицької-Черняхівської чи не головним стане мотив, який декілька разів 

прозвучить у романі: «Но боюсь, что проллю лиш много крови, распущу реки 

слез да и сам в них утоплюсь»; «[…] а теперь, Уляна, я не верю нечему… 

Умерла моя сила и вера» [586, с. 383, с. 677]. Герой М. Старицького наділений 

небуденним розумом, відчайдушною відвагою, тонкою кмітливістю і 

винахідливістю. Це допомагає йому в складних, а часом, здавалося б, і 

безвихідних обставинах. Протагоніст твору демонструє уміння фантастичного 

перевтілення. 

Особа Кармелюка осмислюється в п’єсі С. Васильченка «Кармелюк», яка 

мала кілька видань: чотириактний твір – у 1918, одноактний – у 1923 та 

трьохактний – у 1927 році. Легенди й перекази про Кармелюка, пісня «За 
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Сибіром сонце сходить», як відзначила О. Турган, «стали основним джерелом 

для розуміння і висвітлення образу славного народного героя» [626, с. 112]. 

Дія твору Л. Старицької-Черняхівської «Розбійник Кармелюк» 

зосереджена на розкритті постаті Івана Кармелюка – кріпака, отамана 

розбійників. Статус розбійника вказує на приналежність героя твору до 

межового стану суспільства, «ізгоїв», людей, які вибились із соціуму. 

Центр фольклорного, зокрема баладного, сюжету утворює незвичний 

випадок [298, с. 182]. Такою ситуацією, що кардинально змінила життя 

персонажа Л. Старицької-Черняхівської – кріпака Івана Кармелюка, стала його 

відсіч домаганням поміщиці, яка захопилася молодим вродливим чоловіком. 

Покараний нагайками свавільний кріпак залишає родину й, уникаючи 

солдатчини, стає месником. 

Відомості про наближення Кармелюка до правлячих кіл Л. Старицька-

Черняхівська могла почерпнути і з текстів своїх попередників, і з численних 

фольклорних творів про нього. Так, переказ «Втеча з солдатської неволі» 

пояснює природу освіченості Кармелюка: «Служив він при панові у 

Головчинцях [село, де народився Кармелюк, тепер – Кармелюкове – В. Ш.] 

козачком. Пан їздив за границю, у Варшаву. Брав з собою козачка» [330, с. 279]. 

У цьому переказі з’ясовується ґенеза його вільнолюбства: «Кармалюк 

познайомився з солдатами, які повстали в Австро-Венгрії» [330, с. 279]. У 

небажанні йти до війська вбачають народні оповідачі причину зміни 

соціального статусу героя: «Не захотів Кармалюк / Цареві служити» [330, 

с. 278]. 

Відповідно до історичних реалій, у новому локусі протагоніст твору –

колишній кріпак – здобув статус отамана. Народну симпатію до ватажка, від 

якого головним чином залежала доля товариства, В. Гнатюк пояснював 

небуденністю його постаті: «На начальника вибирали тому чоловіка, що не лиш 

був відважний, сильний, зручний, меткий, але й розважний, мудрий, що знав 

коло справи добре ходити, що потрафив кожної хвилини орієнтуватися 

відповідно до обставин і давати відповідні накази» [125, с. 135] (тема народних 
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повстанців цікавила західноукраїнського фольклориста, свідчення чому – 

розвідка «Словацький опришок Яношик у народній поезії» [125, с. 131–162]). 

Герой Л. Старицької-Черняхівської, зважаючи на ремствування простого 

люду («Лютий пан та жорстокий» [588, с. 51]), вершить суд над кривдниками. 

Мотив «кожен одержить те, що йому належить» [588, с. 64] перегукується з 

фольклорним. У деяких народнопоетичних творах особа Устима Кармелюка 

трактувалася як постать легендарного спасителя. Народним захисником 

названо Кармелюка в переказі «Як Кармелюк вчив людей»: «Бідний люд всю 

надію на нього покладав. Лягають спати – згадують Кармалюка, вдосвіта на 

панщину ідуть – думають: «Може, Кармалюк прийде?» [330, с. 285]. 

Свого персонажа – освічену й кмітливу людину, талановитого актора – 

драматург малює в манері авантюрних романів: перед заможною публікою він 

постає в статусі графа Станіслава Заморського, рота москалів після спілкування 

з ним, замість Кармелюка, «вполювала» шляхтича Тхоржевського. Типовим 

прийомом легенд і переказів назвав перевдягання героя в пана, попа, купця, 

маляра і т.п. для зустрічі з ворогом О. Дей [162, с. 31]. 

Автори, які звертаються до зображення відомих осіб, мусять зважати на 

те, що імена персонажів потрапляють у структуру певного твору вже 

навантаженими попередньою соціально-культурною й літературною 

семіотикою. За спостереженнями Ю. Лотмана, вони виступають як механізм 

кодування, що відсікають одні сюжетні можливості й стимулюють інші. 

Виникає певний спектр можливих сюжетних ходів, «багатство трансформацій і 

перекомбінування сюжетних структур, які визначаються традиціями жанру в їх 

взаємодії з «сюжетами життя» [353, с. 94]. 

Л. Старицька-Черняхівська, незважаючи на попередню традицію 

трактування образу Кармелюка, трансформувала його. Герой письменниці 

зображений як самотня людина (мотив «од журби гину» [116, с. 207] був 

притаманний і фольклорному твору). Ґенезу цього стану письменниця пояснює 

тим, що члени загону не завжди поділяють ціннісні орієнтири свого керівника, 

вони спрямовані більше на розбій з метою наживи, ніж на допомогу вбогому 
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люду: «Не ті поплечники», – змушений констатувати ватаг [588, с. 91]. 

Протиставляючи персонажів, авторка апелює до визначального для 

фольклорної поетики принципу антитези. У міжусобній боротьбі Кармелюк 

почувався подоланим. Він визнав свою поразку. Обставини виявилися сильніші 

за нього. Це типова для баладного жанру ситуація. У баладі питання 

«особистість і суспільство», як зауважує Н. Копистянська, вирішується у 

трагічному плані невідповідності потенційних можливостей, прагнень 

особистості і суспільних умов, у яких ця особистість змушена жити і які часто 

гублять її [276, с. 214]. 

Письменниця також торкається проблеми «морального «очищення» 

розбійника через благотворний вплив жінки» [221, с. 121], в українській 

літературі вперше опрацьованої О. Стороженком у романтичній мелодрамі 

«Гаркуша». Герой Л. Старицької-Черняхівської під впливом розмови з 

дружиною, яка прийшла до нього в ліс (у фольклорі такий похід за кимось – це 

«похід на той світ і повернення з нього» [15, с. 147]), відчуває сумніви в 

доцільності веденої ним боротьби (цим він близький до протагоністів роману 

«Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів» (1937) та драми «Про що 

тирса шелестіла» (1916) С. Черкасенка). 

І хоча Кармелюка переконують: «Сину, таж поки ти в лісі, шануються хоч 

трохи пани, а не буде тебе, то…» [588, с. 97], він переживає духовне прозріння, 

констатуючи: «Ошукав і себе… Увірвалась віра…» [588, с. 97]. Протагоніст 

твору української письменниці близький до героя «Розбійників» (1782) 

Ф. Шіллера: 

Розбійник Моор. О дурень я, що мріяв злочинами виправити світ і 

підтримати закони беззаконням. Я називав це відомстою й справедливістю! 

[686, с. 257]. 

Показово, що від боротьби відходить і головний герой роману 

М. Старицького. Причиною цього прозаїк називає ту, що після заслання ватага 

в Сибір, його загони «[…] рассеялись, разбились на небольшие отряды и 

занялись мелкими грабежами» [586, с. 669]. Крім того, указано на деякі 
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послаблення панського (переважно польського) утиску після 1831 року. 

Рішення цього персонажа цілком слушно обґрунтувала Н. Левчик, 

відзначивши, що він не зрадив ідеалів, які сповідував, а пережив їхній крах, 

усвідомивши глибоку прірву між особистими поглядами й панівними 

тенденціями суспільного життя. 

Герой твору Л. Старицької-Черняхівської (подібно до протагоніста п’єси 

«Павло Полуботок» (1928) К. Буревія) приходить до усвідомлення 

помилковості своєї діяльності: «Хотів побороти правду, а заподіяв кривду 

всім…» [588, с. 100]. Отже, нереалізованим залишилося його романтичне 

бажання змінити світ, зробити його щасливим. Цим персонаж Л. Старицької-

Черняхівської близький до фольклорного «грішника, який кається». 

Кається у своїх діях розбійник – герой низки переказів: «Великий 

грішник», «Про великого грішника», «Як грішник через обруч спасся» [330, 

с. 238–241]. Персонаж одного із них признається: «Я чесних і бідних людей не 

рушав, бо їх досить бог побив. Я спорядив на той світ багатих, котрі позабували 

про біду і сміялися над народом» [330, с. 240]. Прощення кожний із цих 

розбійників заслуговує ще одним убивством, на яке зважується, рятуючи 

кріпаків від деспотичного пана чи його слуги. Цим реалізується мотив 

«грішник дістає прощення за вбивство ще більшого грішника». О. Дей зауважує 

те, що легенда про великого грішника розглядає вбивство жорстокого пана-

кровопивці чи його посіпаки як праведний вчинок, що став спокутою 

розбійнику, приніс йому єпитимію за дійсно тяжкі гріхи [162, с. 26]. 

Переродження й каяття – риси, що споріднюють «шляхетного 

розбійника» Л.Старицької-Черняхівської з Гаркушею – протагоністом повісті 

Г. Квітки-Основ’яненка «Предания о Гаркуше» (1841). Зауваживши, що ідея 

твору українського прозаїка типологічно близька змісту трагедії Ф. Шіллера 

«Розбійники», В. Івашків відзначив: «Сутнісні риси художнього конфлікту 

«Предания о Гаркуше» полягають у пристрасному, але заздалегідь приреченому 

волею автора на невдачу, прагненні Гаркуші усунути несправедливість 
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суспільства своїми «протизаконними» засобами, що є частковим виявом 

проблеми герой – держава» [221, с. 23]. 

Протагоніст письменниці має спільні риси з Кирилом – головним 

персонажем повісті Т. Шевченка «Варнак» (1853), який у результаті пережитих 

душевних борінь, переглянувши свої колишні позиції, приходить до каяття. Із 

персонажем Т. Шевченка протагоніст Л .Старицької-Чарняхівської подібний 

переживанням внутрішньої конфліктності, викликаної сумнівами в 

правильності обраного шляху. 

Образ героя твору «Розбійник Кармелюк» виконано в руслі моделі, 

окресленої Ю. Лотманом, згідно з якою змінюється не становище героя, а його 

внутрішня сутність чи навколишнє життя, чи й те, й інше. Герой, покликаний 

перетворити світ, може бути виконавцем однієї із двох ролей: «згубника» чи 

«рятівника». При цьому «згубник», пізнавши крайню міру зла, перероджувався 

в «рятівника». Він переживав смерть-спасіння, спустившись у пекло, виходив 

звідти іншим. Роль міфологічного моменту «смерть – спускання до пекла», як 

указував дослідник, найчастіше відіграє Сибір [353, с. 98–103]. Однак суттєвим 

є те, що цей локус не змінив прототипа – історичну особу: Устим Кармелюк, 

повернувшись із заслання, продовжував свою оборонницьку місію. Зміну в 

поведінці протагоніста драматург обґрунтовує його внутрішнім станом – 

докорами сумління за залишену родину. Але образ дружини Кармелюка не 

накладається на того «вчителя життя», після зустрічі з яким герой, згідно з 

моделлю Ю. Лотмана, перевтілювався [353, с. 103]. 

Прихід дружини Кармелюка за чоловіком у незвичайний для неї локус 

лісу (драматургом розробляється казковий сюжет походу одного з подружжя у 

ворожий стан для врятування коханої людини) був тією незвичайною подією, 

яка прискорила прийняття героєм важливого рішення. Ця ситуація споріднює 

драматичний твір із баладою, у поетиці якої важливе місце посідає саме 

випадок. 

Баладну природу має й розроблений у п’єсі мотив суперництва в коханні 

– боротьби двох жінок за прихильність чоловіка. Головний персонаж твору 
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підпав спокусі – не зміг противитися почуттю вродливої московки. Відповідні 

ситуації розроблені й у переказах та історичних піснях про Кармелюка, у яких 

мовиться про згубне для нього захоплення одруженою чорнявою Магдалиною: 

«Сама ж ти дала до двора знати, 

Щоб мене вбили у твоїй хаті» [142, с. 233]). 

Називають також бідну шляхтянку (переказ «Зрада», у якому при 

акцентуванні соціального й національного неприйнятним виявляється саме 

національне: «та шляхтянка й дала звістку своїм, звістила, бачте, ляхів» [330, 

с. 290]). Отже, один із ініціаційних етапів Кармелюк не проходить. І коли 

врешті-решт головний персонаж твору зважується порвати з коханкою й 

повернутися до сім’ї, його долю вирішує любка: «Ні їй, ні мені [588, с. 101]. 

Отже, фінальну сцену своєї драми письменниця розгортає за народною версією. 

У романі М. Старицький пов’язує Кармелюка з чотирма жінками: дружиною 

Мариною (у ліс замість померлої матері йде син Ясь, який випадково знаходить 

батька: прозаїк розробляє мотив зустрічі батька і сина), отаманшею Уляною, 

попівною Олесею та шляхтянкою Розалією. Саме спілкування з Олесею 

«відволожувало» й облагороджувало Кармелюкову душу. 

Твори Л. Старицької-Черняхівської та М. Старицького можна означити як 

романтичну мелодраму на кшталт драматургії В. Гюго, якій, за визначенням 

Д. Наливайка, притаманні такі ознаки: «дія відбувається в минулому, серед 

дійових осіб є історичні постаті, але сюжет не основується на історичних подіях 

і колізіях, а історичні особистості постають переважно у сфері звичаєво-

побутовій і трактуються досить довільно» [433, с. 186]. Драматург поєднує 

історичну та романічну фабульні лінії, при цьому суспільна історія постає тлом, 

на якому розвиваються як особистісні взаємини персонажів, так і внутрішні 

боріння головного героя твору. 

Письменник, як зазначав О. Білецький, тільки користується історичними 

фактами для своїх особливих художніх цілей, для втілення певної ідеї в певних 

живих, типових образах. Він інтерпретує минуле, переосмислюючи його згідно 

з індивідуальними світоглядними установками. 
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Легенди й перекази живили творчу уяву Старицьких, як доньки, так і 

батька, які звернулися до постаті подільського повстанця. Можливо, цьому 

сприяло те, що на Поділлі був їхній родовий маєток. Дослідник фольклору, 

перекладач із сербської мови народних дум і пісень, у фіналі роману підбивав 

підсумки: «А творчество народное делало свое дело… Оно слагало дивные 

песни и думы, сплетало истину со сказочной фантазией и облекало ореолом 

славы грустный образ атамана Кармелюка» [586, с. 679]. 

Можна припустити, що робота автора над легендарним образом має 

спільні риси з колективною народною творчістю: у фольклорі, як акцентував 

Ю. Лотман, первісним є не тільки певна сума правил, але й певний текст – 

певна система канонічних правил (текстів-зразків, на основі яких створюється 

новий текст) входить як компонент у фольклорний текст [353, с. 135]. 

Орієнтуватися на канонічні взірці мусить і письменник, який виводить у своєму 

творі історичну особу. Т. Мейзерська зауважує, що «символ чи знак, 

інтегрований певною індивідуальною творчістю, має стабільне змістове ядро, 

котре з часом обростає новим смисловим змістом» [387, с. 5]. 

Авторка, ідучи за фольклорними текстами, усе-таки в дусі свого часу 

трансформувала загальновідомий образ, наділивши його (подібний стиль 

роботи з історичним матеріалом продемонстрував С. Черкасенко, створивши 

образ Івана Сірка – протагоніста драми «Про що тирса шелестіла») роздвоєним 

світосприйняттям. Письменниця переконливо не обґрунтувала причину 

духовного переродження свого героя, тому введення жандармів у фінальній 

сцені було своєрідним прийомом deus ex machina, який і знімав (але не 

вирішував) назрілі суперечності. 

На відміну від амбівалентної особи героя п’єси «Розбійник Кармелюк», у 

драматичному етюді «Останній сніп» (1919) письменниця малює однозначний 

образ антигероя. Тема етюду – зрада заради наживи. Авторка прямо не називає 

ім’я зрадника, прототипами головних осіб твору, очевидно, є представники 

сімейства Гната Галагана. Вірогідно, що дія відбувається в Сокиринцях на 
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Чернігівщині (звідти походить один із найстаріших вертепів, на який є вказівка 

у творі). 

Легенда «Про Галагана, що Січ зруйнував», поміщена в збірнику легенд 

та переказів Нижньої Наддніпрянщини, не розкриває причини вчинку, а 

зосереджується на образі зрадника, який, згідно з фольклорною поетикою 

зображення ворога, демонізується (подано як надприродну істоту): «Галаган 

був великий характерник» [551, с. 181]. Цей збірник містить низку легенд і 

переказів про зруйнування Січі: «Підступність цариці Катерини», «Здаватись не 

будемо», «Останні роки Запорожжя», «Лихо прийшло на Зелені Свята», «Це 

діялось проти неділі», «Останні дні Січі» [551, с. 169–181]. 

Авторка не вводить у твір історичних постатей (згадується лише останній 

запорозький кошовий Петро Калнишевський, спадкоємиця роду наказного 

українського гетьмана Павла Полуботка та руйнівник Запорозької Січі 

російський генерал Текелій). 

У центрі п’єси – уявна козацька родина Нещадимів (на кін виведено 

старого полковника, його сина й онуку). Антагонізм між представниками 

різних поколінь цього сімейства полягає в тому, що батько – весь у минулому, 

натомість інтереси сина спрямовані в майбутнє. Один снить часами запорозької 

вольниці, інший скеровує свої погляди на Москву, звідки отримує деякі пільги. 

Про інакшість сина свідчить його чужинецький одяг – костюм вельможі 

єкатерининського двору, яким він виділяється серед інших українських 

полковників. Костюм, постаючи «носієм знакової структури» [56, с. 7], 

засвідчує, що статус його власника відмінний від статусу решти присутніх. 

Головний герой етюду – старий запорозький січовик Андрій Нещадима, – 

прагнучи в слові передати нащадкам запорозьку славу, пише хронограф про 

руйнування царським військом Запорозької Січі: 

«Все, що колись тут коїлось, і як… 

Як москалі додержали присяги, 

Занапастили весь веселий край, 

Січ знищили, нарід весь ошукали, 
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Закатували Калниша і все, 

Все знищили… Всі вольності, все право, 

Все те, на чім ми присягали… Ох, 

І присягали ж!» [587, с. 32]. 

Інтрига одноактівки «розгортається завдяки прийому незнання [368, 

с. 224]. Авторка вводить у твір детективний елемент: літописець має розгадати 

загадку – з’ясувати особу зрадника, який відкрив загарбникам дорогу на Січ. 

Важливе місце у творі, у якому переважають баладні елементи, належить 

випадкові. Випадок зруйнував ідилію в родині, розкривши шукачеві ім’я 

зрадника. Трагедія батька полягала в тому, що зрадником виявився його син. 

Найстрашніше приходить до полковника з усвідомленням того, що син має 

деякі преференції тому, що зрадив: 

«Купили вас, приборкали не лихом, 

А добрами…» [587, с. 37]. 

Зміна в модусах мислення, поведінці, духовній культурі населення 

запорозького регіону відобразилася в народнопоетичних творах. Аналізуючи 

легенди та перекази Нижньої Надніпрянщини, І. Павленко апелює до 

спостережень над піснями про громадські справи М. Драгоманова: «Після руїни 

Січі селяни українські, замкнені в свої домові справи, стали думати тільки про 

своїх близьких ворогів…» [458, с. 144]. До подібних висновків, розглянувши 

легенду «Бенкет хижаків», прийшла й сучасна дослідниця: «Якщо запорожці 

відвойовували землю для спільноти, то у післякозацькі часи головне – «Це 

моє!» і на зміну займеннику «ми», що характеризував єдність запорожців та 

спільне володарювання, з’являється «я», «моє» [458, с. 194]. 

Отже, фольклор був одним із вагомих джерел творчості. Л. Старицької-

Черняхівської, яка у своїх п’єсах осмислює як відомі постаті, так і переломні 

віхи в житті українського народу. 

Місію визволителя від соціального й національного гніту українці 

покладають і на Т. Шевченка. Особу поета, усвідомлюючи його значущість, 

міфологізували ще сучасники. Т. Шевченка називали своїм поводирем, 
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зауважуючи, що він – «цілий народ, який говорить вустами свого поета» 

(О. Бодянський, [231, с. 132]), «народ ніби обрав його співати замість себе» 

(М. Костомаров, [231, с. 206, с. 220]); а його вірші «і москалі шанують, а 

земляки наче псалтир промовляють» (П. Куліш [231, с. 320]). Адресати 

Т. Шевченка вказували, що на Правобережній Україні він став міфічною 

постаттю, про яку йдуть легенди нарівні з переказами старих часів 

(М. Максимович, [231, с. 137]). 

Українські малярі зображували Т. Шевченка в образі Святого Тарасія. 

Одна з таких робіт представлена в експозиції Національного музею Тараса 

Шевченка: «Портрет Тараса Шевченка. Святий Тарасій» (1898) 

І. Єремєєвського. 

Міфологізація образу Т. Шевченка продовжилася й наступними 

поколіннями. У наш час у травні проводиться культурологічна акція «Проща до 

Тараса» – піший хід у місті Каневі від церкви, де стояла труна з прахом 

Т. Шевченка, до місця його поховання. 

У народній свідомості Т. Шевченко постає як визволитель від соціального 

гноблення: «була легенда, що Шевченко не вмер, що він живий, а тільки «до 

слушного часу» ховається від панів, щоб з’явитися перед ними в час великої 

покари…» [434, с. 4]. 

Українські митці створили вагому шевченкіану. Зокрема, у 1939 році з 

нагоди 125 річниці з дня народження Т. Шевченка з’явився цілий пласт 

драматичних творів [Див.: 716]. Сакральність Шевченкового слова для 

українців осмислює Є. Іванців у п’єсі «Гонведи йдуть»: «А він українець був 

такий, як я… В кишені на грудях … на серці в нього був Кобзар…» [218, с. 36] 

(у прозі цей мотив розробляли В. Стефаник у новелі «Марія», С. Васильченко в 

новелі «Чайка» та ін.). Петербурзькі реалії життя поета 1859 року відтворив у 

драматичному епізоді «Шевченко й Чернишевський» П. Тичина. За мотивами 

поеми «Катерина» К. Герасименко написав п’єсу «При битій дорозі» – лібрето 

до опери «Наймичка» (музика М. Вериківського). Сюжет драматичної поеми 

«Поетова доля» С. Голованівського ліг в основу опери «Шевченко» В. Йорша. 
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У поемі Сави Голованівського (1910–1989) розкрито петербурзькі та 

українські сторінки життя Т. Шевченка 1847 року. Письменник зображує 

тридцятитрьохлітнього поета. Очевидно, це дало підстави Л. Скорині побачити 

в сюжеті драми «відому новозавітну матрицю – події з життя Ісуса Христа 

перед його арештом і стратою» [553, с. 177]. 

У п’єсі збережено основну ознаку фольклорної поетики – 

протиставлення. Персонажі драми поділені на героїв та їхніх антиподів. До 

перших належать Т. Шевченко з нареченою Ольгою Кучеренко, від імені його 

противників виступає П. Куліш, до табору якого автор відносить і 

М. Костомарова з В. Білозерським. 

Тенденція протиставляти П. Куліша Т. Шевченкові, як слушно відзначив 

І. Дзюба, започаткувалася в радянському літературознавстві в 30-х роках: один 

трактувався як «революційний демократ», інший – «родоначальник 

українського буржуазного націоналізму». За цією усталеною схемою різних за 

позиціями й розумінням письменницької місії митців моделює свої образи й 

ситуації С. Голованівський. Натомість М. Могилянський у романі «Честь» 

(1929), М. Івченко в романі «Робітні сили» (1928), як слушно спостеріг 

М. Васьків, віддавали перевагу кулішівському типу діяльності, трактуючи 

постаті П. Куліша й Т. Шевченка як «взаємодоповнювальні, рівноправні» [81, 

с. 55]). 

Композиційно твір С. Голованівського складається з чотирьох частин – 

відносно самостійних фрагментів, об’єднаних темою прихованих змагань за 

душу Кобзаря, які ведуть Ольга та П. Куліш – репрезентанти різних соціальних 

станів: кріпаків та інтелігенції. 

Перед Т. Шевченком, учорашнім кріпаком, стоїть онтологічно 

непосильне (але згідно з ідеологічними постулатами 20–30-х рр. ХХ ст. єдино 

можливе) завдання. Він має здійснити життєвий вибір, увійшовши до одного з 

таборів: народу чи інтелігенції (невключення інтелігенції до складу народу 

наділяло її особливим статусом). 
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Тенденційно змальовуючи постать П. Куліша, драматург подає її 

уособленням лиховісних сил. П. Куліш, подібно до Юди з драми С. Черкасенка 

«Ціною крові», що прагнув скеровувати дії Ісуса, хоче нав’язати Т. Шевченку 

потрібну, з його точки зору, модель поведінки: 

«Та я 

тяжку відповідальність почуваю 

за річище, яким він потече…» [130, с. 281]. 

Своїм обов’язком він уважав утручання у «вибір Кобзаревої душі» [130, 

с. 283] (кореспонденція прототипів літературних персонажів свідчить про те, 

що П. Куліш давав поради другу творчого й приватного характеру). Л. Скорина 

слушно зауважує те, що образ П. Куліша С. Голованівського «навряд чи має 

щось спільне з реальною особою, нагадуючи Шекспірівського Яго» [553, 

с. 558]. На розходженні прагнень цих двох персонажів – міфологізованих 

історичних осіб – засновано конфлікт твору (у міфологічній біографії, до 

розряду якої можна віднести й твір українського драматурга, як указує 

М. Еліаде, неможливо було обійтися без поєдинку з рептилією [757, с. 63], таку 

роль С. Голованівський відводить П. Кулішу). 

Для спрямування дій Т. Шевченка П. Куліш, подібно до казкового 

персонажа, має залучитися помічницею, через посередництво якої він 

здійснював би керівництво поетом. Цю місію він покладає на майбутню 

дружину Т. Шевченка, яку сприймає як засіб, котрий сприятиме тому, що  

«із серця в нього вирветься не крик, 

а мелодійна, солов’їна мова» [130, с. 283]. 

Під впливом дружини Т. Шевченко має скоригувати й змінити ідеал та 

характер своєї творчості. 

П. Куліш окреслює вимоги до майбутньої нареченої Т. Шевченка: 

«Аби людина доброго достатку 

і знатного сімейства» [130, с. 279]. 
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Обраниця Тараса не відповідає цьому критерію: вона – кріпачка. Баладну 

природу має трагічне завершення цієї сюжетної лінії: старання П. Куліша 

увінчалися успіхом – він розладнав заручини поета з Ольгою. 

У художню структуру твору автор уводить (але не розгортає) інший 

баладний мотив – зведення дівчини (драматург розробляє сюжети, які в 

класифікації балад О. Дея подані як «Кохання і дошлюбні відносини»). Ідучи за 

традицією, автор звабником кріпачки подає пана-кріпосника. Пан Твардовський 

змальований мимовільним знаряддям (чи помічником) П. Куліша та його групи. 

За наругу над Ольгою Твардовський був покараний (розроблюється мотив, 

опрацьований Т. Шевченком у поемі «Гайдамаки»), але месником виступає не 

Т. Шевченко, а введений автором новий персонаж. 

У четвертій дії в стислій формі подається модель, пропонована в трьох 

попередніх частинах тексту: П. Куліш ще раз намагається спокусити 

Т. Шевченка – залучити до свого кола, до пропагованої братчиками ідеї 

всеслов’янської єдності. Але Кобзар засвідчує єднання не з П. Кулішем, а з 

народом: 

«Ні, ні… я з чумаками. По дорозі 

якраз нам з ними […]» [130, с. 364]. 

У цій сцені Т. Шевченко виступає в ролі будителя народу, який закликає 

до насильницьких дій. Цей додатковий мотив став головним смисловим ядром 

твору. 

Отже, у творі С. Голованівського представлено низку фольклорних 

елементів. Провідний мотив неможливості закоханих бути разом через лихі дії 

антагоніста ускладнений мотивом зведення. Баладні елементи твору 

контамінуються з мотивом соціально-утопічної легенди про визволителя, яким 

народ вважає Т. Шевченка. При роботі автор використовує прийоми, характерні 

для фольклорної поетики: поляризація дійових осіб, пасивність головного 

персонажа та активність його антагоніста, трагічний фінал тощо. 

Західноукраїнський драматург Віталій Товстонос (1883–1936) у п’єсі «За 

друзі своя» (1927) (алюзія на Біблійний текст: «Христос сказав, положи душу 
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свою за свої друзі» (Євангеліє від Іоанна, глава 15)), змальовуючи реалії життя 

болгарського народу, звертається до народнопоетичного матеріалу про 

легендарного Марка. У слов’янському фольклорі образ Марка багатогранний. В 

українців він близький до біблійного Агасфера – вічного мандрівника, який має 

спокутувати свій тяжкий гріх. В епічних піснях (юнацьких) болгар, македонців, 

сербів, хорватів він постає як Марко-королевич – ідеальний герой, що «має 

легендарне ім’я, яке відсилає до королівського походження», «оборонець 

громади, захисник слабких» [300, с. 33]. 

Із постатями Королевича Марка, Устима Кармелюка, Тараса Шевченка, 

пов’язані месіанські легенди (соціально-утопічні), у яких ці історичні особи 

виписувалися в ролі визволителів. Широко побутували південнослов’янські 

легенди про Марка, який переховується, але повинен повернутися, щоб 

визволити народ від іноземного поневолення. У різні часи легенди такого плану 

складалися в народів, що перебували під чужоземним поневоленням. Марко-

королевич виступав у ролі заступника балканських народів від турецького 

поневолення. У деяких творах південнослов’янського фольклору Королевич 

Марко зображується у вигляді святого Георгія (подібно до того, як в українців 

відбувається ототожнення особи Тараса Шевченка з образом святого Тарасія). 

Оспіваний у південнослов’янських піснях образ Марка Королевича 

«перегукується з образами героїв багатьох старовинних українських дум» [636, 

с. 63]. Цю подібність науковці пояснюють «аналогічністю соціальних умов 

виникнення цих жанрів, а в кінцевому підсумку – подібністю історичної долі 

сербів і українців» [636, с. 63]. Існує невідповідність історичної особи Марка 

Королевича та трактування цього образу в південнослов’янському епосі. 

«Відмінною властивістю легенд та переказів є […] легке прив’язування мотивів 

і сюжетів до різних історичних подій, осіб і географічних осередків […]», – 

зауважував О. Дей [162, с. 18]. Адже, як зазначив Р. Кирчів: «Виконавець не 

просто повторює готовий текст, поетичні форми, а нерідко пристосовує їх до 

певної ситуації, події, осіб, додає своє – імпровізує» [250, с. 389]. Народна 

пам’ять, як слушно відзначила С. Грица, утримує ядро сюжету, але не в змозі 
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утримати всіх деталей оповіді, у зв’язку з чим відбувається розмивання 

автентичності історичного чи ситуативного посилу твору, міфологізація чи 

метонімізація фольклорного зразка. Залишається фабульний каркас типової 

ситуації, куди, як у сталу форму, уписуються нові герої [145, с. 101]. М. Возняк 

зауважив, що і в історичних піснях «імена не тільки слабо індивідуалізовані, 

але й випадково або досить механічно причеплені до історично-побутових 

типів і картин» [97, с. 444]. 

Видозміни образу Марка відбулися в ХVІІІ–ХІХ ст. Як наголошує 

М. Еліаде, ставши частиною народної пам’яті, історична особа Марка 

Королевича «відходить на задній план, і його біографія відтворюється заново – 

за міфічними стандартами» [757, с. 65]. П. Динеков спостеріг наскрізне 

виділення позитивних рис образу, що дало можливість «змалювати особу, яка 

втілює патріотичні ідеали і прагнення поневолених південнослов’янських 

народів» [174, с. 452]. 

Саме в такій іпостасі подає свого персонажа В. Товстонос. Тема п’єси «За 

друзі своя» – боротьба болгарського народу з турецькими поневолювачами за 

національне визволення. Коло дійових осіб широке: болгари, турки, євреї, 

росіянин. Серед них центральне місце посідає Марко – «парубок невідомого 

роду» [622, с. 3]. Подібно до жанру легенди, у сюжет якої особа героя-рятівника 

вводиться за посередництвом вищих сил, поява Марка в болгарському селі 

нічим не вмотивована. Для селян-болгар він виступає в месіанській ролі: 

Станко. Раніш і я був сліпий, поки в нас не було Марка [622, с. 4]. 

Винятковість героя підкреслюють персонажі твору різної національної 

приналежності: 

Абрам. О, розумний був Марко! [622, с. 4]. 

Петрія. А що вже розумний був Марко…[622, с. 5]. 

Персонаж В. Товстоноса виступає в ролі визволителя слов’янської землі 

від турецьких поневолювачів, жертовно беручи на себе відповідальність за 

селян: 

Марко (туркам). Сюди! Ми тут! Я ворог ваш! Я Марко! [622, с. 45]. 
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Так розкривається агіографічна семантика заголовка: («за люди своя»): за 

волю своїх друзів Марко заплатив власним життям, виконавши свою місію 

рятівника знедолених. О. Лосєв, А. Тахо-Годі зауважували, що, попри різне 

трактування лексеми «герой», сучасні етимологи акцентують на функції 

захисту, покровительства [351, с. 233]. Оборона героєм своєї спільноти – одна з 

його засадничих, архетипальних функцій. Ц. Тодоров відзначив, що потреба в 

героях існує, щоб виграти війни: «героїчні вчинки мусять бути заадресовані до 

людей» [623, с. 143]. 

Активна діяльність героя переборює таку ж активну протидію суперника. 

Легендарний герой має «вартих його ворогів» [300, с. 35]. Як слушно спостеріг 

Г. Почепцов, сила героя визначається силою ворога, без нього йому неможливо 

проявити себе. «Таким чином, – підсумовує дослідник, – «герой» і «ворог» 

являються взаємозалежними сутностями» [494, с. 330]. Своєрідним антиподом 

жертовного Марка виступає Арсен-яничар, із образом якого пов’язана тема 

ренегатства. Масштаби розповсюдження цього явища підкреслює наявність у 

болгарському фольклорі пісень про яничарів [174, с. 552–555]. 

Серед дійових осіб твору вирізняються змальовані в народнопісенному 

плані юнаки. У південнослов’янському фольклорі побутує жанр юнацьких 

пісень – творів, у яких розкриваються сильні пристрасті й піднесені почуття, 

проявлені на широкій суспільній основі [174, с. 552]. У народному епосі ці 

персонажі постають як «виразники героїчних рис самого народу» [174, с. 419]. 

Отже, у своєму тексті, змальовуючи реалії життя болгарського народу, 

український драматург творчо переосмислив архаїчний тип визволителя. 

Письменник використав фольклорні традиції на сюжетному, образному та 

словесно-стилістичному рівнях. 

У руслі мотивів про визволителя можна трактувати драму «Павло 

Полуботок» (1928). Її автор – Кость Буревій (1888–1934) – «першорядний 

знавець і критик театру, літератури, мистецтва» [518, с. 394]. Про свій інтерес 

до сцени митець писав в «Автобіографії»: «Завжди бувши театралом, Буревій 
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поволі стає театрознавцем, віддаючи театрові під час перебування в Москві 

багато часу й уваги» [77, с. 5]. 

Перу драматурга належать театральні ревю «Опортунія» (1930), «Чотири 

Чемберлени» (1931), «Овечі сльози», п’єси «Хам» (1925), «Мертві петлі». 

Можливо, через свою політичну приналежність (чільний представник 

есерівського руху) письменник в історичній драмі «Павло Полуботок» порушує 

політичну проблему – розкриває взаємини України й Росії першої половини 

ХVІІІ ст., у яких переможниця в Полтавській битві поступово стає 

метрополією. Така ситуація була суголосною сьогоденню митця, отже 

актуальною. 

Освітлені драматургом історичні факти і події, на слушну думку 

Ю. Лавріненка, «вражають своєю подібністю до основних фактів взаємин 

України з Совєтською Росією після 1917 року» [518, с. 755]. Для пригнобленого 

народу, яким, очевидно, знову відчули себе українці ХХ ст., національний міф 

будується, як указав Г. Гачев, згадками про героїчних предків [111, с. 129]. 

Одним із таких гідних синів України був Павло Полуботок, який прагнув 

зберегти її державність. Ця історична особа й стала прототипом драми 

К. Буревія, яка вирізняється переконливою історичністю. 

Свій твір письменник ґрунтував і на фольклорному матеріалі. 

М. Костомаров писав: «У Малоросії в середовищі тамтешньої інтелігенції 

склалася і укорінилася думка про Полуботка як сміливого, благородного і 

рішучого, при всьому тому несхитно вірному престолові і своєму обов’язку» 

[289, с. 263]. Особу гетьмана сакралізувала фольклорна легенда, 

охарактеризувавши його словами «праведен бувши» [639, с. 88]. Зважаючи на 

цей народний погляд на Павла Полуботка, драматург розробляє й іншу 

легендарну модель: персонаж, який дійшов до розуміння помилковості своїх 

попередніх дій, тобто грішник, що кається. Контамінація мотивів герой-борець, 

святий і грішник покладена в основу твору. Таким чином формується 

композиційна структура, означена Р. Тхорук як героїчно-романсова матриця 

[630, с. 183]. 
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Крім того, осмислюючи причини нереалізації державницьких прагнень 

українського народу, автор уводить у твір мотив розбрату серед українських 

очільників, викликаний дотриманням різних аксіологічних критеріїв, та мотив 

неузгодженості між керманичами у виборі тактики боротьби. Цю характерну 

особливість вдачі нашого народу М. Костомаров назвав важливою причиною 

поразки Івана Мазепи: «Він не звернув належної уваги на давню ворожнечу, 

яка існувала в Малоросії […]» [289, с. 247]. П. Куліш у романі «Чорна рада» 

одним із перших в українській літературі замість ідеалізованого образу народу 

подав «картину різноманітних соціальних інтересів і конфліктів, що на цих 

інтересах базуються» [674, с. 478]. 

Твір К. Буревія відкривається своєрідним прологом (це споріднює його з 

драмами народного та середньовічного театру). Одна із функцій прологу – 

розкриття першопричини подальших подій. Пролог драми «Павло Полуботок» 

звучить як пересторога українцям. У ньому передано відгомін батуринських 

подій. Цей пролог – своєрідна ремінісценція епізоду з містерії «Великий льох» 

Т. Шевченка: 

Я була ще недолітком, / Як Батурин славний 

Москва вночі запалила, / Чечеля убила, 

і малого і старого / В Сейму потопила [682, с. 222]. 

Наратор Т. Шевченка – молода дівчина – несе тяжку спокуту за 

мимовільний гріх: із повними відрами перейшла дорогу Петру й напоїла його 

коня, коли російський цар в’їздив до Батурина. Дівчинка в п’єсі К. Буревія – 

позасценічний персонаж, про її збройний опір загарбникам розповідають 

вісники-очевидці (Батуринська трагедія безпосередньо на сцені не 

представлена). Оповіді вцілілих батуринців оприявлюють декілька мотивів: 

– звитяги – її проявляють мешканці столиці й особливо полковник Чечіль 

із чотирма сердюцькими полками; 

– страждань, яких зазнали батуринці: «Всіх міщан повбивали. Дідів сивих 

на палі понасаджували, дітей малих на списах носили! Жінок порубали, а дівчат 

забрали на потіху…» [78, с. 6]; 
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– зради – найповніше її уособлює старшина Іван Ніс, який виступає як 

подвійний злочинець: провів у Батурин московське військо, зарубав дівчинку-

захисницю. 

Мотив зради в К. Буревія, як і в Т. Шевченка, – один із основних. У 

драматичному творі його уособлюють полковник Ніс, полковник Галаган, 

секретар Валькевич, деякою мірою (своєю бездіяльністю) полковник Танський. 

Ці мотиви є головними й для основної частини твору. У сцені, яка завершує 

пролог, є обряд інтронізації колишнього володаря, на котрого переможці 

послали прокляття. Відомості про цю подію подано в «Історії Русів»: «[…] 

відкрилося там же таки, а в Глухові, нове явище, до того ще в Малоросії 

небувале, явище страшне, назване супутницею Мазепі в пекло» [224, с. 267]. 

Є. Маланюк анафему українському керманичу потрактував як «прилюдний 

ґвалт наїзника-варвара, перш за все, над найвищими святощами нації – нашою 

Церквою, нашою Вірою Благочестивою…» [363, с. 227]. Церемонія інтронізації 

в п’єсі підкреслювала торжество переможця й приреченість переможених, у 

яких відбирали віру в можливість розбудови рівних і дружніх взаємин: 

Петро. Я нагадую вам, старшини, що я сюди прийшов з військом, а ваше 

військо все пішло за Мазепою [78, с. 17]. 

Визначальний у п’єсі мотив боротьби за українську державу пов’язаний із 

головним персонажем твору (винесене в назву твору ім’я протагоніста вказує 

на його центральну роль у тексті). Основна частина драми подана як хроніка 

громадського та приватного життя Павла Полуботка – чернігівського 

полковника, власника хутора, наказного гетьмана. Він, подібно до баладного 

героя, не гіперболізований, не піднятий на висоту. Обставини, в яких живе 

герой, зазначає Н. Копистянська, зображені у баладі, як правило, реалістично і 

«заземлено». Події твору подано в епічному стилі: внутрішній світ героя (крім 

подій останньої сцени) автор не розкриває. Протагоніст представлений 

драматургом у різних іпостасях: героїчний оборонець української державності, 

святий, який випробовується спокусами й стражданнями, грішник, що кається. 
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Героїчна модель персонажа, що бореться із супротивником, реалізується 

в зіткненнях протагоніста драми з опонентами (в основу твору покладена 

традиційна для поетики фольклорного твору схема «ми / вони», означена через 

бінарну семантичну опозицію «свій / чужий»). Центральна міфологічна 

опозиція «свій / чужий» моделює стосунки героя з ворогами української 

автономії. Полуботок розкривається в сценах-агонах із гетьманшею Настею 

Скоропадською, продажною козацькою старшиною, ставлениками російського 

царя, Петром І. Така побудова оприявлює елементи фольклорної поетики: 

уводиться головний сюжетотвірний, композиційний і стилістичний прийом – 

антитеза, який фольклорист А. Кулагіна означила як протиставлення 

персонажів і сюжетних ситуацій [310, с. 93]. 

Драматург співставляє дві українські столиці: мужній, героїчний Батурин 

і покірний, подоланий Глухів; метушню та інтриги гетьманської канцелярії й 

урівноваженість, гідність маєтку «Золоте яблуко» – власності П. Полуботка. 

Домінантною у творі є проблема закону й сваволі, що їх репрезентують 

український полковник (пізніше – наказний гетьман) та російський цар, які за 

іронією долі носять апостольські імена Павла та Петра. 

У драмі «Павло Полуботок» активну поведінку демонструє чужинець. 

Російський цар, порушуючи статті Богдана Хмельницького, «руками царськими 

підписані» [78, с. 80], поетапно нищить українську державність (зображення 

цього процесу є темою твору). Український патріот, рятуючи Вітчизну, вступає 

в словесний поєдинок із її руйнівником. Л. Ромащенко трактує протистояння 

«Петро І – Полуботок» як опозицію «Російська імперія – Гетьманщина» [519, 

с. 144]. Гетьманщина, як відзначив І. Дзюба, «за всіх своїх вад була все-таки 

однією з найдемократичніших на той час форм національної державності» [172, 

с. 18]. У текст твору введено пісню «Не дивуйтеся, добрії люди (Пісня про 

Максима Кривоноса)», де історичні події боротьби України з Польщею 

(розгром шляхетських військ Яреми Вишневецького під Пилявцями) звучать як 

пересторога загарбникам, як утвердження традиції спадкоємності, як вказівка 

на приспані могутні сили народу: 
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Як не схотіли, забунтували / Та й утеряли Вкраїну. 

Ой чи бач, ляше, як пан Хмельницький / На Жовтім Піску підбився, 

Від нас, козаки, від нас юнаки, / Ні один ляшок не скрився [638, с. 135]. 

Народна пісня сприймається головним героєм як символ боротьби, як 

вказівка на те, що з українцями її сусідам варто рахуватися: 

Полуботок. […] Ця пісня нагадує мені Хмельниччину та Переяслав, де 

руський цар присягався поважати наші права та вольності [78, с. 79]. 

Новообраний український гетьман Іван Скоропадський – ставленик 

чужого. Невідповідність слабкого політика, безвольної людини статусу 

господаря настільки разюча, що функцію гетьмана на себе перебирає його 

активна, амбіційна дружина. Настя має всю повноту влади як над чоловіком, 

так і над державою. Переодягання Скоропадського в жіночий одяг тоді, коли 

його дружина заволоділа гетьманською булавою, понижає його в статусі (автор 

інсценізує паремію: «Иван носить плахту, а Настя булаву» [640, с. 401]). 

К. Буревій дещо гротескно подав постать Івана Скоропадського, про якого 

історики відгукуються як особу, «яка, ставши на чолі пошматованої, колись 

великої, а нині позбавленої державності країни, на чолі враженого розбратом 

народу, намагалася зробити все можливе, аби якось урятувати цей народ від 

остаточного винищення і зберегти його гідність від цілковитого приниження» 

[89, с. 212]. Можливо, драматург понижує свого персонажа з метою 

увиразнення особи Павла Полуботка, хоча, аналізуючи п’єсу, І. Михайлин 

спостеріг, що «відзначається вона дивовижною точністю в дотриманні 

історичних фактів» [406, с. 118]. 

Події твору сфокусовані переважно на постаті головного героя, який 

випробовується спокусами й стражданнями. Після відходу з політичної арени 

Івана Мазепи Павло Полуботок мав нагоду задовольнити власні амбіції, ставши 

наступником гетьмана (козацька старшина, цінуючи розум Полуботка, просила 

його очолити козаків). Він перемагає спокусу й відмовляється від цієї 

пропозиції, розуміючи, що вибір його гетьманом буде небажаним для 
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неприятеля, який продовжуватиме ще сильніше загрожувати незалежності 

України: 

Полуботок. Зрозумійте становище. З одного боку – розпач та сльози, а з 

другого – сила та неймовірність. Коли ми виберемо на гетьманство людину 

невгодну цареві, то й саме гетьманство можемо занедбати. Діло йдеться до 

того, чи бути в нас гетьманській булаві, чи ні [78, с. 21]. 

Протагоніст, хоч і бачив віроломство росіян, усе ж, сподіваючись на 

дотримання ними міжнародних угод, вірив у можливість відстоювати державну 

автономію правовим способом: 

Полуботок. Наші діди говорили, що воля міститься на кінці шаблюки, а я 

вам говорю, що воля там, де право. Наші права списані в статтях Богдана 

Хмельницького, руками царськими підписані, і боятись їх захистити можуть 

тільки раби-невільники [78, с. 80]. 

Герой К. Буревія був не одиноким у своїх сподіваннях: Ю. Вассиян 

наводить приклад наївних українців початку ХХ ст., які вірили, що людським 

світом керує ідея вселюдської любові, братерства й миру, що людина йде 

шляхом соціальної справедливості, що для оборони життя не потрібний меч, бо 

вистачить словесної проповіді єдино спасенних доктрин і засад. 

У кульмінації твору Полуботку тричі (фольклорний прийом) 

пропонується змінити обраний шлях, його переконують у доцільності зброї, а 

не слова, пропонують (спокушають) долучитися до збройної боротьби. Та він, 

залишаючись вірним своїм поглядам, надає перевагу правовим методам: 

Гордієнко. Слухай, Полуботок, тільки два шляхи для тебе є – один шлях 

з нами до волі рідного краю, а другий – допомогти Скоропадському завести 

нарід український в неволю московську на віки-вічні. Вибирай! 

Полуботок. Я вибрав уже собі третій шлях – союз України з Москвою як 

рівної з рівним. [78, с. 32]. 

Дії протагоніста драми К. Буревія нагадують життєвий вибір деяких 

персонажів «Боярині» (1910) Лесі Українки: 



418 

 

Степан. […]. На раді Переяславській мій батько, подавши слово за 

Москву, держав те слово вірне. 

Іван. Мав кому держати!.. 

Перебійний. Тоді ще, сину, надвоє гадалось, ніхто не знав, як справа 

обернеться… а потім… присягу не кожен зрадить… 

Іван (іронічно). Та певне! краще зрадити Вкраїну! [632, с. 10]. 

М. Ткачук висловлює слушну думку про те, що «Павло Полуботок» – це 

драма про зраду, яка знищує Україну» [620, с. 81]. 

Герой К. Буревія продовжує поведінкові стратегії батька – діє, 

ґрунтуючись на правах козака (представництва в органах законодавчої влади, 

вступ у військові об’єднання, право висловлювати політичні погляди тощо). 

Основою козацького права став правовий звичай – правило поведінки, що 

склалося в результаті його фактичного застосування протягом тривалого часу 

(С. Лавріненко). 

Сповідування і батьком, і сином букви закону породжували конфліктні 

ситуації з тими, хто демонстрував іншу модель поведінки. Головний персонаж 

твору пояснює причини свого вибору: 

Полуботок […] Я не хочу нової крови накликати на нещасну Україну [78, 

с. 33]. 

Протагоніст драми відстоював політику сусідства, ґрунтованого на 

правових відносинах. Але він не брав до уваги того факту, що комунікативна 

стратегія передбачає ситуацію розуміння між двома комунікантами, а українці 

та їхні сусіди розходилися в сприйнятті правової культури: те, що для одних 

було непорушним, стійким, для інших – порожній звук. Протилежна сторона 

демонструвала варіанти антиповедінки. 

Полуботок відходить від боротьби, осівши у своєму маєтку з виразною 

назвою «Золоте яблуко». Твір К. Буревія має в основі ту ж сюжетну схему, що й 

легенда про визволителя: ізоляція героя й переховування його до слушного 

часу, повернення з метою звільнення народу від соціального, національного, 

релігійного гніту. Такий сюжет, за словами К. Чистова, відомий уже на ранній 
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стадії розвитку фольклору й пов’язується з ідеалізованим першопредком, 

культурним героєм чи богом, який, встановивши порядок, відходить і потім 

повинен повернутися [675, с. 58]. 

Подальше розгортання моделі «від’їзд і повернення визволителя» 

реалізується в сцені, у якій козацька старшина звертається до Полуботка з 

проханням очолити військо, «що на каторгу йде» [78, с. 38]. За вимогою царя в 

краю з незвичним для українців кліматом на будівництві Ладозького каналу 

працювало, як зазначав М. Костомаров, дванадцять тисяч козаків [289, с. 315]. 

Сучасні історики говорять про 42000 козаків, які будували канали, укріплення, 

фортеці. Третина їх загинула. «Тільки за п’ять років (1720–1725) на державних 

роботах загинуло 20 тис. козаків. Крім того, Петро І залучив козаків до 

Дербентського походу 1725 р., у якому із 6790 козаків загинуло 5183 тощо» 

[121, с. 235]. 

Ці трагічні події знайшли відображення в народнопоетичних творах: 

«Та вже наших козаченьків 

На лінію гонять» [638, с. 161]. 

В історичній пісні «У Глухові у городі» передано метаморфози, що 

відбулися з козаками: 

«Ішов козак на лінію 

Та й вельми надувся, 

Ішов козак із лінії – 

Як лихо, зігнувся» [638, с. 161–162]. 

Через крайню необхідність, щоб допомогти приреченим українцям, щоб 

зберегти хоч якоюсь мірою лад і справедливість, герой К. Буревія приймає цю 

пропозицію. Таку властивість доблесних учинків Ц. Тодоров називає 

піклуванням [623, с. 27]. Особливою формою піклування є відповідальність за 

долю інших людей, її несуть особи, що посідають керівні посади. Героїзм 

особи, «що йде на самопожертву ради ідей колективу, ради здійснення 

прагнень народу» [451, с. 184], – предмет зображення в фольклорних творах. 
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Участь у цьому поході мала доленосне значення й стала своєрідною 

ініціацією Полуботка, що споріднює його з міфічним персонажем: 

«Відображенням ініціації в героїчному міфові є обов’язковий відхід чи 

вигнання героя зі свого соціуму та подорожі в інших світах, де він набуває 

духів-помічників і перемагає духів-противників, де йому інколи випадає пройти 

через тимчасову смерть і відродитися» [392, с. 655]. Ініціаційне переродження 

за суттю еквівалентне смерті й народженню: герой К. Буревія, отримавши нові 

знання про чужинця, утратив усілякі ілюзії щодо нього. Метаморфоза, що 

відбулася з Полуботком, полягала в тому, що помер мрійник і народився 

тверезий прагматик. Ставши наказним гетьманом, Полуботок бере на себе 

місію охоронця не лише козаків, а й усієї держави. 

Разом зі своїми побратимами: генеральним суддею Іваном Чернишем і 

генеральним писарем Семеном Павичем – він вирушає до Петербурга 

відстоювати автономію України. Непоступливих українських очільників, які 

апелювали до царя із закликами дотримуватися двосторонніх державних угод, 

було ув’язнено. 

Петербурзькі сторінки мученицького життя Полуботка відбилися у 

фольклорі (герої-мученики постають у центрі епічних творів в історичні 

періоди завоювання держави її сусідами). Про незламного Полуботка 

складалися перекази й легенди. Найпоширеніші з них розробляють тему героя 

та антигероя, які в моральному герці, за іронією долі, зійшлися в 

Петропавлівській фортеці: «За невинне страждання моє і моїх земляків будемо 

судитися у спільного й нелицемірного судді, Бога нашого: скоро станемо перед 

ним, і він розсудить Петра з Павлом» [121, с. 238]. 

Найбільшою спокусою для героя К. Буревія були ті прерогативи, ті блага, 

які обіцяв, признаючи його рівним собі, опонент. Ця сцена нагадує діалог у 

творі І. Вишенського «Обличение диявола-миродержца», де «странник» 

відхиляє численні спокусливі пропозиції диявола, заявляючи: «[…] я од тебе 

жони, дому, землі дочасної не прагну, тобі поклонитися не хочу. Господу 

Богу… поклонюся і тому єдиному послужу» [Цит. за: 674, с. 264]. Сцена, у якій 
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діє герой К. Буревія, нагадує також ситуацію, окреслену Ц. Тодоровим: «Вибір 

полягає між безславним життям або смертю у славі» [623, c. 62]. Смерть заради 

безсмертя – основна риса героїчного міфу, центральна проблема якого 

вирішується не тільки подвигами героя, але і його смертю, тобто легенда про 

героя не тільки моделює його життєвий шлях, але і його загибель. Подвиги й 

слава серед нащадків дають йому безсмертя. 

Давню традицію героїв, що служать не лише героїчному ідеалові, «але й 

такій зовнішній інстанції як король, батьківщина, народ чи якась благородна 

справа», за спостереженнями Ц. Тодорова, започатковує Гектор, який прагне не 

тільки досягти героїчної довершеності, а й оберегти свою батьківщину (місто) 

[623, с. 65]. У складній ситуації вибору протагоніст К. Буревія приймає 

рішення: 

Полуботок. Ні, холопом не хочу бути. Не хочу допомагати тобі нищити 

Україну [78, с. 97]. 

Петропавлівський каземат постає тим локусом (відповідає міфологічному 

лісові), у якому відбулося остаточне переродження героя, котрий, виступаючи 

увесь час палким поборником збереження державної автономії правовими 

методами, урешті-решт приходить до усвідомлення їх неефективності й 

потреби іншої поведінкової стратегії. В ув’язненні він усвідомлює народну 

мудрість про те, «що воля міститься на кінці шаблюки» [78, с. 97]. Цією 

істиною володів герой історичної драми В. Ґренджі-Донського «Останній бій» 

(1930), який висловив таку сентенцію: 

«Лиш той народ щаслив 

І сильний по всяк час, 

В котрого шабля-меч при боці. 

Де шабля – там і право, і закон…» [154, с. 101]. 

Так виявляється легендарна ситуація про покаяння грішника. Помилка 

героя К. Буревія, як слушно відзначив І. Михайлин, полягала в тому, що 

«Полуботок намагається стояти на позиціях права, закону, забувши чи ще не 

зрозумівши, що в Росії право – царська воля, яка прирівнюється до божої» [406, 
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с. 119]. Трагічна помилка Полуботка була викликана незнанням того, що, як 

зазначає Ю. Лотман, в антитезі милості й справедливості російська ідея, 

заснована на бінарності (бінарні системи характеризує прагнення замінити 

юриспруденцію моральними чи релігійними принципами), протистоїть 

латинським правилам, проникнутим духом закону [352, с. 142, 143]. 

Причиною ув’язнення прототипу героя К. Буревія історики називають 

сміливу промову Полуботка [289, с. 327]. Наказний гетьман, як зазначено в 

«Історії Русів», звинуватив російського царя: «Поневолювати народи і володіти 

рабами та невільниками є справа Азіатського тирана, а не Християнського 

Монарха, який мусить славитися і направду бути верховним батьком народів» 

[224, с. 288]. М. Костомаров наводить цитату з «Історії Малої Русі» Д. Бантиш-

Каменського, де подано портрет Полуботка й уривок із промови, яку він 

виголосив: «Заступаючись за вітчизну, я не боюся ні кайданів, ні тюрми, і для 

мене краще найгіршою смертю умерти, як дивитися на повсюдну гибель моїх 

земляків» [289, с. 258]. Від себе М. Костомаров додає: «Такий портрет з таким 

же написом, писаний олійними фарбами і потемнілий від старості, бачив я в 

одного козака в місті Монастрищі Ніжинського повіту» [289, с. 258]. Історичні 

матеріали (записи французького посла в Росії Жана-Бенуа Шерера «Annales de 

la Petite Russie») теж подають звинувачувальну промову П. Полуботка, 

адресовану російському цареві. Сучасні українські історики пишуть: «Після 

зустрічі з царем усю депутацію на чолі з гетьманом було заарештовано, усіх 

піддано щонайжорстокішим допитам та тортурам і кинуто до Петропавлівської 

в’язниці. Не витримавши катувань та нелюдських знущань, Павло Полуботок 

помер 18 грудня 1724 р. у в’язниці» [89, с. 214]. 

Подібні відомості містять і фольклорні твори. Так, переказ «Полуботок і 

цар Петро» змальовує образ гетьмана як праведного мученика за українську 

державу: «Його ж таки ще мучили: як почали мучити, то аж три дні мучили. На 

четвертий відвезли в якийсь льох у кріпості; коли дивляться надвечір, аж у 

льоху вогонь горить: Полуботок кінчиться, праведен бувши, то коло нього, 

мученика, свічки запалились і усе навкруг освітили» [639, с. 88] (згідно з 
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християнською ідеологією смерть безневинної жертви супроводжується 

чудом). 

До образу українського патріота звертався Т. Шевченко. У поемі 

«Великий льох» звучить відлуння легенди про насильницьку смерть гетьмана в 

Петропавлівській фортеці. У поемі «Сон» Т. Шевченко поруч із пам’ятником 

Петру І змальовує пташок-душ – невинних жертв царя-мучителя: козаків, 

загиблих на будівництві Петербурга, Полуботка, закатованого в 

Петропавлівській фортеці: 

«Мене, вольного гетьмана, голодом замучив 

У кайданах. Царю! царю! І бог не розлучить Нас з тобою. 

Кайданами Скований зо мною Навік-віки» [682, с. 188]. 

У різних ситуаціях твору К. Буревія наказний гетьман зображений як 

український патріот, виважений державник, незалежна особистість, яка до 

кінця відстоювала свої патріотичні переконання, поборюючи опонента силою 

Духа й вірою у свою правду. У ході роботи над п’єсою драматург міг 

послуговуватися творами попередників, зокрема, О. Барвінського – автора 

трагедії «Павло Полуботок, наказний гетьман України» (1887, надруковано в 

1893). У 1937 році її переробив Г. Лужницький, дописавши комедійну сцену 

про суперництво між українцем і росіянином за дівоче серце. 

Підсумовуючи, зауважимо, що К. Буревій органічно засвоїв художні 

твори попередників, історичні документи й матеріали, фольклорні тексти, 

зокрема, народну легенду про мученика Павла Полуботка, елементи якої 

ввійшли в художню тканину однойменної драми. Ґрунтуючись на фольклорній 

поетиці, К. Буревій розробив свій варіант міфу «славного Полуботка» – 

українського патріота, виваженого державника, незалежну особистість. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Художню уяву українських драматургів 20–30-х років живили героїчний 

епос (дума й історична пісня) та твори народного неказкового епосу (легенди й 
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перекази). Сліди «жанрової пам’яті» (М. Кодак) прототекстів містять 

драматичні твори Максима Рильського, Фавста Лопатинського, Михайля 

Семенка, Григора Лужницького, у заголовкових структурах яких є такі імена: 

козак Голота, Хвесько Ганжа (Ґанджа) Андибер, Маруся Богуславка, 

легендарний Морозенко. 

Народна дума про Хвеська Ґанжу (Ґанджу) Андибера є особливою у 

своєму жанрі: вона єдина зображує станове розшарування в середовищі 

українського козацтва. Саме ця риса народнопоетичного твору робила його 

актуальним для радянської ідеологічної доби. М. Рильський, надавши джерелу 

віршованої форми, пристосував думу для оперної сцени. У лібрето «Ґанжа 

Андибер. Народна дума» до опери В. Золотарьова «Фесько Андибер» 

письменник залишив народний твір майже без змін. Увівши новий образ – 

Козака, драматург загострив соціальний конфлікт першотвору. У мові 

персонажів звучать непритаманні стилістиці кінця XVI – початку XVII ст. і 

характерні для риторики 20–30-х рр. ХХ ст. заклики до насильства над 

представниками власного народу. 

Ф. Лопатинский інакше опрацьовує думу, яка поруч з іншими стала 

одним із джерел твору «Дума про козака Голоту». П’єса створена із синтезу 

фольклорних і літературних текстів, із контамінації елементів дум про козака 

Голоту, Хвеська Ганжу (Ґанджу) Андибера, п’єси про Робіна Гуда. У виконаній 

в інтермедіальній манері п’єсі «Козак Голота» драматург зберіг основу 

(ситуація сприйняття однієї особи замість іншої через хитрість, обман, 

обдурювання (відгомін міфологічного мотиву метаморфози), ускладнив хід 

подій, розвинув нові епізоди, увів нових дійових осіб. У цьому випадку 

авторський, як і колективний, твір можна віднести до широко відомого у 

фольклорі циклу «витівки хитрунів». Наявність сатиричних, гумористичних і 

комічних рис об’єднує думи про Ґанжу Андибера та про козака Голоту. 

Подібність між ними відзначив і добре обізнаний із семантикою й поетикою 

дум М. Рильський, який увів цитати з «Думи про козака Голоту» в текст 

лібрето. 
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Письменників приваблюють драматизм і психологізм думи «Маруся 

Богуславка». Узявши її за основу, М. Семенко створив лібрето до опери 

М. Вериківського. Розробляючи відомий фольклорний сюжет, в основі якого 

дихотомія: кохання до чоловіка-іновірця – обов’язок перед Батьківщиною, 

письменник ускладнює його в дусі традицій етнографічно-побутової драми 

баладним мотивом суперництва в коханні. 

Комбінацію матеріалу історичної пісні (ситуація оплакування українцями 

визначного борця з татарами) та переказу (епізоди ратних змагань козаків із 

поляками) поклав Г. Лужницький в основу народної трагедії (інша авторська 

дефініція – народна драма) «Ой Морозе, Морозенку…». Така контамінація 

різних часових пластів підкреслює спорідненість персонажа твору з народним 

епічним героєм, який перебуває в особливому часі, що не накладається на 

реальний. Епічність і монументальність п’єси створюється шляхом трикратного 

повторення сцен лицарських поєдинків; уведення архаїчного (за 

О. Веселовським – матріархального) мотиву двобою батька із сином, яких 

можна розглядати (за Ю. Лотманом) як діахронічних персонажів-двійників; 

всесвітньо відомого мотиву дівчина-воїн; баладного мотиву суперництва в 

коханні; образу самотнього сміливця тощо. 

Драматургами осмислювалися активізовані в 20–30-ті роки минулого 

століття соціально-утопічні легенди (про «золотий вік» і «землю обіцяну»), 

породжені вірою в можливість установлення досконалого суспільства. Легенда 

про «землю обіцяну» прелставлена значно менше. Це, очевидно, пояснюється 

тим, що «земля обіцяна» уже вважалася знайденою – нею називався простір 

радянської країни. 

Наближенню «золотого віку» своєю діяльністю мав сприяти легендарний 

визволитель, місію якого українці покладали на Устима Кармелюка, Тараса 

Шевченка та ін. Навантажені попередньою соціально-культурною й 

літературною семіотикою, імена відомих осіб, увіходячи в структуру певного 

твору, обмежують одні сюжетні можливості й стимулюють інші. Нормативний 

підхід до трактування образів протагоністів (Тараса Шевченка та Марка 
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Королевича) продемонстрували С. Голованіський у творі «Поетова доля» та 

В. Товстонос у п’єсі «За друзів своя». Натомість Л. Старицька-Черняхівська в 

драмі «Розбійник Кармелюк» відійшла від встановленої попередниками 

традиції трактування образу легендарного повстанця. Письменниця, слідом за 

М. Старицьким, запропонувала неканонічну інтерпретацію легендарної постаті 

визволителя, зобразивши свого героя – Івана Кармелюка – особою, сповненою 

рефлексивними настроями. 

С. Голованівський акцентував на войовничих якостях протагоніста, 

протиставивши згідно з фольклорною поетикою героя і його супротивника, у 

ролі якого вивів Пантелеймона Куліша, подавши цей образ як змія-спокусника. 

Відгомін південнослов’янської соціально-утопічної легенди про 

Королевича Марка, який переховується, але повинен повернутися, щоб 

визволити народ від іноземного поневолення, звучить у п’єсі В. Товстоноса «За 

друзі своя». Ім’я та жертовні дії головного персонажа твору споріднюють його 

з легендарним персонажем героїчного епосу. 

У трагедії «Павло Полуботок» К. Буревія простежуються мотиви легенд 

про Полуботка – мученика за Україну. Відхід героя від суспільства, 

перебування його в закритому локусі (у творі драматурга хутір Золоте яблуко– 

аналог печери, у якій переховується легендарний герой), повернення в 

скрутний для народу час, щоб допомогти йому, – усе це виявляє в авторському 

творі елементи легенд про визволителя. 
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РОЗДІЛ 5 

ТРАДИЦІЯ НАРОДНОГО ТЕАТРУ В ДРАМАТУРГІЇ 

20–30-Х РР. ХХ СТ. 

 

5.1. Обрядовий контекст драматургії 

 

Митці 20–30-х рр. ХХ ст., розпочавши процес побудови нового 

сценічного мистецтва, у пошуках відповідних театральних форм для вираження 

нового змісту звернулися до архаїчних джерел театральності, закорінених в 

обрядовій практиці. Характерні компоненти обрядодії виразно окреслив 

М. Грушевський: «Людський колективний крик (неартикульований хоровий 

спів у примітивній формі), ритмічний рух (танець) і ритмічний гук, викликаний 

різними ударами – почавши від ударів голих рук і різних інструментів 

(примітивна форма оркестра) се той ґрунт, на котрім виростають, очевидно, 

найстарші форми словесного мистецтва» [148, с. 95]. Виділившись від 

синкретичної форми прамистецтва, усна словесність розвивалася «у тісному 

зв’язку з примітивним поганським релігійним культом і з найстарішою 

слов’янською міфологією» [124, с. 40]. Багато міфів, як спостеріг В. Топоров, 

передбачають відповідний ритуал [19, с. 12]. Адже міф і ритуал – дві сторони 

(теоретична і практична) одного й того ж феномену [402, с. 654]. На цьому 

також акцентував увагу К. Леві-Строс: «міф і обряд відтворюють один одного – 

перший у площині дії, другий у плані понять» [328, с. 220] [більшість науковців 

ототожнюють поняття «ритуал» і «обряд» – В. Ш.]. Словесним та дієвим 

аспектами культури назвала міф і обряд Л. Копаниця [275, с. 40]. Учасники 

ритуалу – цілісного танцювально-хорового дійства, яке відтворює сакральну 

фабулу, – мали переконання, що «їхнє дійство актуалізує, здійснює певне 

божественне благо, приносить такий порядок речей, який вищий за той, що 

серед нього вони звичайно живуть» [113, c. 21]. 

Від синкретичного обряду поступово відособилися ігри – зародкові 

елементи драматичного дійства (різниця між ними полягає в тому, що для 
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обрядів характерний магічний зміст, а ігри покликані для розваги реципієнта 

[106, с. 33]). Від найдавніших часів і до ХVІІ ст. організаторами і учасниками 

найважливіших народних обрядів були лицедії-скоморохи [99, с. 6]. Першу 

згадку про них містить літопис 1068 р. [107, с. 20]. Суспільна верства, «що 

зробила розваги своїм фахом» [253, с. 16], переслідувалася церковниками аж до 

заборони царським указом їхньої діяльності. Подібною була доля мандрівних 

співаків і комедіантів у Польщі, зокрема в ХV ст. один із архієпископів зачиняв 

їх до в’язниці [773, с. 27]. 

Первісне значення терміна «дійство» – давні культові ритуали (свята, 

урочистості). Вони побутували також у ХVІ–ХVІІ ст., поступово переходячи в 

драму (твори церковної та церковно-шкільної практики), відродилися в часи 

Французької революції та в перші роки радянської вади [614, с. 345]. 

У радянській країні, як і в часи Великої Французької революції, відбулося 

витиснення християнського календаря і запровадження нового списку річних 

свят – днів «Червоного календаря»: Восьмого березня, Першого травня, 

Сьомого листопада тощо. На відміну від зорієнтованого на природні цикли 

народного календаря, відлік часу вівся від важливих соціальних і політичних 

подій. «Театралізування» радянських свят, побуту – така мета стояла перед 

учасниками Методичного семінару при Театральній Майстерні «Гарт», які 

принцип організації самодіяльності мас вбачали в колективній творчості та 

масовому дійстві [395, с. 6–8]. На виховній функції цих театральних видовищ 

наголошує М. Ласло-Куцюк: «Метою було показати перед народом його власну 

історію, зафіксувати в уяві мас те, що в їх досвіді було найцінніше і найбільш 

драматичне» [326, с. 306]. 

Міфологізувалася революція, котра сприймалася як початок нової ери, з 

якої виникла цивілізація більшовиків (акт першотворення відтворює ритуал – 

оновлює створене богами, але занепале в кінці певного циклу; ситуація «на 

початку» повторюється під час свята (тривалість бездуховного і 

безблагодатного часу розривається, час зупиняється і виникає те, що було на 

початку творення, уперше [19, с. 15]). 
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Виставою «Жовтень» 7 листопада 1922 року відкрився «Березіль». 

Святом волі називають Сьоме листопада персонажі твору Д. Бедзика «Перша 

купіль» (1926) [36, с. 7], про майбутній Всесвітній Жовтень мріють дійові особи 

п’єси П. Переяславця-Степового «Ціною крови (Розплата)» (1930) [466, с. 3], до 

річниці Жовтня беруть соціалістичні зобов’язання герої твору Я. Кучерявого 

«Іменини тринадцятої річниці» (1931) [319, с. 4]. 

У п’єсі Є. Кравченка «Любов» (1939) зафіксована спроба вести облік часу 

за новою системою відліку: 

Максим (підкреслено). Бойовий. Скільки йому? 

Параска. На Жовтневе мине шість [299, с. 12]. 

Серед свят радянського календаря драматурги особливу увагу приділяли 

Першому травню. Під таким заголовком у 1925 році вийшла п’єса, створена 

колективом майстерні «Гарт» (поширений у цей період метод колективної 

творчості теоретично обґрунтував у розвідці «Мистецтво дійства» (1921) 

М. Терещенко – режисер Театру масової дії). У творі відчувається відгомін 

народного театру – складається з низки картин, серед яких три інтермедії, що 

проходять перед завісою та в залі до початку й у перервах вистави [467]. Цій 

даті присвячені «Травневі малюнки» (1925) Л. Дмитрової [179], «Випадок у 

німецькій в’язниці Першого травня» (1925) М. Абрамовича [1] та ін. 

Возвеличення дат революційного календаря лунає в п’єсах Д. Бедзика 

«Чорнозем ожив» (1925) [38, с. 28] та «Перша купіль» (1926) [36, с. 7], про 

святкування річниці революції йдеться в п’єсі Л. Дмитрової «Вона прийшла. 

Малюнки селянського життя» (1925) [178, с. 38–39]. Натомість персонажі п’єси 

І. Кочерги «Про що жито співає» (1929) десакралізують радянський календар: 

Тищегласов […] Тепер побачив народ, що то значить замість спаса та 

пречистої язичеські свята святкувати [291, с. 37]. 

У радянській країні відзначали також день Паризької Комуни. Цій даті 

присвячені п’єси І. Гехтмана «Остання барикада. Пам’яті Паризької Комуни 

1871 року» (1925) [117], Л. і В. Клігман «Жак Емерен маленький комунар» 

(1929) [258]. 
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Революційні свята, якими формувався річний цикл, подавалися у вигляді 

своєрідних ритуалів. Серед них Г. Почепцов виокремлює: військовий парад, 

який уособлював потенціал героїв у дії, демонстрацію трудящих та урочисте 

зібрання [494, с. 341]. До свят приурочували маніфестації, вечори-концерти, 

масові видовища, концерти-мітинги, святкові карнавали тощо (наголошувалося 

не на дії, а на видовищі). Це споріднювало їх із народними виставами, які 

влаштовувалися на святки. Режисери-експериментатори, прагнучи повернути 

театру втрачену видовищність, уводили до постановок «масив невербальних 

засобів» [543, с. 341]. 

На початку 20-х рр. ХХ ст. діяло 74 професійні театри [620, с. 76]. Цей 

період характеризується піднесенням активності мас, спостерігається 

започатковане в ХІХ ст. загальне зацікавлення сценою. У селах, містах, 

червоноармійських частинах створювалися самодіяльні театральні трупи, 

гуртки (ТРОМи – театри робітничої молоді (в Україні в 1931 році їх діяло 

близько 50), ТКОМи – колгоспної). В Україні функціонувало близько 1000 

театральних гуртків, зокрема не було майже жодної військової частини, яка б 

не мала свого пересувного фронтового театру [61, с. 43]. На курсах, у 

театральних майстернях готували інструкторів театральної справи і драматургів 

(більшість п’єс, створена ними, «не відзначалась високим рівнем художньої 

майстерності й не витримала випробування часом» [253, с. 111]). Слухачам, 

якими були винятково вчорашні червоноармійці або ті, хто працював у 

фронтових чи солдатських театрах, лекції читали письменники, режисери, 

актори і політпрацівники. 

Розбудовуючи новий театр, діяли за принципом: «Не викинути театр і не 

залишити його таким, як є, а перегартувати його в робітничо-селянській 

самодіяльності, «самотужки» сповнити новим змістом, зробити частиною 

будівництва культури й нового побуту» [110, с. 7]. Зародження нового 

революційного театру йшло шляхом розвитку театру масового, як масового 

дійства для народу. Звернення до масової народної аудиторії мало агітаційну 

мету. Діяв принцип «виведення на сцену маси, як основної дійової особи» [234, 
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с. 14]. За слушним висловом В. Сухино-Хоменка, маси були одночасно й 

об’єктом, і суб’єктом творчої праці [602, с. 24]. Особливого поширення масові 

святкування набули в 1921–1924 рр. [Див.: 748]. 

Масові видовища О. Клековкін називає виразом сакралізації влади [257, 

с. 171]. Вони відбувалися просто неба: на площах, вулицях, стадіонах. 

Приміщення використовувалися зрідка [615, с. 1054]. Так продовжувалася 

традиція, започаткована в народному театрі: на відкритому просторі вулиць і 

площ, не призначеному для театральних показів, розігрувалися масові 

постановки (обряд також має постійне місце проведення [575, с. 269]). Ця 

традиція закріпилася в ХVІІ ст. у містерії (літургійній драмі), для якої, як і для 

обряду, характерний чітко визначений час постановок. Ідею відкритої сцени 

проповідували романтики, а в ХХ ст., «наслідуючи символістські ідеї масових 

спектаклів», популярні видовища та дійства запроваджували авангардні 

театральні студії [151, с. 15]. Вистави Молодого театру Л. Курбаса в Умані 

проходили як у закритих приміщеннях, так і в Софіївському парку. З агітки, 

плакату, постановки спектаклю на площі починав свою роботу й театр 

«Березіль», який, за словами О. Мандельштама, не губив зв’язку з 

революційним вуличним карнавалом, наголошуючи на колективній, масовій дії 

[366, с. 229–230]. 

«Елементом масових дійств, – як слушно спостерегла Т. Гундорова, – стає 

монументалізм» [150, с. 284]. Монументально-плакатний спектакль вуличного, 

балаганного стилю відповідав духу епохи, світовідчуттю нового реципієнта: 

червоноармійця, робітника, селянина, «що в переважній своїй більшості раніше 

взагалі не бачив театру» [568, с. 199]. 

До участі в театралізованих видовищах запрошували, крім основних 

виконавців, глядачів (тисячі учасників і десятки тисяч глядачів). Так, у півтори 

годинне театралізоване дійство «Прорив Південного фронту, або Сто тридцять 

п’ятий», що відбулося в 1928 році в Києві, залучили тисячу виконавців. Глядач 

ставав співавтором театральних дійств. Цим масові дійства близькі до 

архаїчного обряду (розподіл на виконавців і аудиторію відбувся вже в 
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мистецтві «історичних епох» [352, с. 135]). При цьому, за словами Г. Яусса, 

«знімається протиставлення твору та реципієнта, актора та глядача» [767, 

с. 176]. Злиття актора і глядача мало на меті злиття мистецтва і дії: «якраз у грі 

культу, як і в колективній грі, й зникає протиставлення гри та глядача; там, де 

дія гри перетворюється на виставу для громади, починається також виконання 

вистави перед глядачами, а культовість зникає (колективну гру також може 

зруйнувати глядач-неучасник, якщо його не ігнорувати)» [767, с. 176]. 

Ритуал, залучаючи особу до сакрального дійства, колективного 

співжиття, викликає в ній переживання величного, піднесеного [344, с. 330]. 

Розглядаючи процес ритуалу як певну жертву індивідуального на користь 

суспільного, Г. Почепцов підкреслює, що символічна дія демонструвала єдність 

суспільства, його підпорядкованість загальній меті. І чим більша кількість 

учасників була задіяна в ній, тим міцнішою відчувала себе держава [494, 

с. 390]. Популярність масових постановок Л. Курбас пояснював тим, що це був 

час, коли глядач жив «у масі», рухався на фронт цілими поїздами, бився на 

барикадах чи на війні, коли в його житті був акцентований масовий момент: 

нагальні інтереси маси сприймалися важливішими за особисті інтереси [334, 

с. 386]. 

Новаторський характер однієї з таких вистав – композиції «Перший 

будинок нового світу», яку в грудні 1919 року здійснив М. Терещенко в Театрі 

ім. Г. Михайличенка, відмітив М. Ірчан: «На сцені ми бачимо не поодиноких 

героїв чоловіків та жінок, тільки колектив – масу. Старий лад і його розклад та 

повстання мас, соціальна революція представлена в колективному творі 

надзвичайно цікаво і захоплюють глядача до такої степені, що мимоволі він 

лічить себе теж членом такого колективу» [Див.: 87, с. 213]. 

За характером масові дійства були різноманітними: живі картинки, 

інсценізації, дійство, наближене до звичайної театральної вистави, тощо. 

Дебютний публічний виступ «Молодого театру» – постановка в березні 1917 

року символічного дійства «Революційний рух», у якому відобразилася історія 

боротьби людства з рабством, починаючи від міфічного Прометея до 
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сьогочасних біжучих подій» [315, с. 88]. З агітки, плакату, постановки 

спектаклю на площі починав свою роботу й інший театр Л. Курбаса – 

«Березіль». 

Театральний репертуар збагачувався за рахунок обробки готових 

сюжетів, їх монтажу. У 1919 році в Молодому театрі Л. Курбас інсценізував і 

поставив «Іван Гус», «Великий льох», у 1920 році здійснив постановку 

«Гайдамаків» Т. Шевченка. Інсценізації синтезували в собі «майже всі форми 

мистецтва» [545, с. 19]. Цим вони нагадували народну драму, у якій органічно 

поєднувалися слово, дія, музика і танець. Першого травня 1919 року під 

керівництвом актора і режисера М. Марджанішвілі (Марджанова) на 

Софійському майдані в Києві відбулися мітинг, масова театралізована 

постановка, в основі якої – масове дійство «Визволення праці» (за сценарієм 

Л. Нікуліна) та інсценізація «Здобуття Бастилії» за п’єсою Р. Роллана «14 

липня». Масштабні монументальні інсценівки ставилися також у Харкові, 

Одесі, Умані та інших містах. На початку 1920-х років М. Терещенко 

організував масове дійство «Труд і капітал», сценарій якого створювався за 

участю П. Тичини [329, с. 199]. Цим же режисером роком пізніше було 

здійснено постановку літмонтажу «Небо горить» за поезіями О. Слісаренка, 

М. Семенка, Г. Шкурупія. Сценаристами низки масових постановок 

(«Трипільська трагедія» (Київ, 1923), «Прорив Південного фронту, або Сто 

тридцять п’ятий» (Київ, 1928)) були аматори театру: Г Мізюн, Л. Гонаренко 

(Недоля), Ю. Мокрієв та ін. 

Театр «Березіль» підготував на основі низки текстів жанр політичного 

агітаційного огляду святкове видовище «Народження гіганта» (1931), 

присвячене пуску Харківського тракторного заводу. Над текстом цього твору 

працювали колективно: режисери, актори, літератори. Самостійне життя мав 

один із епізодів спектаклю – десятихвилинний політичний скетч, у якому 

гострий діалог ведуть капіталіст Форд і простий робітник заводу ХТЗ 

(наступного року подібну ситуацію обіграє Ю. Яновський у п’єсі 

«Завойовники» – діалог робітника Гвардії з німецьким капіталістом). На 
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Березільській сцені в 1927 році був поставлений «Жовтневий огляд», 

скомпонований Л. Курбасом за творами українських (С. Бондарчука, 

М. Йогансена, М. Куліша, В. Поліщука, М. Семенка, Ю. Смолича, П. Тичини) 

та іноземних (Й. Бехера, А. Еренштейна, В. Маяковського, Л. Рубінера, 

Е. Толлера, А. Штрамма) авторів. 

До форм масових святкувань належать і театралізовані мітинги та 

демонстрації. У червні 1920 року в Одесі на Приморському бульварі був 

організований грандіозний морський концерт-мітинг «Повстання на броненосці 

«Потьомкін». Одну з календарних постановок у Зінов’євську 

(Кропивницькому) спостерігав М. Куліш: «Почти весь городок высыпал на 

маевку и цветниками усеял зеленые склоны долины. Внизу шла инсценировка 

революционного движения 1905–17–19–20 годов. Участвовало до 1000 человек 

(пехота, местная кавалерийская школа, артисты и т.д.). Получилось довольно 

занимательное зрелище» [312, с. 607]. Найчастіше концерти-мітинги 

складалися з двох частин: політичної та художньої. «Спочатку, – зауважував 

А. Тростянецький, – виступали промовці, а потім відбувався концерт або 

вистава невеликої п’єси, автором якої найчастіше був хтось із учасників такого 

концерту-мітингу – червоноармієць, робітник» [232, с. 60]. 

За такою схемою побудовано п’єсу О. Струменка «Новий шлях» (1930), у 

підзаголовку якої зазначено: «Вечірка за масову колективізацію. Переробив до 

весняної засівної кампанії А. Ісаєв» [595]. Виступ уповноваженого завершує 

п’єсу П. Ходченка «Шкідники» (1929) [660]. У поясненнях до жарту-агітки 

«Кооперативна мобілізація» (1924) В. Ярошенко наголошує: «В кінці п’єси, 

перед завісою голова бере собі слово для докладу […]. Значить іде спочатку 

вечірка-п’єса. Потім іде доклад» [766, с. 9]. Мітингові сцени входять до 

структури таких п’єс: «В червоних шумах» (1924) А. Головка [131], 

«Операційний план» (1926) З. Пігулович і Л. Френкеля [473], «Вир» (1926) 

Ю. Стабавого [580], «Доброї роботи» (1931) П. Щербатинського [753]. Сцени 

карнавалу й демонстрації містить п’єса «Штурм» (1930) О. Корнійчука [281]. 
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Поруч зі світською існувала, хоч і переслідувана радянською владою, 

християнська календарна обрядовість. «Сам календар є розгортанням у 

природному часі Святого Письма, і є, таким чином, суттєвим кодом іудео-

християнської культури та прийняття нею в преображенному вигляді 

дохристиянських національних культур» [479, с. 346–347]. 

Українці, які мешкали за межами батьківщини, мали можливість 

відбувати традиційні свята річного циклу, долучаючи до обрядодійств молоде 

покоління. У репертуарі драматургів є твори для дітей, приурочені до 19 грудня 

– зимового Миколая. Пізнавальний характер має п’єса В. Ґренджі-Донського 

«Святий отець Николай» (1936), яка складається з двох самостійних частин. 

Перша – становить діалог жінки з хворим хлопчиком – це швидше за все 

монолог матері, який «розривається» запитаннями сина про святкування дня 

Святого Миколая. Ця частина постає своєрідним прологом до другої, у якій 

діють уже інші персонажі: Святий Миколай, янголи, дівчатка, хлопчики. У 

фіналі твору звучить колядка «Ой хто-хто Миколая любить» [154]. 

Морально-етичне спрямування має драматична картинка С. Черкасенка 

«Ой хто, хто, Миколая любить» (1936). У її фіналі, вирішеному відповідно до 

казкової поетики, нагороджуються добротворці. 

Драматурги цього періоду пропонували свої версії «Різдвяної драми» 

(однієї з найпоширеніших в Україні в XVII–XVIII ст. вистав). Вона 

виконувалась і ляльками, й акторами (як професіоналами, так й аматорами). На 

біблійному сюжеті ґрунтуються її традиційні епізоди: Різдво, поклоніння 

пастирів, поклоніння волхвів, цар Ірод та винищення віфлеємських немовлят. 

Основними сценами в українських новорічних народних драмах «постійно були 

«Ходіння пастухів у Віфлієм» та «Цар Ірод» [401, с. 94]. 

Різдвяна тематика задекларована в «календарних» заголовках п’єс. 

Різдвяна гра (авторська дефініція) «Святий вечір» (1936) В. Ґренджі-Донського 

знайомить маленького глядача зі звичаєвим правом та повір’ями українців: 

«треба сідати, щоб ліпше спалося, щоб кури яйця не випивали», «хто в день 
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Святого Вечора чемний, то чемним буде цілий рік» [154, с. 457]. У п’єсі 

відтворений обряд колядування (колядки до цього твору подав М. Аркас). 

Елементи обрядодійства Багатої Куті відтворює М. Куліш у п’єсі 

«Прощай, село», у сцені запрошення головою родини на Святу Вечерю 

персоніфікованих сил природи. «Господар дому у період різдвяних свят – особа 

сакрально відзначена. Його роль у господі можна порівняти з роллю деміурга 

при створенні світу: його дії покликані забезпечити максимум благополуччя у 

мікросвіті – сім’ї» [321, с. 50]. Із цією метою хранитель традицій роду Роман 

улаштовує ритуал, контамінуючи старі дідівські звичаї й традиції з новими, 

замінивши різдвяну зірку п’ятикутною: «Однині замість святвечора хай буде у 

нас радвечір, радянський вечір. Хай відходе старий час од наших вікон і 

мороз!» [312, с. 148]. Прагнучи зберегти спадкоємність поколінь, Роман 

повторює ритуальні дії свого батька під час святої вечері. Є тут і дійство 

закликання на трапезу Мороза, і ритуальна їжа (кутя з узваром), і солома на 

столі, й різдвяна зірка на небі, але знищено основне – відчуття прилучення до 

сакрального. Тому відхилення у сфері обрядності – нововведення, 

започатковане головою сім’ї, ніким із його рідних не було підтримано. Реакція 

героя подана через градацію деталей: «Ложка в руці тремтить, тремтить»; «У 

Романа випала з рук ложка» [312, с. 148]. 

Різдвяна тематика широко представлена в казках, оповіданнях, п’єсах 

Олени Пчілки (Ольги Драгоманової-Косач): «Чад» (1886), «Маскарад» (1889), 

«Три ялинки» (1891), «В яслах» (1892), «Збентежена вечеря» (1906), «Свято» 

(1906), «Різдвяна байка» (1919), «Щасливий день Тараса Кравченка» (1920) та 

ін. Мати шістьох дітей, бабуся п’ятьох онуків у вирі бурхливих революційних 

подій «творила національний дитячий театр» [420, с. 80]. Для аматорського 

дитячого театру, який вона організувала в Зеленому Гаї – околиці рідного 

Гадяча, письменниця створила сім п’єс: «Дві Чарівниці» (1919), «Різдвяна 

байка» (1919), «Сон-мрія, або казка Зеленого Гаю» (1919), «Весняний ранок 

Тарасовий» (1920), «Кобзареві діти» (1920), «Щасливий день Тараса 

Кравченка» (1920), «Небезпечний спів і скарб» [Див.: 699]. У листі до онука 
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М. Кривинюка вона зауважує, що своїми п’єсами ліквідовувала лакуни в 

репертуарі дитячого театру: «На такі твори тілько великий попит. Бо грать 

хотять, а п’єс – нема! А бабуня – понаписувала, (отут, у холоді!)». І тепер «їх 

грають діти, тутешні школярі й дівчатка, на сцені» [285, с. 1]. 

У художню структуру одноактної п’єси «Різдвяна байка» (1919) уведено 

колядки та розповідь про хвойне дерево – ялинку або сосонку, яке «убірають на 

Різдво» [510, с. 5] (зібрані Оленою Пчілкою колядки були опубліковані в 1903 

році в журналі «Кіевская Старина» (Т. І–VІ), а звичай ставити на свято хвойне 

дерево докладно описано в оповіданні «Сосонка». 

У п’єсі «Щасливий день Тараса Кравченка» (1920) драматург відтворила 

давній український звичай: «наші хлопці ходять на Новий рік по домівках своєї 

округи поздоровляти господарів, а при тім подають вірші, котрі умисне 

компонуються і друкуються на аркушиках» [511, с. 12]. С. Килимник зауважив, 

що з незапам’ятних часів в Україні вірили, що коли на велике свято першим 

прийде хлопчик, «то усе буде успішно, добре й прибутково» [244, с. 37]. 

Відомості про ходіння на Різдво по хатах віршувальників, «які славлять 

Христа вітальними віршами» та старців «зі своїми віршами» подає 

М. Максимович [362, с. 138] (в Україні також побутували вітальні великодні 

вірші). О. Воропай робить припущення, що деякі з різдвяних віршів були 

частинами вертепних драм, повні тексти яких втрачено. Дослідник аргументує 

свою думку тим, що іноді ті, хто виголошував ці вірші, виступали від імені 

пастухів, вояків царя Ірода та інших персонажів вертепної драми. Крім того, в 

окремих місцевостях України різдвяні вірші називаються вертепами [104, 

с. 127]. 

В основі п’єси Олени Пчілки «Дві чарівниці» (1919) – обряд проводів 

Зими і зустрічі Весни. У чорновому варіанті й у листі до онука письменниця 

називає цей твір оперетою. Авторка «Двох чарівниць» поєднала в собі талант 

лібретиста й композитора: «мелодії деякі народні, а більшість – моєї композиції 

(!) А що ж ви думаєте!» – повідомляла вона онукові [285, с. 1]. У п’єсі наявні як 

сольні номери («Спів Землі», «Спів Діда Мороза», «Спів Морозенка», «Спів 
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Микити»), так і хорові («Хор хлопців і дівчат») [509, с. 1]. У текст п’єси введені 

замовляння: Топчу, топчу ряст, ряст / А йому рад, рад, / Дай, Боже, діждати / 

Й на той рік топтати! [509, с. 10]. У фольклорній поетиці топтання рясту є 

символом життя (первісна функція цього обряду – магічно забезпечити собі 

життя, здоров’я на весь наступний рік [321, с. 57]). Представлений також обряд 

випускання пташок на Благовіщення, що супроводжувався пісенними 

замовляннями-закликаннями: Не зву тебе «журавликом», / Щоб я не журився, 

– / Назву тебе «веселиком»; / Щоб я веселився [509, c. 8]. Подібні звернення до 

птахів через молитовну заклинальну пісню дослідники називають «одним з 

найміцніших і найстарших усних творів» [244, с. 261]. 

Олена Пчілка подала й іншу назву п’єси – «Зима й Весна». Одна із цих 

головних дійових осіб уявлялася як воскресла істота, а інша асоціювалася зі 

смертю. Антагоністки перебували в словесному й дієвому суперництві: 

відбувалися діалогічні змагання і ритуальні поєдинки, у яких перемогу 

отримувала претендентка. Так драматург відобразила давні звичаї слов’ян, 

пов’язані з проганянням зими і зустріччю весни, які відбувалися на Масляну – 

«свято наступаючої весни» [313, с. 243]. Святкування супроводжувалося 

веселими та радісними ігрищами, «багато пили й їли», але, як пише митрополит 

Іларіон, «від стародавніх обрядів полишилися тільки уривки» [223, с. 282]. 

У народних казках із зимою бореться не весна, а літо, бо стародавні 

слов’яни, як зауважив О. Воропай, ділили рік на дві частини: зиму і літо [104, 

с. 190]. Подібну думку висловлює С. Стоєв, зазначивши, що, залежно від руху 

сонця, болгарський народ склав свої уявлення про рік, «поділивши його на дві 

половини – літню й зимову» [593, с. 43]. Агональні форми обрядового 

словесного змагання між Зимою і Літом «носять сліди глибокої давнини», 

О. Білецький називає їх вербальними змаганнями Бога з людиною [42, с. 32]. 

Функція таких змагань – магічно сприяти аграрному добробуту села [198, 

с. 209]. Переривання річного циклу є визначальними як для колективу, так і для 

особи. «У такі моменти, – зауважує О. Лабащук, – контакт із «тим» світом є 

найтіснішим, практично стираються границі між світами, а тому є можливість 



439 

 

вплинути на майбутнє […]» [321, с. 46]. Спрямоване на встановлення гармонії, 

кожне обрядове дійство проводилося для представників потойбічного світу. 

У п’єсі «Дві чарівниці» (1919) панує потужний комедійний струмінь, 

весела словесна гра. Це споріднює її з народною драмою, у якій значну роль 

«відігравали комізм і пародія» [634, с. 84]. Подібно до І. Котляревського, який 

навів багато назв їжі, питва, збруї, зброї тощо, письменниця подає цілу низку 

назв страв: окіст, драглі, товченики, лепетуха, варенуха, пундики, потапці, 

вергунці, обвагранки, марципани тощо [509, с. 9]. Або: «Дід Мороз сидів, а біля 

його все статечне товариство: пан Іній, Заморозок, Приморозок, Шерінь, та всі 

холодні вітри: Північний, – мовляли запорожці, – Москаль, той, що з 

Московщини дме; Боровій […]» [509, с. 9]. Прийом детального переліку – 

питома риса фольклорних творів. 

«Дві чарівниці» можна трактувати як драму-феєрію. Твори такої жанрової 

приналежності (драми-феєрії, драми-казки, драми-опери) почали з’являтися на 

рубежі століть [269, с. 70]. Переплетення реального й казкового зумовлено 

введенням у текст антропоморфних персонажів: Зими, Весни, Діда Мороза, 

Морозенка, Променів тощо. 

Змагання Весни й Зими передане й у сценічній картині Д. Марчишина 

«Весна» (1933). У творі відображений процес передачі народних уявлень від 

покоління до покоління: 

Дідусь. […] я це чув ще від старих людей, що на Зелені Свята Весна з 

Весняним Вітром шлюб беруть [381, с. 20]. 

До весняного календарного циклу належать п’єси Д. Чепурного «Зустріч 

весни» (1933) [671], П. Сорокотяги «Розтлумачили» (1931) [573], яка 

«пристосована до кампанії «Охорона пташок» [573, с. 3]. У творі відображено 

старовинне уявлення про перелітних птахів як про віщунів весни. Українці 

здавна вважали пташок «магічним провозвісником весняних радощів» [48, 

с. 77]. 

Відгомони пасхальної драми (жанр середньовічного шкільного театру, 

який у свій час користувався найбільшою популярністю), містять п’єси 
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М. Куліша «Отак загинув Гуска» (1925), «Патетична соната» (1929). Герої 

«Патетичної сонати» проходять через страждання, але воскресіння не 

відбулося. Трагічним провісником цього виступає місяць, який «повісився». 

Серед обрядів літнього циклу виділяються троїцько-русальний, 

купальський та жниварський обряди. Так, не реалізувавши свята радвечора, 

герой п’єси М. Куліша «Прощай, село» (уже тільки в мріях) прагне зберегти 

Космос, де б «Грушка процвітала, бджілки золоті на цвіті» [312, с. 161]. Він 

поєднує інше важливе календарне свято з радянською обрядовістю: «Запряжи-

но коні, сину, я поїду з онуками на степ трави на клечальне свято накосити […]. 

Накосимо трави, настелимо в хаті, буде у нас зеленеє свято. Зеленеє радсвято 

на ввесь світ…» [312, с. 161]. 

Давньослов’янське свято літнього сонцестояння Купала вважалося 

шлюбом води і сонця (Лади з Купалом). Воно проходило з виконанням 

багатьох ритуалів. Ефективність магічного впливу купальської ночі науковці 

пов’язують з «апокаліптичною рівновагою, що постає в образі межі», яка 

виражається як просторово (ліс, ріка – природні перепони між поселеннями), 

так і часово (між літом і зимою) [148, с. 187]. І. Нечуй-Левицький, називаючи 

це свято «язичницькою службою богам», писав: «Ні один народний обряд не 

переносить нас у таку давню старовину, як обряд Купала» [448, с. 54]. Цей 

обряд, як зауважив М. Возняк, використано в кількох оперетках ХІХ ст. [98, 

с. 148]. 

Втрата святом за радянських часів сакрального статусу засвідчена в п’єсі 

«Івана Купала» (1925) – колективній роботі драмгуртка клубу імені Карла 

Маркса. Головний персонаж твору йде до лісу в пошуках квітки папороті. 

С. Килимник називає такий об’єкт пошуку Квіткою Щастя, зауважуючи, що в 

Купальську ніч у таємничий, повний усякої нечисті ліс йде лише смілива, повна 

сил, із твердим характером молода людина. Пошуки Вогняної Купальської 

Квітки – це, за С. Килимником, пошук свого призначення: «коли людина знайде 

своє щастя – удосконалить вона себе, пізнає себе; при своїй силі волі, при 
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самопізнанню – вона «відімкне» таємниці життя, таємниці природи» [245, 

с. 471]. 

І хоча персонажі твору грають «Короля», співають, ворожать, йдуть до 

лісу в пошуках скарбів, врешті-решт деякі з них поділяють думку, висловлену 

(цілком необґрунтовано) комсомольцем: «[…] це старі, дикі звичаї, що 

здавались селянам за втіху, а вони були на користь тільки куркулям та 

корчмарям» [215, с. 39]. Натомість молоді пропонували інші ціннісні орієнтири: 

Комсомолець. Як-би ви записались до клубу, там-би вам дали освіту, 

знання…Тоді ви покинете стародавні нікчемні играшки [215, с. 57]. 

Комсомольці демонструють неприйняття й відторгнення вікової 

культурної традиції, руйнування архаїчного календарного ритуалу та прагнення 

сформувати нову картину світу, насадивши й утвердивши інший обшир 

сакрального. 

Низка обрядів пов’язана з початком та завершенням жнив. С. Килимник 

висловлює жаль із того приводу, що з часом утратилися зажинкові звичаї: 

«Пташки вважалися «магічним провозвісником весняних радощів» […] лише 

можемо спостерігати невеличкі фрагменти тих далеких часів» [245, с. 483]. 

Більше збереглися звичаї обжинків – святкування закінчення жнив. Цей 

старовинний народний звичай сягає доісторичних часів. Основна мета дійства – 

сприяти забезпеченню майбутнього врожаю. У п’єсі А. Волошина «Без Бога ні 

до порога» (1935) зображений обрядовий ритуал збору врожаю – сцени 

скликання женців на гостину та їх частування з нагоди обжинків: «За останнім 

куплетом женці входять у двір. Попереду дівчата високо тримають великого 

вінка, виплетеного з колосків жита або пшениці й перевитого ружами, а також 

великий хліб із нової муки» [101, с. 359]. 

У творі лунають обжинкові пісні [101, с. 359–360], у яких славиться 

працелюбність трударів, та звучить величальна господареві: 

Один із женців (виходить із натовпу й стає перед господарем).  

Вітай, милий господарю, 

Прийми вінок колосків, 
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Хвали Бога за уроду, 

За цей красний новий хліб [101, с. 360]. 

Величання в обжинкових піснях, як у колядках і щедрівках, відіграють 

визначальну роль [124, с. 52]. Традиція святкувати початок й завершення жнив 

залишилася й у радянські часи. Так, герої п’єси Г. Мізюна «Новими стежками» 

(1930) висловлюють намір відзначити свято першого снопа [417, с. 58]. 

Хореографічні композиції – «Символічне святкування дня першого снопа» та 

«Святкування дня врожаю» – завершують п’єси С. Бондарчука «Колектив 

незаможників або свято врожаю» (1925) [71, с. 60], О. Струменка «Колектив 

(вечірка за колективізацію)» (1930) [594, с. 51], В. Суходольського «Струм» 

(1932) [606, с. 59]. 

У радянській країні трансформації зазнали обряди, які регламентували 

сімейно-побутові стосунки. Основні цикли людського життя супроводжувалися 

родинними обрядами: хрестинами, весіллям та похоронами. Зокрема, Я. Вільна 

наголошує, що «обрядовість суголосна життю будь-якого народу від самих 

початків, а тому найбільшою мірою може розкрити уявлення конкретного 

народу про навколишній світ і відповідатиме його ментальності» [94, с. 35]. 

Секуляризацію обряду хрестин, встановлення нового покажчика імен 

зображено В. Товстоносом (Таль) у п’єсі «Майка» (1926), у якій відтворено 

збереження релігійної домінанти при зміні ціннісних орієнтирів: 

Параска. Святих, кажу, повикидали, а отих своїх понастановлювали [621, 

с. 12]. 

Пилип […] так можна й дитину охрестити. Завтра приїдуть з району 

голова й секретар [621, с. 5]. 

Супрун […] у якихось народів Майкою прозивається якась весняна 

богородиця [621, с. 22]. 

«Мая, – як пише О. Воропай, – у стародавніх римлян – друга назва доброї 

богині Bona Dea, а в стародавній Індії Мая – мати природи» [104, с. 292– 293]. 

У слов’янських народів Майка, поруч із Нявкою, Русалкою, Бісицею, Лісною 

Дівою, – демонологічний персонаж. 
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Сімейна обрядовість, зокрема шлюбна, функціонує в п’єсах цього періоду 

набагато частіше (Д. Бедзик «Чорнозем ожив» (1925), Ю. Яновський 

«Потомки» (1939), О. Корнійчук «Банкір» (1936)). 

Весілля проходить «в супроводі пісень, чергуванні хору й елементів 

перерядження» [85, с. 233]. Серед весільних обрядів «виняткову давність» [227, 

с. 188] має сватання. Цей обряд, названий І. Стешенком «прологом до весільної 

драми» [591, c. 46], обставлене символічними обрядами і традиційними 

розмовами сватів із рідними нареченої. Розмова ведеться у формі загадок. 

О. Веселовський бачить у цьому принцип 2 хорів (зійшлися два роди) [85, 

с. 232]. Свати – купці, які мають викупити потрібне грошима чи розгадуванням 

загадок. Вони можуть з’являтись у вигляді подорожніх чи мисливців, 

запевняючи, що їхній князь був на охоті, а звір заховався в цьому домі. 

Відбувається огляд товару й торгівля, яка завершується могоричем. 

Цьому обряду весільного циклу присвячено твір В. Ґренджі-Донського 

«Сватання» (1936) [154]. Перу належить і п’єса, у якій зображена одну з форм 

дозвілля сільської молоді – «Вечорниці» (1935). Сцени сватання введені в 

тексти п’єс А. Волошина «Без Бога ні до порога» (1935), С. Голованіського 

«Поетова доля» (1939), Є. Лісового «Батрак (Із старого на нове буття») (1925) 

[314, с. 12–13]. Алюзія на цей обряд – згадка про куницю – звучить у драмі 

Г. Мізюна «Новими стежками» (1930) [417, с. 30]. Автор, відтворюючи реалії 

часу (запровадження «червоних весіль»), зображує трансформацію до стану 

профанації весільного обряду, який проводить «непосвячений» (цю місію взяв 

на себе колишній «красний партизанець»): 

Василь. […] Обведу я оце вас кругом вогнища та заспіваю «Ісаїя лікуй». 

[…]. 

Василь (встає). Одне слово, амба. Цілуйтеся зараз. Та цілуйтеся ж! 

(Молоді цілуються). От, матері його ковінька. Живіть. Розмножуйтесь. (Грім). 

Ой, це ще грім… Знаєте що, молодята? Уважте весільному батькові, а я побіжу 

додому, побудьте тут на баштані. 
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Тодора. Скажи, Івасю, чи це посміховище було, чи справжні заручини? 

Жарти? Правда ж? 

Іван (обнімає). […] Що без рушників та не на покуті? Нічого. Краще без 

рушників та добре, ніж з рушником, та… [417, с. 59–60]. 

Десакралізований обряд сватання зображено й у п’єсі Є. Кравченка 

«Любов» (1939): 

Параска. Та ні, Тарасовичу, тут без куниці, багато простіше… Мій Юра 

просив мене, щоб я умовилася з вами відносно їхнього одруження… [299, 

с. 16]. 

Про трагічні наслідки, до яких приводить спрощення в радянський час 

весільних обрядодійств, ідеться в п’єсі В. Раєвського «Ціна чести» (1926) [512], 

коли невінчана дівчина не сприймається повноцінним членом нової для неї 

родини. 

Розвиток молодої радянської драматургії, за спостереженням М. Ласло-

Куцюк, визначала напруга між патетикою обряду й драматизмом суду. Суди та 

диспути були своєрідним явищем мистецького життя в роки громадянської 

війни [Див.: 734]. У репертуарі клубних художніх осередків агітсуди 

функціонували понад 15 років – до 1932 року. Для агітаційного театру 

найбільш типовим був локалізований суд над ворогом, який йшов паралельно з 

масовими дійствами [326, с. 306]. Натомість Ю. Ковалів називає агітсуди 

різновидом масового театралізованого дійства (поруч з іншими його формами: 

концерти-мітинги, політкарнавали, інсценівки, тощо) [343, с. 31]. Звіти про 

судове засідання, запис зборів і мітингу, есе, памфлет російський 

літературознавець Н. Чужак відносить до категорії літератури факту, 

відзначаючи головну роль факту, документу в організації художнього цілого 

[337, с. 111]. 

Як зауважує О. Фрейденберг, суд в обряді не пов’язаний із правом, із 

системою покарань, він супроводжує кожне змагання, кожний поєдинок, і його 

функція – присуджувати перемогу. І як правовий заклад суд спочатку розглядав 

не злочини, а суперечки. Подібну думку висловив Й. Гейзінга: «Судову тяжбу 
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сторін греки вважали за агон, своєрідне змагання, обставлене жорсткими 

правилами і здійснюване в освячених формах, де дві супротивні партії 

домагаються рішення третейського судді» [113, с. 91]. 

Схема суду правителя над розбійником, як зауважує Г. Павленко, була 

популярною у світовій писемності середньовіччя. Так, в «Олександрії» подано 

сюжет про помилування пірата Олександром Македонським, у Патріаршиму 

(Никонівському) літописі – сюжетну розповідь про помилування князем 

Володимиром розбійника Могута. Суд – жанр польського театру епохи бароко 

(сцени суду над грішними душами в ієзуїтських виставах). 

Модель судового процесу взята за основу цілої низки п’єс 20–30-х рр. 

ХХ ст. (агітсудів). У них «розроблявся лише загальний план і послідовність 

виступів» [61, с. 44]. Така специфіка «залишала найширший простір для 

творчості виконавців» для імпровізації [307, с. 26]. Так, текст колективної п’єси 

«Суд над неписьменним селянином Темненком, що не вкравши – вкрав» (1925) 

має таке доповнення-пораду: «Додержуватись достеменно тексту не треба. 

Кожний може додати свої слова, дбаючи лише про те, щоб не змінити провідної 

ідеї. Промови прокурора й оборонця можна змішати й поширити відповідно 

місцевим умовам» [600, с. 120]. 

Агітсуди, у яких трансформовано через пасивність протагоніста 

фольклорні мотиви відгадування й випробування, були багаті тематично: п’єса 

І. Гехтмана «Суд в театрі Шатле» (1925) містить епізод із паризьких кривавих 

подій 1871 року [118, с. 2]. П’ятиактну драму О. Золіна (Френча) «270» (1925), 

яка зображує перипетії страйку гірняків на Ленських копальнях у 1912 році, 

супроводжує додаток «Суд над Ленськими катами» – інсценізація процесу [211, 

с. 61–88], у художню тканину драми В. Пешка «Ганьба (перехід)» (1929) 

входить постановка «Суд над дезертиром» [472, с. 22]. Агітацією щодо вступу 

селян до сільськогосподарського колективу є низка п’єс: колективна «Суд над 

недбайливим хліборобом» (1925) [599], В. Ассельберга «Агітаційний суд над 

головою сільради села Заспаного» (1926) [20, с. 1], О. Дяченка «Показовий 

агросуд» (1930) [190, с. 3]. У п’єсі К. Кошевського «Голодні хутори» 
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(підзаголовок «із сільського життя 1905 р.») (1930) зображено суди над 

прихильниками старого способу життя [296, с. 65–71]. 

І хоча «театралізовані диспути і суди» інсценізували справжній судовий 

процес [545, с. 22] (на яких були присутні підсудні селяни, оборонці, свідки, 

голови, секретарі, засідателі, прокурори), підсудні, власне, позбавлені права 

висловити свою думку, переконання. 

Замість сподіваного діалогу двох сторін панує монолог тих, хто 

претендує на право єдиної істини. Підсудні ж або визнавали свої помилки і 

обіцяли ввійти до сільськогосподарського колективу (дійові особи п’єси 

О. Дяченка), або їх висилали за межі села чи відкривали проти них судову 

справу як проти ворогів Радянської держави (персонажі твору В. Ассельберга). 

Елементи судового процесу є в п’єсі Я. Галана «Дон-Кіхоті із 

Еттенгайма» (1927), І. Кочерги «Алмазне жорно» (1927), О. Корнійчука 

«Банкір» (1936) тощо. Модель суду – складова частина структури п’єс 

М. Куліша: від картин самосуду в «97» (1924), через постанови власної 

контрольної комісії «Зони» (1926) і «Закуту» (1929), яка «вирок написала» [311, 

с. 345], до епізодів самосуду і суду «Патетичної сонати» (1929) та «Вічного 

бунту» (1932). 

Сцени самосуду входять у художню структуру п’єс Є. Кротевича «Син 

сови» (1923), Д. Чижевського «Куркуль» (1923), М. Ірчана «12» (1923), 

«Підземна Галичина» (1926), І. Дніпровського «Любов і дим» (1925), 

«Яблуневий полон» (1926), «Шахта «Марія» (1931), К. Буревія «Павло 

Полуботок» (1928), І. Кочерги «Марко в пеклі» (1928), Я. Галана «Вероніка» 

(1930), О. Корнійчука «Загибель ескадри» (1933), «Правда» (1937), О. Довженка 

«Потомки запорожців» (1935–1953), С. Голованівського «Поетова доля» (1939), 

Ю. Яновського «Потомки» (1939) (сцена самосуду – ремінісценція зі «Злодія» 

В. Стефаника) та інших творів. 

Отже, обрядові дійства – своєрідна форма народного театру – входили (як 

складова частина) у структуру художніх творів українських драматургів 20 – 

30-х рр. ХХ ст. Картини провадження двох циклів обрядів (одні – 
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забезпечували календарно-господарську і суспільно-політичну діяльність, 

інші – регламентували сімейно-побутові стосунки) поміщені в низці п’єс 

зазначеного періоду. 

 

5.2. Фольклорна драма як джерело літературних творів 

 

Органічною частиною нових свят стали також вистави народного театру, 

в основу якого лягли язичницькі обряди [Див.: 729, 735]. Слушною є думка, 

висловлена А. Баканурським, про те, що всякий історичний розвиток 

ґрунтується на тому, що попередня форма є сходинкою до нової форми [23, 

с. 2]. Ситуації, які розігруються в народній драмі, включають комедійний план, 

що, за словами Н. Савушкіної, «виражає торжество народного оптимістичного 

світовідчуття і відповідає атмосфері свята» [530, с. 97]. Сміхова традиція є 

національною особливістю українців. 

У 20-ті роки ХХ ст. відбувалися численні вуличні постановки народних 

дійств, вертепів. Вертепні вистави науковці пов’язують із «шкільними» 

драмами, із середньовічною західноєвропейською містерією. Хоча Й. Федас 

вважає, що «стосунки» вертепу з шкільною драмою з’ясовані ще не до кінця і 

відхиляє генетичну залежність вертепу від шкільної драми, твердячи, що це 

явище «не церковної, а народної культури» [645, с. 84]. Дослідник вертепу 

апелює до авторитету М. Тихонравова, який у 1861 році висловив думку про те, 

що перш ніж західноєвропейська середньовічна драма знайшла собі доступ у 

нашу літературу, у нас уже встигли розвинутися ті елементи, що взяли головну 

участь у формуванні середньовічної драми: в народних святах і обрядових іграх 

уже виділились окремі епізоди чисто драматичного характеру [645, с. 102]. 

Слушною є думка, висловлена Є. Марковським, про те, що цей вид 

народної драматичної творчості «являє цікаву контамінацію книжних і 

народних елементів» [379, с. І]. М. Возняк з’ясував, що слово «вертеп» 

приходить із уривку інтермедії чи діалогу на Різдво Христове рукописної 

збірки 1771–1776 рр. [99, с. 144]. 
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Вертеп – найвище досягнення української народної драми – складався із 

двох різних частин, які «випливали з різних джерел і віками розвивалися 

окремо»: витісненої з церковної огорожі на міську площу духовної драми про 

Різдво Христове, прихід трьох царів та Ірода, і лялькової драми, темою якої ще 

в ХV ст. були світські сюжети [648, с. 178, с. 191] (поділяємо думку 

О. Курочкіна про те, що «без залучення інтермедійних, ігрових персонажів 

різдвяна драма буде сухою і нецікавою» [318, с. 32]). Як сцени поклоніння, так і 

сцени, пов’язані з царем Іродом, – це традиційні лінії сюжету містерії – таким 

іменем, – зауважує О. Білецький, – із кінця ХІV ст. позначається літургійна 

драма [42, с. 38]. Три частини в сюжеті вертепу виділяє О. Клековкін: релігійну, 

яка має зв’язок з народженням Христа, п’єсу «Цар Ірод» і жанрові сцени [256, 

с. 240]. 

На відміну від канонічного сюжету першої частини, сюжет другої 

«змінюється в залежності від місцевих умов, історичного періоду та від 

здібностей самого вертепника» [104, с. 119]. У світській частині вертепу 

показували сцени з народного побуту [159, с. 62]. Переказ змісту другої 

частини подано в драматичному етюді «Останній сніп» (1919) Л. Старицької-

Черняхівської: 

Ганнуся:  

[…] А весело ж, ой страх! 

Вони й сюди до нас прийдуть з вертепом… 

Ха, ха, ха, ха! Ну та й сміха було! 

Жид продавав козу і пив горілку, 

Москаль прийшов з гарматою… Ха, ха! 

Лях навертав до унії, а потім 

Прийшов козак, ну й гарний, як орел! 

І всіх побив! Усіх, усіх, дідусю! 

І москаля, і ляха, і чотів, 

Таких страшних, з хвостами та з рогами, 

А вже тоді і пісню заспівав! [587, с. 23]. 
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Л. Старицька-Черняхівська – авторка «Вертепу» (1900) – «старовинної 

містерії на нові теми», у якій продовжила ліню творчого освоєння вертепного 

дійства, започатковану П. Кулішем у «Іродовій мороці» (1868). У формі вертепу 

вирішена також трагедія О. Олеся «Вилітали орли…» (1936). 

У перші десятиліття ХХ ст. велася дискусія про можливість використання 

вертепу. Радою «Молодого Театру» в пресі оголошено конкурс на написання 

вертепу, у якому б відображалась сучасність. Восьмого січня 1919 року в 

«Молодому Театрі» за канонічним текстом (реконструкція О. Кисіля) була 

здійснена експериментальна вистава «Різдвяний Вертеп». Реставрацією 

давнього театру назвав цю постановку М. Вороний [103, с. 402]. Як твердить 

сучасний театрознавець, «інтермедії там переважали» [88, с. 254]. Відзначаючи 

національну самобутність вистави, зокрема, орієнтацію на сокиринський вертеп 

Галагана, В. Ревуцький наголосив на добрій обізнаності режисера з 

досягненнями тогочасного європейського театрального мистецтва: «І він 

зробив синтез – одухотворив ляльки вертепу теорією Г. Крега» [335, с. 28]. 

«Почуття виявляти любовно, максимально, примітивно, лаконічно, без 

напівтонів і переходів. Усі почуття первісні, ясні, прості, чіткі», – радив 

Л. Курбас акторам, які в його виставі мали зіграти ляльок [315, с. 211]. Пізніше 

природу цієї вистави режисер схарактеризує як «прекрасний примітив» [315, 

с. 212]. Він висунув ідею «вертепу на агітаційній службі» [314, с. 569–571]. У 

народному вертепному дійстві митець спостеріг «зерно, зародки того, що буйно 

потім розцвіло у творчості Котляревського та інших основоположників нашого 

театру» [315,  с. 211]. Наступного року з пропозицією влити новий зміст у 

вертепну драму на сторінках газети «Література. Наука. Мистецтво» виступили 

О. Ведміцький і Ю. Смолич. 

Організовуючи ляльковий театр, учні Межигірського художнього 

технікуму прагнули використовувати його в селах і на хуторах як театр 

революційної сатири. «Межигірський Революційний вертеп» був поставлений у 

1923 році. 
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Свій варіант вертепного дійства подала в 1921 році М. Підгірянка. Її 

«Вертеп» містить унормоване народною традицією коло персонажів. 

Письменниця розробила першу, духовну частину – сцену поклоніння, 

пристосовуючи її до українських реалій: 

Балтазар: 

Аж красше время для вас настане; 

Дадуть вам руку браття Славяне. 

И виведуть вас из тьми неволь  

На свьтло правды, науки, воль [474, с. 23]. 

Відповідно до тогочасної дійсності, авторка «Вертепу» трансформувала і 

колядку «Нова радість стала», завершуючи її побажанням:  

Даруй роки щасливіи  

Подкарпатской Руси [474, с. 23]. 

Так українська письменниця внесла свій вклад у релігійно-християнську 

драматургію, яка, за словами С. Хороба, «генетично бере свій початок з 

автентичних вірувань, міфологічних аспектів обрядності й ритуалів, і 

літургійного дійства» [665, с. 118]. 

У 1926 році в Львові постав ляльковий театр гумору і сатири «Вертеп 

наших днів», засновниками якого були Л. Лепкий та Р. Купчинський. Театр 

гастролював у Галичині, США, Канаді. Л. Лепкий був також однин з 

організаторів першого на західноукраїнських землях літературно-мистецького 

театру «Скоморохи». 

Вертепну просторову будову (поділ сцени на «верхній» і «нижній» ярус) 

мають драматичні твори 20–30-х рр. ХХ ст.: «Коли народ визволяється» (1922) 

Я. Мамонтова, «Патетична соната» (1929) і «Маклена Ґраса» (1932) М. Куліша 

та ін. Можливість вертепної побудови передбачено в ремарках п’єси березільця 

Л. Болобана «Найвища міра» (1932): «Всередині сцени працює бригада 

бетонярів коло електричної мішалки. Близько од них Верхоміївська артіль 

теслярів (можливо на поверх вище). Перегукуються» [66, с. 15]. Творові 

притаманна симультанність: діалоги двох пар персонажів відбуваються майже 
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одночасно [66, с. 64]. У цей період такий прийом застосовували Я. Мамонтов у 

п’єсі «Коли народ визволяється» (1922), Ю. Шпол у комедії «Катіна любов, або 

будівельна пропаганда» (1928). За принципом вертепу вирішив простір 

постановки «Мини Мазайла» Лесь Курбас. Структуру шопки використав 

С. Виспянський у п’єсі «Весілля» (1901) [774]. 

Друга частина вертепу (інтермедіїя) – джерело комічного. Функція 

інтермедії – розважальна, моралізаторська [615, с. 180]. Інтермедія, яку 

Л. Софронова влучно назвала простором, непідвладним обряду, побутувала і як 

самостійний твір [577, с. 164]. Той факт, що чимало інтермедій було втрачено, 

дав підстави П. Білоусу висловити припущення, що «ці твори могли існувати як 

фольклорний витвір – в усній формі» [51, с. 100]. 

Інтермедійна традиція знайшла продовження в драматургії перших 

десятиліть ХХ ст. Вона відлунює в стилістиці творів С. Бондарчука, Остапа 

Вишні, А. Гака, М. Куліша, Ф. Лопатинського, Л. Улагай-Красовського та 

інших митців цього періоду. Інтродукції, екран, інтермедія, яка відбувається на 

помості перед завісою [92, с. 4], інтермедія «Коза» [92, с. 41] тощо входять до 

структури «Вія» (1925) Остапа Вишні; «бурлескове інтермецо», інтермедії, 

лялькова «Кумедія» – до «Вія» (1926) Л. Улагай-Красовського [641]. Сцени з 

«Козою» має пєса І. Микитенка «Маруся Шурай» [397]. Низку побутово-

сатиричних інтермедій, гротескно-пародійну виставу містить феєрія І. Кочерги 

«Марко в пеклі» (1928), перед початком однієї з інтермедій виступає ведучий 

Фанфарієль. Інтермедію спостерігаємо в колективній п’єсі «На фронті праці як 

у Жовтневі дні» (1925) [430, с. 56–60], у творі Н. Борисова й В. Владимирова 

«Смерть героя» (б. р. в.) [73]. Три інтермедії, які відбуваються до початку 

вистави (перед завісою та в залі) і в перервах [467, с. 19], входять до постановки 

колективної п’єси «Перше Травня» (1925). Сатирично-побутовим оглядом на 3 

картини з інтермедіями назвали п’єсу «Хто продає» (1930) її автори – 

М. Горнатко, І. Левченко [137]. «Переддійовим ревю» [235, с. 5] відкривається 

дія п’єси А. Калиновського «Оце постановка» (1932). 
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Інтермедією називає п’єсу «Хулій Хурина» (1926) М. Куліш (це цілком 

виправдано, адже її сюжетна основа – анекдот про шахрая та обманутого). На 

балаганну природу комедії вказує побудова сценічного простору й поведінка 

персонажів, які будуть задіяні тільки в сцені прологу: «Відслоняється ширма. 

На кону широка трибуна – поміст, метрів з два заввишки, без бильців. Спереду і 

з боків східці […]. По східцях з правої руки на трибуну виходить Хуна 

Штильштейн з столом і двома стільцями. Ставить стола, стільці і злазить 

східцями ліворуч. За ним іде Сара, пов’язана рушником, з складаним із ряднини 

ліжком, ставить і йде з трибуни. Услід йде син Абрам, теж з ліжком і 

подушкою, ставить, лягає й спить» [311, с. 253]. Подальші дії п’єси 

відбуватимуться також на трибуні. 

До народного театру дослідники відносять українську драму про «Царя 

Ірода», яка функціонувала і як частина вертепного дійства, і як самостійний 

твір [106, с. 86]. Науковці висловлюють припущення, що, розвиваючись поряд 

із вертепною драмою, народна вистава «Цар Ірод» могла поступово витіснити 

вертепний текст релігійного змісту [637, с. 32; 676, с. 61]. 

Світським перелицюванням драми про Ірода назвав п’єсу «Цар 

Максиміліан» (в Україні вона виставлялася під назвою «Трон») 

В. Всеволодського-Гернгросс [106, с. 5–15]. Від трону царя Ірода веде ймовірну 

ґенезу назви твору О. Воропай [104, с. 134]. Натомість І. Волошин виводить 

походження «Царя Максиміліана» від шкільної драми ХVІІІ ст., яка, у свою 

чергу, запозичила сюжет із перекладної повісті ХVІІ–ХVІІІ ст. [102, c. 114]. 

С. Чорній назвав її найпопулярнішою народною драмою в Україні [676, с. 58]). 

Постановка цього твору відбулася на Софійській площі в Києві [257, с. 187]. 

Подібно до вертепу п’єса складається з двох частин: релігійної – із царем 

Іродом в головній ролі, та світської, «де міг би проявитися народний 

(національний) характер» [104, с. 134]. Вплив популярної в Росії драми «Цар 

Максиміян» дослідники вбачають і в білоруській драмі «Цар Мамай» [561, 

с. 347]. 
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Як літературні варіанти «Царя Максиміляна» можна трактувати п’єси 

Остапа Вишні «Мікадо» (1927 / 1932–1933) та М. Куліша «Мина Мазайло» 

(1928). Колізії творів українських драматургів виявляють подібність із 

конфліктом непокірного Адольфа і його батька – царя Максиміліана. Закоханий 

в актрису Юм-Юм Нанкіну – син імператора Мікадо – заявляє: 

«Я імператором маньчжурським 

Не хочу буть, не хочу! 

От не хочу! 

Юм-Юм, мою мигдалинку, 

не проміняю на престол» [93, с. 95]. 

Якщо у творі Остапа Вишні конфлікт героя з батьком має сімейний, 

приватний характер, то в п’єсі М. Куліша – загальний, суспільний. Як і в 

народній драмі, герої авторських творів – представники старшого покоління – 

висловлюють готовність убити своїх синів через непослух. 

До імпровізованих лялькових вистав, сліди яких не зафіксовані в 

літературі, належить збережена в Росії лялькова комедія «Петрушка». В Україні 

вона побутувала під назвою «Ванька Рю-тю-тю» чи «Ванька-Рататуй» 

(зіпсоване «рятуй») [106, с. 123]. В. .Перетц висловив припущення, що героя 

спочатку називали Іваном, пізнішу зміну власної назви вчений пов’язав з ім’ям 

відомого блазня Анни Іоанівни – П’єтро Міро. Про популярність цієї особи 

свідчить факт її фігурування в «народних картинках» ХVІІІ ст. Зміна імені 

визначається як зміною середовища і часу побутування, так і тим, що, як 

слушно зазначає В. Всеволод-Генгросс, за роки свого існування твір 

переосмислювався, змінилося ім’я героя, назва комедії, сюжет [214, с. 47]. 

Художній потенціал «Петрушки» використала С. Мануйлович у п’єсі 

«Наймит» (1930). Авторка зауважує: «Цю п’єску можна грати так ляльками, як і 

живими людьми» [378, с. 18]. Петрушка постає і дійовою особою 

(«переодягається бабою» [378, с. 10]), і ведучим вистави: «А тому я вам хочу / 

Дать […] Маленьку розвагу […] Політмалюнок на три картинки» [378, с. 4]. 
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Гротескну природу твору увиразнюють ситуації, у які потрапляє «чужий», 

означений у переліку дійових осіб як «куркуль Пузо». 

До народного театру належить і лубочна драматургія [106, с. 105]. Як 

указує О. Козиморок, у кінці ХVІІІ ст. на українські ярмарки заходять власники 

«Райків» [267, с. 58]. Райок – театр картинок (текстів із малюнками), які 

«вміщували на лубках (липовому лубі)» [343, с. 587], розташовувався на 

ярмарковому майдані біля балагану. Його назва походить від «райського 

дійства», яке зображувало Адама і Єву. Театр, що складався з рухливих 

лубкових картинок, які райошник супроводжував скоромовками, примовками, 

сатиричними римованими поясненнями, найчастіше злободенного плану, 

з’явився в середині ХVІІІ ст. Театралізацію слова в лубку Б. Соколов трактує 

прямим запозиченням із вертепу [572, с. 115]. Популярність в Україні 

російських лубочних картин відмічав М. Сиваченко [549, с. 14]. Найбільшого 

розвитку лубковий театр досяг у 1880–1890-х рр. (існувало близько 70 груп). 

Лубкові картини А. Некрилова та Н. Савушкіна називають злободенною 

«газетною» інформацією для народу [444, с. 7]. 

Своєрідними продовжувачами традиції райка стали «жива картина» та 

«жива газета» – драматичні жанри, що широко побутували в період Української 

війни 1917–1921 рр. Жива газета виникла в червоноармійському середовищі з 

читання вголос агітаторами газетних статей (її професійний варіант – «Синя 

блуза»). Вона подавала літературно оброблене розчленоване на сцени газетне 

повідомлення (огляд). Так, текст п’єс «Модр» супроводжувало пояснення: «[…] 

постановку зроблено за завданнями Агітпропа Харківського Губкому КП(б)У 

по журналу «МОДР» за листопад 23 р. […]» [422, с. 60]. Вистава, у якій 

інсценізувався газетний матеріал (газету сприймали джерелом тогочасної 

театральної роботи), включала монологи, колективну декламацію, частушки, 

фейлетони тощо. За циркуляром ЦК РКП(б) про святкування Першого травня 

Л. Болобан побудував «основу сценарної сцени клубної п’єси «Первомай» 

(1924)» [234, с. 19]. Твори цієї своєрідної форми введені в структуру п’єси 

П. Щербатинського «Доброї роботи» (1931) [753, с. 66–70], комедії Г. Мізюна 
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«Заручини» (1934) [415, с. 242]. «Живу картину» О. Мальденштам назвав 

«найпримітивнішим досягненням революційного театру» [366, с. 228]. До 

середини 20-х років форма «живої театралізованої газети» вичерпала себе 

разом з агіттеатром. 

Очевидно, до техніки райка зверталися драматурги, які поміщали у свої 

п’єси екрани з написами, плакати, газети: Остап Вишня «Вій» (1925), 

підзаголовок якого: «Музичний гротеск на 4 дії з співами, з танцями, з горілкою 

і з чим хочете» [92], С. Бондарчук «Колектив незаможників або свято врожаю» 

(1925) [71], А. Рудик «Павутиння» (1925) [524, с. 3], О. Рябиків «Сількор» 

(1926) (газета оформлює пролог і епілог твору) [528], М. Лідянко 

«Запалахкотіло» (1926) [340, с. 26], І. Панченко «Коліївщина (Повстання 

Максима Залізняка)» (1927) [462, с. 48, с. 94–95], Димич-Могила «Марко 

Горбатий» (1929) [173, с. 41], О. Струменко «Новий шлях» (1930) [595], 

Я. Кучерявий «Іменини тринадцятої річниці» (1931) [319, с. 4], Р. Приме 

«Еквівалент» (1933) [496], М. Ледянко, К. Дігтяренко «Марка Ке» (б.р.в.) [331, 

с. 51–53]; рухому декорацію має п’єса А. Калиновського «Оце постановка» 

(1932) [235, с. 23]. «Плакатом сьогоднішнього дня», – назвав свою п’єсу 

«Чабан» (1930) І. Снісарський [570, с. 5]. 

У п’єсі організатора харківських ТРОМів О. Леїна «Войовничі дні» 

(1931), створеній для ТРОМу, який автор називає художнім агітпропом 

комсомолу [332, с. 5]), повідомляється: «Радіо відкриває виставу, говорячи про 

її зміст та настановлення» [332, с. 20]. У передмові до твору, для якого, за 

словами автора, характерний «певний схематизм, […] деяка (хоча й зумисна) 

газетність, деяка «розхристаність» тематичного матеріалу, бо виставу 

побудовано без фабули», О. Леїн обґрунтував стиль нової доби, називаючи його 

синтетичним мистецтвом, якому притаманні такі чинники впливу: «рух актора, 

музика, оформлення, радіо, світло, танок, фізкультура» [332, с. 11]. У переході 

від «літературщини» до театрального дійства вбачала революцію в мистецтві 

драматург О. Сліпкова [562, с. 3], на творчості якої позначився вплив 

стилістики Л. Курбаса. Про конструкцію, речі, актора, світло, музику та решту 
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елементів, як рівноправних складових вистави в театрі, названому ним 

мистецтвом дії, говорить сучасник драматургів Б. Сушицький [608, с. 44]. 

Використовували драматурги й кінематографічні засоби: гра світлом на 

сцені (дозволяла швидко, як у кіно, змінювати місце дії); подача крупним 

планом; назви частин-епізодів тощо. Особливо активно зверталися до такого 

прийому кіномистецтва, як наплив – перехід від сцени, яка відображає 

теперішні події, до сцени минулого (за Х. Мюнстербергом, механізм напливу 

ізоморфний психологічному механізму «повільного» згадування). Напливи 

мають п’єси «Сількор Головко» (1926) [350], «Ленін» (1926) Ф. Лопатинського і 

Л. Френкеля [349, с. 3–4]. Кінематографічні елементи (панорама, ефект 

затемнення, «наїзди» кінокамери), створені зміною фактури шифру, містить 

кіносценарій Ф. Лопатинського «Динамо» (1928) [347]. 

Лібрето кіно-п’єси – так означили жанр свого твору «Смерть героя» 

(б.р.в) Н. Борисов і В. Владимиров, зауваживши: «Цілу п’єсу побудовано на 

коротеньких кінографічних епізодах» [73, с. 11]. Кожен із 10 епізодів твору 

розгортається в окремому часо-просторі й має свою систему дійових осіб. 

«Мовним фільмом на 10 кадрів» назвав п’єсу «Чортополох» (1930) 

О. Струменко [596]. Також твір містить світлові реклами [596, с. 7, 11]. Серед 

дійових осіб – Кінооператор, який виконує роль конферансьє. Використання 

світлових ефектів передбачено в п’єсі Ю. Смолича «Фріц Ванке нарешті дістав 

роботу» (1934) [567, с. 209]. Світло увиразнює деякі епізоди п’єси 

В. Квасницького «Подруга» (1939) [240, с. 59, с. 60, с. 62], у якій використано 

прийом «театр у театрі» [відбувається репетиція спектаклю – В. Ш.]. Як сцена 

на сцені вирішено комедію-буфонаду [авторське визначення – В. Ш.] В. Таля 

«Смерть Тараса Бульби (Бенефіс Никаноровича)» (1926). Твору притаманна 

симультанність: «Сцена поділена на дві частини – одна являє собою сценку 

провінціального театру […]; друга – більша половина – являє акторську 

вбиральню […]» [610, с. 7]. Симультанний характер простору в п’єсі Юліана 

Шпола «Катіна любов або будівельна пропаганда» [749]. 
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Багато спільного з монологами райошника мають вислови балаганних 

закликачів. Театр балагану виник у 40-х рр. ХVІІІ ст. на ґрунті синтезу шкільної 

драми, вертепу, театру інтермедії [267, с. 19]. Балагани зберегли традиції 

скомороських вистав, втілення яких С. Росовецький убачає у світській частині 

вертепу, у таких його структурних елементах, як «авторекомендації» 

персонажів, у їхніх спробах зав’язати контакт із глядачами, зі сценами бійок 

[522, с. 552]. 

Балаган – тимчасове приміщення для постановки спектаклів на ярмарках 

(в українських містах вони з’явилися в XVII–XVIII ст.) – мав балкон – раус. На 

раусі виступав балаганний дід – закликач, який представляв окремих дійових 

осіб вистави, супроводжуючи їх вихід сатирично-гумористичними 

коментарями. Його завданням було зацікавити й привабити відвідувачів. Цій 

меті були також підпорядковані сценки, які тут розігрувалися: спочатку актори 

показували уривки з вистави, потім залишилось два актори (риса, характерна 

для народної драми), які вели комічні діалоги. А. Некрилова говорить про 

«жанр рауса», зауваживши, що він займає проміжне місце між рекламою і 

театральними мініатюрами [443, с. 141]. 

Функцію закликача в розробленому Остапом Вишнею в традиції балагану 

музичному гротеску «Вій» (1925) виконує Кумедник (ведучий), який 

повідомляє глядацьку залу про те, що буде показано, представляє їй дійових 

осіб: «Ми вам чистку «савецьку» покажемо, й як від тої чистки врятуватися, 

розкажемо […]. Ось іде комісія по чистці […]. Ось іде громадянка Ундервуд, 

що чиститись мусить» [92, с. 5]. 

На раусі виконували й окремі сценки з вистави, інтермедії, показували 

фокуси [267, с. 21]. Стилістику балагану використовує С. Бондарчук у п’єсах 

«Колектив незаможників або свято врожаю» (1925) та «Чудотворці» (1926) [71; 

72], Л. Красовський-Улагай у гофманіяді [авторське визначення – В. Ш.] «Люди 

й маски» (1930) [301], М. Горнатко, І. Левченко в сатирично-побутовому огляді 

[авторська дефініція – В. Ш.] «Хто продає» (1930) [137]. 
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Для народного театру характерним є порушення жорстких кордонів між 

сценою і публікою [55, с. 6]. Йому притаманне вільне спілкування виконавців із 

глядачами, які долучаються до дії. Приповідки балаганних дідів, які були 

своєрідною театральною формою спілкування між актором і глядачем поза 

системи власне театру, часто переходили в діалог із реципієнтами [55, с. 9]. У 

найбільш напружених моментах дії герої звертаються до публіки, яка ніби 

зливається для них з іншими виконавцями [533, с. 120]. 

До реципієнтів звернені репліки дійових осіб п’єс Л. Дмитрової «Травневі 

малюнки» (1925) [179], П. Ходченка «Шкідники» (1929) [660, с. 24], 

М. Горнатко, І. Левченка «Хто продає» (1930) [137, с. 23], О. Струменка 

«Чортополох» (1930) [596, с. 6], П. Щербатинського «Троячка» (1930) [754, 

с. 23], О. Леїна «Войовничі дні» (1931) [332, с. 21], А. Калиновського «Оце 

постановка» (1932) [235, с. 29], О. Корнійчука «Фіолетова щука» (1930); 

«зупиняється на сцені й говорить у напрямку глядачів» героїня п’єси 

Б. Балабана «Темнота» (1928) [24]. 

Коли актори йдуть у зал, глядачі стають співучасниками [55, с. 68]. 

Ремарка до першої дії п’єси Р. Приме «Еквівалент» (1933) указує: «Дія йде 

серед глядачів у залі» [496, с. 11]. Ролі ведучих наявні в п’єсах: Л. Улагай-

Красовського «Вій» (1926) (поданий як Кумедник) [641], О. Струменка 

«Колектив (Вечірка за колективізацію)» (1930) [594], А. Деснового 

«Колгоспний промфінплан» (1931) [171], А. Калиновського «Оце постановка» 

(1932) [235]. Взаємодія акторів і публіки найчастіше відбувається на початку і в 

кінці вистави, натомість у п’єсі Л. Улагай-Красовського «Вій» інтродукція в 

партері проходить у третій дії. 

Уперше з’являючись перед публікою, персонажі народної драми 

рекомендуються їй [533, с. 120]. Такий фольклорний прийом переосмислює 

Л. Красовський-Улагай у комедії [автор назвав її гофманіядою – В. Ш.] «Люди 

й маски» (комедія про синьйора Форміку) (1930): самопредставлення звучить у 

фіналі твору – герой розкриває своє справжнє обличчя: «Так, я той самий 

Сальвадор Роза, якому римляни не вміли скласти ціну як художникові та 
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поетові і захоплювались ним як вуличним комедіантом Формікою. Вони не 

вміли зрозуміти іронії та сарказму його творчості і шалено плескали йому – 

балаганному блазневі» [301, c. 94–95]. 

Фольклорна п’єса розпочиналася прологом. Пролог був також складовою 

частиною п’єс барокового театру. М. Грушевський зазначав, що часто перед 

актом шкільної драми стояв окремий пролог, а після нього виступав хор, в 

якому розвивалась якась моральна думка, що стоїть у зв’язку зі змістом цілого 

акту [148, с. 15]. У пролозі «переповідається зміст п’єси» [601, с. 126]. Пролог 

міг передбачати дію, з’ясовувати структуру та пояснювати суть театральної 

вистави. 

Пролог драматичних творів, за Аристотелем, – це показ змісту 

наступного виступу, щоб глядачі завчасно знали, про що буде йти мова, і щоб 

не було непорозумінь, тому що невизначене призводить до помилок [17, с. 137]. 

Цій настанові античного філософа відповідає пролог п’єси О. Леїна «Войовничі 

дні» (1931). У ремарці зазначається: «Радіо відкриває виставу, говорячи про її 

зміст та настановлення» [332, с. 20]. Прологом під назвою «Конференція 

роззброєння» розпочинається п’єса М. Ірчана «Плацдарм» (1932). Пролог, що 

відбувається перед завісою, має твір А. Деснового «Колгоспний промфінплан» 

(1931) [171]. Пролог містять такі п’єси: «Під панським ярмом» (б. р. в) 

В. Антонової [16, с. 26–27], «На фронті праці, як у Жовтневі дні» (колективна 

робота гартівців) (1925) [430, с. 26], «До третіх півнів» (1925) Я. Мамонтова 

[373, с. 159], «Павутиння» (1925) А. Рудика [524], «Сількор» (1926) О. Рябикова 

[528], фантастичне видовище [авторська дефініція – В. Ш.] «Вій» (1926) 

Л. Улагай-Красовського [641], «Ціною крови (Розплата)» (1930) 

П. Переяславця-Степового [466, с. 5], «Голодні хутори» (1930) [296, с. 3] 

К. Кошевського, «Революція в степу» (1930) І. Пройдисвіта [498], «Хто продає» 

(1930) М. Горнатка, І. Левченка [137, с. 4–5], «Зигзаги» (1934) Г. Мізюна [416], 

«Кандидати» (б. р. в.) Є. Логанського [345, с. 2]. Пролог п’єси 

А. Калиновського «Оце постановка» (1932) поданий у формі «переддійового 

ревю» [235, с. 5]. 



460 

 

Як своєрідний пролог можемо трактувати режисерські вказівки до твору 

І. Лисенка «Провал» (1930): «п’єса показує, як куркулі Сава Савич та Стружка 

керували кооперативною справою на селі» [336, с. 3]. «Переддія» відкриває 

п’єсу Б. Мамонтова і П. Могило «Нове йде, старе гине» (1928) [370]. 

І. Пройдисвіт у п’єсі «Революція в степу» (1930) подає два часові плани: 1921 

та 1929 роки. Картини прологу зображують події 1921 року [498]. 

У 1929 році М. Рильський пише «Пролог до старовинної драми». Ця 

маленька сценка змальовує ситуацію, коли актор у ролі Пролога, як і належить 

у середньовічному театрі, звертається до публіки. Він просить «припинити / 

Дотепні жарти», «Тихіше гризти лакоми солодкі» [514, с. 303]. Проте, 

розповісти зміст майбутньої трагедії актор не встигає, бо «Публіка бажає / 

Початку дії» [514, с. 305]. Причину акторського неуспіху присутній у залі автор 

пояснює тим, що актор «не так читав» [514, с. 305]. Очевидно, небажання 

публіки слухати подібні пояснення зумовлене тим, що середньовічний глядач, 

як зазначав Ю. Лотман, був добре обізнаний із структурою та змістом вистав, 

його цікавила гра виконавців. 

У новому театрі дійству часто передував виступ промовця, який коротко 

пояснював зміст постановки і робив відповідні висновки. Ця традиція мала своє 

продовження. Так, 27 листопада 1917 року перед початком вистави за 

драматичними етюдами О. Олеся перед глядачами в костюмі Арлекіна 

виступив Л. Курбас. У своїй передмові він, наголошуючи на тому, що «сей 

театр для більшості новий, можливі й у нас цілком інші й різні вихідні точки, 

які можуть викликати непорозуміння і позбавити вас змоги відчути нас за тих 

критеріїв нашої творчості» [317, с. 40], дав пояснення щодо трактування двох 

етюдів: «Осінь» і «Танець життя». 

Розпочавшись прологом, фольклорна п’єса закінчувалася епілогом, у 

якому містилося прохання про винагородження акторів [55, с. 53]. Фінали п’єс 

драматургів першої третини ХХ ст. мають дещо інший характер. Пісня та 

репліка персонажа: «Цим вистава закінчилась, / А тепер до праці знову» [72, 

с. 100], – завершують п’єсу С. Бондарчука «Чудотворці» (1926). У фіналі 
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театралізованого дійства П. Щербатинського «Троячка» (1930) актори 

звертаються до глядачів: 

Жінка. Ми приклали потрібних зусиль, щоб заграти перед вами нашу 

п’єсу і в цій п’єсі ми були в достатній мірі активні. 

Невідомий. Тепер на черзі ваша активність! [754, с. 24]. 

Агітація велася в найбільш елементарних і тому найбільш впливових 

формах «малого мистецтва», з використанням елементів цирку, клоунад, 

пантоміми, фокусів і кабаре. Далеких від театру робітників і селян 

приваблювали об’єднані й синтезовані елементи театру: «пісня, танець, 

пластичні рухи, музика, масові рухи карнавального похідного театру» [52, с. 6]. 

Це споріднює вистави зазначеного періоду з творами народного театру, у яких 

переважали жанри, що походять від культових обрядів: пантоміма, пісня, 

танець. Пантоміма розігрується в п’єсах: «Колектив незаможників або свято 

врожаю» (1925) С. Бондарчука [52, с. 59–60]; «Мікадо» (1927) Остапа Вишні 

[93, с. 107], «Отак загинув Гуска» (1925) М. Куліша [311, с. 107]; «три 

одночасних пантоміми» входять в структуру комедії «Катіна любов або 

будівельна пропаганда» Юліана Шпола [749, с. 372]; пантоміма «Радість 

визволення», що «нагадує хорове ігрище» [368, с. 77] – у п’єсі «Ave Maria» 

(1923) Я. Мамонтова [373, с. 27]; «танок маси» – у «Чудотворцях» (1926) 

С. Бондарчука [72, с. 65]. До подібних прийомів зверталися й західноукраїнські 

драматурги. Так, твір А. Суходольського «Хмара» (1929) має підзаголовок 

«Драма у 5 діях зі співами, хорами і танцями» [603]. 

Промови, гасла, пісні містять фінали низки п’єс «Син сови» (1923) 

Є. Кротевича [304], «колективна робота МОДР» (МОПР) (1924) [422], «В’язні 

буржуазії» (б.р.в) А.Зелікмана [207, с. 23], «На передодні (Ленінський курінь) 

(1925) І. Дія [176], «Шкідники» (1929) П. Ходченка [660], «Чабан» (1930) 

І. Снісарського [587], «Вона прийшла» (1939) Л. Димитрової [178]. Пісні, 

широко представлені в п’єсах, споріднюють їх із народною драмою, 

обов’язковим елементом якої були пісні на початку й у кінці вистави [444, 

с. 12]. Пісня відсутня на початку, але збережена у фіналі, у більшості 



462 

 

авторських творів 20–30-х рр. ХХ ст.: агітп’єсі (авторське визначення) 

«Сарана» («Доброхем») (1925) Б. Назарова [432], «Колектив» (1930) [594, с. 51] 

О. Струменка, «На порядку денному» (1930) [604, с. 44] В. Суходольського, 

«Відсіч (Єдиний фронт)» (1936) С. Роснянського [520]. У фінальних ремарках 

п’єси «Нема викруту!» (1930) Я. Коваленка зазначено: «На сцену виходять всі 

учасники і разом промовляють або ще краще співають» [259, с. 24]. Промовою 

та символічним святкуванням дня першого снопа завершується п’єса 

В. Суходольського «Струм» (1932) [606]. 

Низка драматичних творів була власне ілюстрацією лозунгів, гасел. Так, 

Л. Болобан, проводячи методичний семінар у театральній майстерні «Гарт», 

зазначав: «Коли тема – революційне свято, то основний матеріал можна мати 

від Агітпропу ЦК партії як тези свята та лозунги до нього» [65, с. 13]. Підбір 

фактографічного матеріалу до партійних, революційних політичних гасел 

свідчить про перевагу в цей період публіцистично-документального підходу до 

творчості, адже політосвітня методика, як зауважував Ю. Смолич, вимагала від 

театру «інсценізувати політграмоту; на кожне гасло дня чи політичне 

твердження дати дію в сценічних образах» [566, с. 159]. Наприклад, робота 

майстерні «Гарт» над п’єсою «Злий і добрий Хелм» полягала в тому, що 

«представник Губкому зробив доповідь і зачитав гасла. Тиждень пішов на 

збирання матеріалів (газетні вирізки, статті) та обговорення їх» [210, с. 61]. Такі 

твори трактували як «літературні композиції на тему» (Л. Барабан [67, с. 63]), 

чи, правдивіше: «літературне обарвлення газетного матеріалу некваліфікованим 

масовим драматургом» (Ю. Смолич [566, с. 158]). 

Подібним було й виконання цих творів: «спектаклів, тобто творчого 

розкриття задуму п’єси та її людських образів, у наших виставах […] не було. 

Ми грали літературний текст, тобто колективно зачитували його в мізансценах, 

по змозі драматизуючи ситуації», – згадував колишній актор [568, с. 201–202]. 

Як і народна драма, із притаманною їй імпровізацією, авторський текст 

міг підлягати змінам, що передбачали самі драматурги: «В слова лавошника-

куркуля можна вставляти щось про лавошника вашого села, які-небудь факти 
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місцевого характеру, можна й підгримувати його під місцевого торгаша. П’єсу 

можна використати не тільки для «ленінського набору», а й для інших 

кооперативних кампаній, відповідно змінюючи текст», – писав В. Ярошенко 

[766, с. 11]. Так, свій твір «Шкідницький план без нумера» (1933) К. Дігтяренко 

подає як каркас для майбутніх постановок [175, с. 3], а скетч «Ледар» (1933) 

характеризує як «матеріал для будинків колективіста на час збиральної 

компанії» [175]. В. Раєвський монолог одного зі своїх персонажів супроводжує 

зауваженням, що його «можна імпровізувати на тему дня» [512, с. 23]. 

Збільшення числа дійових осіб передбачено в п’єсі М. Федулова «Ларьок № 5» 

(1939) [646, с. 2]. Н. Борисов і В. Владимиров – автори розрахованої на 

самодіяльний гурток п’єси «Смерть героя» (б.р.в) – наголошували на 

необхідності творчого ставлення «до даного лібрето кіно-п’єси» [73, с. 11]. 

Подібно до народного театру, який не зберігає правил єдності місця [55, 

с. 77], постійно змінюється дія в багатьох п’єсах, зокрема «Тернами» (1924) 

О. Сліпкової [562], «Смерть героя» (б.р.в) Н. Борисова і В. Владимирова [73], 

«Операційний план» (1926) З. Пігулович і Л. Френкеля [473], «Ленін» (1926) 

Ф. Лопатинського і П. Френкеля [349], «Ціною крови (Розплата)» (1930) 

П. Переяславця-Степового [466], «Вовки» (1930) А. Макаренка [361]. 

Отже, українська драматургія 20–30-х рр. ХХ ст. засвідчила генетичний 

зв’язок із жанрами фольклорного театру. У результаті нав’язаних українцям 

нових радянських звичаїв та обрядів, у ній поширилися такі форми 

драматичного мистецтва, як масові святкові дійства, агітсуди, «живі газети» 

тощо. Письменники також використовували творчий потенціал вертепу, райка, 

балаганних видовищ, включивши елементи цих фольклорних жанрів у 

структуру творів. Освоївши традиції народного мистецтва, митці 

трансформували їх відповідно до запитів і вимог свого часу. 
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Висновки до розділу 5 

 

Драматурги 20–30-х рр. ХХ ст., розпочавши процес побудови нового 

сценічного мистецтва, у пошуках відповідних театральних форм для вираження 

нового змісту звернулися до архаїчних джерел театральності, закорінених в 

обрядовій практиці та в напрацюваннях народного театру. 

У перші роки радянської влади в Україні театр повернувся до своїх 

джерел, розвиваючись здебільшого у формі масових святкувань. У країні був 

запроваджений новий список річних свят, які театралізувалися, проходячи у 

вигляді процесій, масових видовищ («живі картинки», інсценізації, дійство, 

наближене до звичайної театральної вистави тощо), концертів-мітингів, 

святкових карнавалів та ін. Це споріднювало їх із народними виставами, які 

влаштовувалися на вулицях і площах. У дійствах переважав видовищний 

складник, який витіснив літературний. Пізніше література відновила домінантні 

позиції, увібравши видовищні сценки в структуру творів: пісні, хореографічні 

номери, пантоміма, різноманітні кінематографічні прийоми – визначать будову 

багатьох п’єс зазначеного періоду. 

Наявна в драматичних творах обрядова складова є різноманітною: обряди 

радянського, народного календаря, родинні. Дати радянського календаря 

вшановують персонажі п’єс Д. Бедзика, Л. Дмитрової; Є. Кравченка, 

народного – А. Волошина, В. Ґренджі-Донського, Олени Пчілки, С. Черкасенка, 

родинного – Є. Лісового, Г. Мізюна, В. Товстоноса (Таля) та ін. 

Поруч зі світською існувала, хоч і переслідувана радянською владою, 

християнська календарна обрядовість. Українці, які мешкали поза межами 

Батьківщини, мали можливість відбувати традиційні свята річного циклу, 

залучаючи до обрядодійств молоде покоління. Календарна обрядовість та 

звичаєвість увіходять до художньої тканини п’єс А. Волошина, В. Ґренджі-

Донського, О. Олеся, Олени Пчілки, С. Черкасенка та ін. 

Орієнтуючись на потребу глядача, драматурги використовували здобутки 

народного театру. Митці продуктивно розробляли жанри народної драми: 
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вертеп (Лесь Курбас, М. Підгірянка, Л. Старицька-Черняхівська), театр 

«Петрушка» (С. Мануйлович), «жива газета» (Г. Мізюн, П. Щербатинський). У 

Східній Україні і в Галичині відновилися вертепні дійства. Вплив структури, 

образної системи вертепу, драм про царя Ірода та царя Максиміляна відчутно в 

поетиці драматичних творів Остапа Вишні, Л. Красовського-Улагая, М. Куліша, 

Юліана Шпола та ін. Відгомони драми «Цар Максиміліан» («Трон») звучать у 

п’єсах Остапа Вишні та М. Куліша. Інтермедійна традиція відлунює в 

стилістиці творів С. Бондарчука, А. Гака, Остапа Вишні, М. Куліша, 

Ф. Лопатинського, Л. Улагай-Красовського та інших письменників цього 

періоду. Інтермедія «Коза» входить до структури «Вія» Остапа Вишні, «Марусі 

Шурай» І. Микитенка; «бурлескове інтермецо», інтермедії, лялькова «Кумедія» 

– до «Вія» Л. Улагай-Красовського, побутово-сатиричні інтермедії, гротескно-

пародійна вистава – до феєрії І. Кочерги «Марко в пеклі». Три інтермедії, які 

відбуваються до початку вистави (перед завісою та в залі) і в перервах, входять 

до постановки колективної п’єси «Перше Травня». Сатирично-побутовим 

оглядом на три картини з інтермедіями назвали жанр п’єси «Хто продає» її 

автори – М. Горнатко та І. Шевченко. 

За вертепним зразком організовано простір деяких творів С. Бондарчука, 

М. Куліша, п’єси Юліана Шпола. Помітний вплив інтермедійних характерів 

спостерігається у творах М. Куліша, Остапа Вишні, Л. Улагая-Красовського. 

Від заклиначів театру балагану ведуть своє походження конферансьє, які діють 

у п’єсах М. Горнатка, І. Левченка Остапа Вишні та. 

Розгляд драматичних творів 20–30-х рр. ХХ ст. засвідчив, що серед 

різноманітних матеріалів народнопоетичних джерел, які плідно 

використовували українські письменники (казка, неказковий епос, героїчний 

епос), їхню творчість живили традиційні й нововведені обряди, народна драма. 

Очевидно, процес повернення драматургів до джерел вітчизняної театральності 

був викликаний періодом національного піднесення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Тісні фольклорно-літературні взаємини простежуються на різних 

історичних етапах їхнього функціонування. Література впродовж віків 

запозичує з народнопоетичного джерела сюжети, образи, мотиви, художні 

засоби й прийоми. Зі свого боку, фольклор використовує здобутки літератури, 

фольклоризуючи авторські твори. 

Термінами «фольклоризм» та «фольклоризація» в літературознавстві та 

фольклористиці позначають процеси взаємопроникнення елементів двох 

словесних систем. 

Процес фольклоризму, тобто входження народнопоетичного сюжетно-

образного матеріалу в авторський художній текст, залежить від внутрішніх 

закономірностей літератури, особливостей історико-культурного процесу 

(фольклоризм давньої, нової, новітньої літератури). Фольклоризм як елемент 

поетики визначає специфіку індивідуально-стильової манери митця. 

У різні історико-культурні періоди зв’язки літератури з фольклором 

виявляють свої особливості. Письменники демонструють різноманітні 

принципи роботи з народнопоетичним матеріалом, свідченням чого є різні типи 

фольклоризму. На початковому етапі поетичного освоєння усного матеріалу 

драматурги свідомо звертаються до фольклорної естетики, активно цитують 

народнопоетичні твори чи уривки з них, контамінують мотиви, удаються до 

мовної стилізації. Паівними є процеси олітературення, стилізації (мотиви, 

сюжети, образи опрацьовуються митцями відповідно до стилю фольклорного 

першоджерела, найчастіше – пісні). Переважає включення цитат і в заголовкові 

структури, і в сам текст твору. Новій українській літературі на ранніх стадіях її 

розвитку притаманний народно-пізнавальний тип фольклоризму. 

Для митців наступних періодів народні образи, мотиви ставали основою 

для моделювання нової художньої дійсності. Драматурги вдавалися до 

контамінації елементів фольклорних жанрів, до переосмислення (інколи 

кардинального) семантики народнопоетичних творів. 
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Для письменників-реалістів характерне введення в тексти етнографічно-

фольклорного матеріалу: сцен вечорниць, сватань тощо, детальне окреслення 

ситуацій, запозичених із фольклорних творів, наповнення їх побутовими 

деталями. Драматурги-модерністи, формуючи культурний простір, апелюють 

до надбань вітчизняної колективної творчості. 

Звернення письменників 20–30-х рр. ХХ ст. до народних традицій, 

фольклору вирізняється меншою інтенсивністю, ніж у попередні історико-

культурні періоди. У пошуках нових форм і засобів вираження до глибинних 

архаїчних моделей культури тією чи іншою мірою зверталися митці різних 

художніх течій і напрямів. 

Драматурги українського Відродження ХХ ст., як і попередніх періодів 

історії літератури, – носії народнопоетичної культури, тому засвоєння 

фольклорних надбань для них є органічним. Інтенсивність використання 

фольклору зумовлена природою таланту митців і залежить від тогочасних 

суспільних і художніх тенденцій. Письменники аналізованого періоду, на 

відміну від своїх попередників, рідко звертаються до прийому цитування, який 

майже зник із заголовкових структур, як і мовна стилізація; неактуальною для 

них є також жанрова стилізація; майже не розробляють сюжети прислів’їв, 

ліричних пісень і балад. Здебільшого в тогочасних авторських текстах 

запозичені фольклорно-міфологічні елементи є імпліцитними: фольклоризм 

реалізується в них на асоціативному або типологічному рівні. Виявлена 

подібність не генетично споріднених, а змістовно і формально однотипних 

творів. 

У п’єсах І. Микитенка, О. Корнійчука простежується утопічна ідея 

«нового» царства, у М. Куліша, І. Дніпровського, а також Є. Плужника, 

Ю. Яновського, О. Довженка панівною є апокаліптична ідея царства, що гине. 

Фольклорні елементи у творах письменників імпліцитні. 

У мистецькій практиці драматургів зазначеного періоду використовується 

художня структура (модель) казки, яка повторює будову ініціаційного міфу: 

початкова ситуація (лихо чи недостача), щоб її ліквідувати, герой вирушає в 
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чужий локус, там, пройшовши попередні випробування, заручається 

допомогою помічника; його дії приносять позитивний результат; збагачений 

певним знанням, умінням, майстерністю, герой у новому підвищеному статусі 

повертається додому. 

Фабульна схема ініціації – перехід від одного стану до іншого – 

відтворюється в такихп’єсах: «Любов і дим» (лінія Іри), «Яблуневий полон» 

(лінії Зіновія, Ярославни) І. Дніпровського, «Фея гіркого мигдалю» І. Кочерги, 

«На грані», «Кам’яний острів», «Загибель ескадри», «Правда», «Платон 

Кречет» (лінія Ліди), «Богдан Хмельницький» О. Корнійчука, «Народний 

Малахій», «Мина Мазайло» М. Куліша, «Вербунок» Ю. Липи, «До третіх 

півнів», «Республіка на колесах» Я. Мамонтова та ін. 

Форма казки, її поетика організовує як семантичну, так і структурну 

єдність п’єс письменників. Подібно до казки, будова якої складається з одного, 

двох (найчастіше) чи декількох «ходів», авторські твори можуть мати одну чи 

кілька по-різному поєднаних структур: одна структура всередині іншої, 

структури розміщені послідовно (ланцюги) чи паралельно. 

Казковий фінал як символ стабільності й благополуччя притаманний 

п’єсам О. Корнійчука, І. Микитенка – творців соцреалістичного канону, поетиці 

яких властивий міфологічний фольклоризм. 

Структура, у якій ініціальна ситуація – нестача, а фінальна – ліквідація 

цієї нестачі – організовує будову творів «Диктатура», «Кадри», «Дівчата нашої 

країни», «Бастилія божої матері», «Дні юності», «Світіть нам, зорі», «Соло на 

флейті» Івана Микитенка. Тактика, яку обирають герої драматурга, однакова: у 

чужому локусі, розколоти табір автохтонів, здобути серед них помічника, за 

допомогою якого успішно виконати поставлене завдання. Перемагаючи в усіх 

випробуваннях, персонажі письменника постають у ролі своєрідних деміургів, 

необтяжених моральними нормами. 

Твори І. Микитенка переважно одноструктурні. Із двох послідовних 

структур побудовано «Соло на флейті»; одна структура всередині іншої –
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будова «Дівчат нашої країни»; дві паралельні структури розгортаються в «Днях 

юності». 

Компоненти казкової схеми: нестача, зустріч із помічником, успішне 

виконання завдання – складові художньої тканини п’єс «На грані», «Камінний 

острів», «Правда», «Еліта», «Загибель ескадри», «Платон Кречет», «Банкір» 

Олександра Корнійчука. Образ помічника (переважно комуніст) посідає у 

творах драматурга панівне місце, іноді, як, наприклад, у сцені епілога в 

«Платоні Кречеті», відсуває на маргінес образ головного героя. 

П’єси О. Корнійчука, як правило, складаються з двох структур, кожна з 

яких найчастіше має своє коло персонажів. У «Платоні Кречеті», «Банкірі» 

одна структура знаходиться всередині іншої, у «Штормі», «Еліті» представлені 

паралельні структури, у «Богдані Хмельницькому» – послідовні. 

Домінантний вплив поетики експресіонізму на творчість М. Куліша та 

І. Дніпровського унеможливив оптимістичний фінал їхніх п’єс. Есхатологічні 

настрої в художніх візіях І. Дніпровського викликані занепадом у суспільстві 

загальнолюдських гуманістичних принципів. Катастрофізм творів М. Куліша 

породжений осмисленням і усвідомленням результату соціального 

експерименту, на який нерозсудливо зважилися його сучасники. 

Казковий мотив «біда і протидія» об’єднує твори Миколи Куліша. Коли 

ініціальна ситуація майже однакова в усіх п’єсах драматурга (трапляється лихо, 

щоб його ліквідувати герой вирушає з дому), то кінцева представлена різними 

фіналами, що свідчить про належність творів письменника до різних 

структурних типів. 

Найочевидніше казкова структура постає в другорядних сюжетних лініях 

композиції п’єс «Комуна в степах» та «Закут»: через втручання помічника місія 

сільського посланця виявилася успішною. 

У сюжеті творів іншого типу, не так казкового, як анекдотичного, 

присутній мотив обманутого очікування. Протагоністи п’єс, ведучи активну 

діяльність, досягають бажаного – ліквідують біду. Але в момент найбільшого 

тріумфу наступає перипетія, яка не лише знецінює одержані результати, а й 
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зумовлює фінальну ситуацію гіршу за ініціальну: не завоював кохану дівчину 

протагоніст «Патетичної сонати»; не покращили своє соціальне становище 

герої «Хулія Хурини», «Маклени Ґраси» (лінія Зброжека); не змогли сховатися 

від радянської влади персонажі п’єс «Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», 

«Мина Мазайло», «Прощай, село»; не вирвалися з чужого для них локусу 

домівки персонажі «Зони» й «Закуту». 

До іншого сюжетного типу належать твори, у яких катастрофічній 

фінальній сцені не передує успішна передфінальна. Акції персонажів не 

увінчались успіхом: не сприяли наближенню нового життя, а викликали смерть 

односельців дії героя п’єси «97»; не зміг удосконалити людину Мина 

Стаканчик із «Народного Малахія»; не зумів зберегти досягнуте протагоніст 

«Закуту»; не змогли «розбудити заснулих» герої «Народного Малахія», «Зони», 

«Закуту», «Вічного бунту»; поразкою завершилися походи за коштами 

персонажів «Зони» та «Маклени Ґраси». 

Сюжет казки у творах М. Куліша трансформований, що виявляється у 

відсутності мотиву відродження. У творах панівним є мотив абсолютного кінця 

(душевної чи фізичної смерті), який завершує розвиток дії в п’єсах «97», 

«Комуна в степах», «Отак загинув Гуска», «Зона», «Закут», «Народний 

Малахій», «Патетична соната». Життєва поразка не зумовлена діяльністю 

персонажів, а запрограмована силами, потужнішими за можливості героїв. 

Властиві казці щасливі фінали – показники уявлень про світ як надійний і 

сталий – у п’єсах драматурга відсутні, символізують усвідомлення автором та 

його персонажами дисгармонію реальності. Тому в п’єсах митця 

спостерігається не так запозичення, як відштовхування від казкової поетики. 

Твори М. Куліша різні морфологічно. Просту структуру мають п’єси «97» 

і «Прощай, село», хоча й у них окреслюється додатковий складник – сюжет 

посланця, місія якого привезти хліб («97»), знищити чужинця («Прощай, 

село»). 

Складні структури утворені поєднанням двох чи більше простих. Дві 

прості структури всередині іншої, організовують будову п’єс «Комуна в 
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степах», «Зона» і «Закут». Вставні структури в цих творах різноманітні: 

а) сюжет сільських посланців (у «Комуні в степах» паралельно розгортається 

двічі), б) сюжет, оформлений казковим мотивом утечі й переслідування в 

«Зоні» та «Закуті». Драматург застосовує прийом ланцюгового нанизування 

простих структур. Розташовані послідовно дві прості структури 

організовують будову п’єс «Отак загинув Гуска» (спочатку дім, потім 

безлюдний острів – місця переховування персонажів твору), «Хулій Хурина» 

(анекдотичний мотив помилки визначає дії протагоністів обох частин – Хулія 

Штильштейна та Хоми Божого), «Вічний бунт» (простір ранкової околиці міста 

Ромена-романтика та заводу й села – Ромена-скептика). Паралельне 

розташування (дві чи три прості структури, що розпочинаються одночасно) 

визначає будову п’єс «Патетична соната» та «Маклена Ґраса». В основі кожної 

простої структури – сюжет, який формує історія певного мешканця будинку. 

Різні комбінації складних структур містять п’єси «Народний Малахій» та 

«Мина Мазайло». 

Фабульна схема ініціації – перехід від одного стану до іншого – 

відтворюється в п’єсах Івана Дніпровського «Любов і дим», «Яблуневий 

полон» (лінії Іри, Зіновія, Ярославни). Герої п’єс драматурга мають здійснити 

власну місію: підірвати чи відремонтувати завод, вивести з оточення 

військовий загін, зруйнувати чи врятувати шахту. У п’єсах «Любов і дим» і 

«Яблуневий полон» постають два головні персонажі: один у всіх ситуаціях 

(утримавшись від спокус, подолавши перешкоди) залишається собою, інший 

(під впливом пристрасті) перероджується. На відміну від фольклорних творів, 

п’єсам драматурга притаманний психологізм, важливе місце в них посідає 

мотив роздвоєння. 

Будова творів І. Дніпровського різноманітна: дві паралельні структури зі 

спільним фіналом містить п’єса «Любов і дим»; із трьох частин, об’єднаних 

постаттю головного персонажа, складається «Яблуневий полон», багато епізодів 

містить «Шахта «Марія». 
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Серед українських драматургів цього періоду Іван Кочерга є одним із 

небагатьох, хто чітко маркує наявність казкового компонента (як 

фольклорного, так і літературного) на структурному, образному рівнях. Митець 

відходить від характерної для казкової моделі одногеройності й однолінійності 

сюжету. Крім того, створюючи суперечливі характери дійових осіб, автор 

відступає від поетики казки, у якій дія зосереджується не на вираженні 

психології персонажів, а на динамічному розгортанні сюжету. Герої творів 

«Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно», «Марко в пеклі», «Свіччине 

весілля» мають ліквідувати біду, відшукавши потрібний об’єкт. Домінантний у 

п’єсах казковий мотив виконання складного завдання пов’язаний із мотивом 

визволення від біди певної особи. Цей мотив є сюжетотвірним у п’єсах 

«Вигнанець Вагнер», «Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно», «Викуп 

(Весільна поїздка Марусі)», «Свіччине весілля», «Марко в пеклі», «Підеш – не 

вернешся», «Про що жито співає». 

В основі архітектоніки більшості п’єс І. Кочерги лежать структури, 

розміщені послідовно («Марко в пеклі», «Свіччине весілля», «Чорний вальс»), 

паралельно («Алмазне жорно», «Майстри часу», «Підеш – не вернешся»), одна 

всередині іншої («Фея гіркого мигдалю», «Вигнанець Вагнер», «Натура й 

культура»). 

Зміна царів – домінантний мотив сюжетів творів «Ave Maria», «До третіх 

півнів», «Його власність» Якова Мамонтова. Разом із престолом (не 

успадкованим, а здобутим) до нового царя переходить і кохана чи дружина 

попереднього царя (у казках престол і наречена – нагорода героєві). Героїні 

Я. Мамонтова мало схожі на звільнену від змія героєм-рятівником пасивну 

казкову царівну. Вони, а не їхній обранець, як у казках, мають довести своє 

право бути поруч із молодим царем. Тому героїні переживають процес ініціації, 

проходять усі його етапи: вихід із дому, отримання нового знання від коханого, 

боротьба зі спокусами минулого життя, жертовність при входженні в новий 

колектив тощо. 
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Архаїчний обряд ініціації (він є структурною основою казки, яка зберігає 

його міфологічну природу) простежується також в архітектоніці п’єс 

«Республіка на колесах», «Своя людина», «Архітектор Шалько». Реалії часу 

засвідчували життєву актуальність цього мотиву. 

За будовою переважна більшість проаналізованих творів Я. Мамонтова 

одноструктурна. Дві структури, розміщені послідовно, лежать в основі 

трагікомедії «Республіка на колесах»: селянин проходить не два етапи, а два 

процеси посвячення (в одному випадку він стає міністром в уряді анархістів, в 

іншому – адептом більшовиків). 

Риси поетики казки меншою мірою виявляються у творчості Євгена 

Плужника. Фольклорні мотиви взаємин двох братів (автор не розгортає давній 

міфологічний мотив братів-ворогів), здобуття нового соціального статусу через 

проходження випробування визначають будову п’єси «Змова в Києві». Але 

казкова складова характерна лише для структури, а не для семантики твору 

драматурга. 

Казковий мотив виконання завдання – ліквідація біди (подолання хвороби 

коханої) – структурує художній простір п’єси Єлисея Карпенка «Єдельвайс». 

Але герой піддався спокусі, бо виявився слабким перед випробуваннями. 

Морфологічно п’єса одноструктурна. 

Поєднання рис, притаманних поетиці чарівної казки та героїчного епосу, 

простежується у творчості Ю. Яновського, О. Довженка, Ю. Липи. 

П’єси Юрія Яновського побудовані за одним типом, близьким до 

казкового «другого ходу»: повернення героїв додому. Чужина по-різному 

вплинула на них: один переживає метаморфози, позбуваючись рис, 

успадкованих від спокійного батька, натомість у ньому прокидаються 

войовничі гени матері й діда («Завойовники»); другий зміцнюється в 

новозасвоєних переконаннях («Дума про Британку»); третій, попри всі 

намагання суспільства його зламати, залишається собою («Потомки»). Родова 

традиція визначає дії персонажів драматурга-романтика. 
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Морфологічно п’єса «Завойовники» складається з двох послідовних 

структур, «Потомки» і «Дума про Британку» мають просту структуру. 

Синтез елементів казки (ініціація, але не особи, а колективу) та 

героїчного епосу (герой, який бореться за життя односельців, тільки не з 

етнічним ворогом, а з державою) простежується в п’єсі «Потомки запорожців» 

Олександра Довженка. Письменник змальовує два етапи процесу подолання 

чужинцями потомків запорожців: викорінення зі своєї землі заможного 

селянства та упокорення колгоспників. Двочастинний твір художника – 

своєрідний реквієм за виселеними з краю, закатованими голодною смертю 

мільйонами українців. 

Казкову природу (відтворення процесу ініціації) має п’єса Юрія Липи 

«Вербунок», натомість у драматичній поемі «Корабель, що відпливає» 

переважають елементи, характерні для поетики творів героїчного епосу. 

Тяжіння до жанрових форм, які беруть початок у фольклорі, 

продемонстрували Олександр Олесь і Пилип Капельгородський, створивши 

версії казкових сюжетів та власні художні твори. О. Олесь, зберігаючи зміст та 

внутрішню форму першоджерела, стилістично модифікує його. П’єси 

П. Капельгородського характеризуються суттєвою зміною форми та 

трансформацією змісту фольклорних творів. Літературне опрацювання 

фольклорного казкового сюжету, здійснене драматургами, засвідчує творчий 

підхід щодо опрацювання фольклорних джерел. 

Казкові сюжети, мотиви відігравали важливу роль у п’єсах-агітках, 

автори яких активно використовували арсенал фольклорних засобів і прийомів 

структурування тексту і створення художнього образу. В аналізований період 

панівний жанр поєднання з фольклорними джерелами (переважно з чарівною 

казкою) виявляється на семантичному та структурному рівнях. 

Важливим джерелом для українських драматургів 20–30-х рр. ХХ ст. 

були фольклорні твори героїчного та неказкового епосу. Думи, історичні пісні, 

легенди і перекази стали основою багатьох авторських текстів. Письменники 
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продемонстрували численні форми і способи рецепції та переосмислення 

фольклорного сюжетно-образного матеріалу. 

Літературну обробку творів героїчного епосу здійснили Максим 

Рильський, Фавст Лопатинський, Михайль Семенко, Григір Лужницький. Із 

творів героїчного епосу, зокрема, дум про Марусю Богуславку, Хвеська Ґанжу 

(Ґанджу) Андибера, козака Голоту, історичної пісні про Морозенка 

письменники переносили до п’єс готові сюжети та образи, творчо 

переосмислювали їх, підпорядковуючи індивідуальному задумові й стилеві. 

«Дума про Ґанжу Андибера» була спільним джерелом творів 

М. Рильського та Ф. Лопатинського. У способах опрацювання письменниками 

фольклорного матеріалу спостерігається відмінність. Зокрема, авторське начало 

М. Рильського в лібрето до опери займає скромне місце. Поет, надавши 

прототексту віршованої форми, не змінював фольклорного першоджерела, а 

зберіг його майже без змін. Творчою ініціативою поета було введення нового 

персонажа для загострення класового протистояння між дійовими особами. 

«Дума про Феська Ґанжу Андибера» стала одним із джерел твору 

Ф. Лопатинського, який удається до контамінації народних і літературного 

сюжетів. Із зазначеної думи митець використав мотиви обману (через 

переодягання), запобігання старшин перед багатою і знаною особою. Головний 

мотив авторського твору – боротьба з чужинцями – запозичений, очевидно, з 

думи про козака Голоту. У п’єсі Ф. Лопатинського образ супротивника Голоти 

– старого татарина – ділиться на два образи: хвальковитого поляка та 

нерозумного козацького сотника. У герцях антагоністів (в авторському творі – 

словесних) спостерігається беззаперечна перевага козака. «Чужі» (як 

національно, так і соціально) залишаються переможеними. 

Для потреб оперної сцени М. Семенко опрацював думу «Маруся 

Богуславка». Автор розбудував її сюжет, доопрацював окремі ситуації, увів 

нових персонажів. Дума стала лише одним із фрагментів авторського твору, у 

якому панівними є два головні мотиви, не притаманні фольклорному 

першотворові: ностальгії та злочинної пристрасті. Тому важливе місце в п’єсі 
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посідає як образ Марусі Богуславки, так і літературний (мелодраматичного 

злочинця). Якщо з Марусею пов’язаний мотив ностальгії, то з Візиром – мотив 

непереможної пристрасті. Сюжетна лінія Марусі дещо відходить на другий 

план, поступаючись місцем романічній сюжетній лінії Візира. 

На основі одного епізоду з історичної пісні про Морозенка розширив 

свою п’єсу Г. Лужницький. Якщо фольклорний твір зображує постфактум 

історичних подій, пов’язаних з ім’ям повстанця визвольної боротьби українців 

ХVII ст., то авторський – демонструє його життя і героїчну смерть. 

Із творів героїчного епосу до п’єс драматурги переносили готові сюжети 

та образи, творчо переосмислювали їх, підпорядковуючи своєму 

індивідуальному задумові й стилеві. Художню уяву письменників 

пробуджували як твори героїчного епосу, так і фольклорної неказкової прози. У 

репертуарі поневоленого народу, який не міг самостійно захистити себе, 

активно побутували легенди про визволителя. Відгомін цих легенд відчутний у 

драматичних творах Людмили Старицької-Черняхівської, Сави 

Голованівського, Віталія Товстоноса, Костя Буревія. 

Л. Старицька-Черняхівська запропонувала версію, відмінну від 

традиційного трактування постаті Устима Кармелюка, надавши образу 

народного месника рефлексій. 

С. Голованівський зобразив процес боротьби за головного персонажа 

двох антагоністів, якими він вивів наречену Тараса Шевченка та його друга. 

Мотив героя-визволителя акцентується лише у фінальній частині твору. У ролі 

легендарного визволителя постає персонаж п’єси В. Товстоноса. Ім’я Марко є 

алюзією на героя південнослов’янського епосу. Дії самозреченого протагоніста 

твору скеровані на краще життя пригнобленого болгарського народу. 

Риси легендарного визволителя має герой п’єси К. Буревія «Павло 

Полуботок»: із приходом чужинців він відсторонюється від громадських справ; 

перебуває у межах свого хутора із символічною назвою Золоте яблуко (аналог 

печери, у якій переховується визволитель); виходить із укриття, коли його 

народу загрожує небезпека поневолення. 
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В аналізований період поширюються різноманітні форми драматичного 

агітаційно-масового мистецтва: святкові дійства, агітсуди, «живі газети», 

інтермедії, інсценізації. Художню тканину творів збагачує матеріал календарної 

та родинної обрядовості. Письменники застосовують творчий потенціал 

вертепу, райка, балаганних ярмаркових видовищ. Засвоївши традицію народної 

драми, митці трансформують її до вимог свого часу. 

Здійснений аналіз творів українських драматургів 20–30-х рр. ХХ ст. 

дозволив на структурному рівні довести їхню типологічну схожість із 

народною чарівною казкою. Зв’язок із легендою, переказом, історичною 

піснею, думою є більш помітним. Прочитання літературних творів через 

фольклор уможливило виявлення глибинного механізму будови тексту і нове 

бачення особливостей творчої манери драматургів аналізованого періоду, 

специфіку їхнього індивідуального стилю. 

Перспективним видається можливість аналізу художніх літературних 

текстів різних історико-культурних періодів і різних літературних родів крізь 

призму фольклору. Драматургія в цьому ракурсі досліджена найменше, тому 

вивчення фольклоризму творів українських драматургів залишається 

актуальним. 
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