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АНОТАЦІЯ 

 

 

Ніколова О. О. Типологія псевдоморфних персонажів української та російської 

літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у контексті європейської традиції. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» – Бердянський державний 

педагогічний університет, Бердянськ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дослідження присвячене створенню типології псевдоморфних 

персонажів/псевдів (від давньогрец. псевдо – обман, вигадка, помилка та морфо – 

форма), визначальною ознакою яких є несправжність, зумовлена неприродним 

порушенням відповідності між їхньою сутністю та її формальною 

презентацією/рецепцією: такі персонажі тимчасово набувають чужої подоби, 

видають себе за інших, неадекватно сприймаються.  

У праці системно схарактеризовано основні наукові орієнтири визначення 

специфіки та укладання типології псевдоморфних персонажів. Критерієм для 

розмежування напрямків розвідок, що прямо чи опосередковано стосуються 

проблеми функціонування псевдів та пов’язаних із ними мотивів, є спосіб 

виникнення псевдоморфності, на якому зосереджують увагу вчені (крос-ґендерне/ 

крос-статусне перевдягання, перетворення, оманна словесно-поведінкова 

презентація, ситуативні неузгодженості – невпізнання, підміни, плутанина тощо). У 

діахронічному аспекті умовно диференційовано основні етапи розвитку питання, 

позначені поступовим переходом від студій окремих міфо-фольклорних варіацій, 

джерел походження феномена до спроб його системного осмислення й 

інтерпретацій у світлі сучасних методологічних концепцій.  
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Значущими для визначення сутності псевдоморфних персонажів та засад 

їхнього типологічного впорядкування стають теорії універсально-символічної 

природи «коду несправжності» як відображення уявлень про перманентний 

коловорот життя й смерті, а також – його спорідненості з інверсійними процесами в 

межах базових категорій верх – низ/свій – чужий. Ідеї загальнолюдського бінаризму 

світосприйняття вказують на доцільність розмежування псевдів за принципом 

співвідносності сутності таких персонажів та її формального вираження/рецепції зі 

складовими дериватів цих бінарних антиномій у різних смислових площинах та 

врахуванням особливостей аксіологічної системи суспільства, на культуру якого 

скеровує свій погляд дослідник: формальний перехід псевдів з одного полюса на 

інший, протилежний, зримо простежується в аспектах соціальної статусності 

(«принц-жебрак» – 1А, самозванець – 1В, «псевдогерой» – 1С та 

«псевдонаречений(-а)» – 1D), ґендерної ієрархії («псевдожінка», «псевдочоловік» – 

2А, В), морально-інтелектуальних координат («псевдоправедник», 

«псевдогрішник», «псевдорозумник», «псевдодурник», «псевдосміливець» – 3А, В, 

С, D, Е), антропності («псевдопредставник флори/фауни», «псевдолюдина» – 4А, В), 

родинно-етнічної приналежності («шлюбний дублер», «сват-заступник», 

«псевдосторонній», «псевдородич», «псевдоспіввітчизник», «псевдоіноземець» – 

5А, В, С, D, Е, F, G), вітальності («псевдомрець», «псевдосуб’єкт дії» – 6А, В), через 

протиставлення потойбічного та земного (антропоморфне вище створіння інкогніто, 

«псевдопредставник сакральної сфери», олюднена демонічна істота інкогніто, 

«псевдоінфернал» – 7А, В, С, D).  

Уперше запропоновано типологію псевдоморфних персонажів (розподіл на 

групи відповідно до виділених вище аспектів у контексті визначеного тематичного 

діапазону з диференціацією їхніх інваріантів та вказівкою на провідні тенденції 

наративно-образної варіації останніх); окреслено також чимале коло конкретних 

«мандрівних» мотивів, пов’язаних із певними псевдами;  доведено перспективність 

псевдоморфних персонажів як предмета наукового аналізу загалом та 

компаративних розвідок зокрема, зумовлену специфікою феномена, яка детермінує 

його активне функціонування в мистецтві різних часів та країн.  
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У роботі обґрунтовано доцільність використання для компаративних 

досліджень псевдоморфних персонажів у межах обраного об’єкта методологічного 

інструментарію як типологічного, так і контактно-генетичного підходів, урахування 

теоретико-методологічних концепцій «ритуалізму», архетипної міфокритики, ідей 

М. Бахтіна, О. Фрейденберг, Є. Мелетинського. Порівняльні студії української та 

російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. у європейському контексті здійснюються 

на ґрунті наявних напрацювань у цій галузі та водночас із настановою на критичне 

переосмислення певних догм радянських часів (зокрема, ідеологічно заангажованої 

«впливології», орієнтованої на затвердження принципів «етнічної ієрархії» та 

«антикосмополітизму»).  

За художніми функціями, жанровими пріоритетами використання псевдів 

розподілено на комічних та екстракомічних: перші задіяні в межах карнавально-

пародійного вектора розвитку літератури, другі – фантастичного та авантюрно 

забарвленого дискурсів.  

У праці представлено коло інваріантних типів та різновидів псевдів, 

пов’язаних із ними традиційних мотивів, призначених для створення комічного 

ефекту у творах української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст., 

висвітлено проблеми їхнього походження, жанрового діапазону, специфіки творчої 

реалізації в континуумі європейської традиції. Виділено та проаналізовано образні 

варіанти «принца-жебрака» (правителі інкогніто, «псевдослуги», ситуативні кліше 

знатна особа вдає бідняка заради любові, пан та слуга міняються ролями), 

самозванця («псевдочиновники/-ревізори», «псевдобагатії», «псевдодворяни», 

«титуловані іноземці», «каліфи на годину», псевдоцарі тощо); псевдожінки та 

псевдочоловіки (крос-ґендерні травестії/метаморфози); псевдоправедники 

(онаціональнені тартюфи), псевдорозумники (пихаті дурники, «псевдофілософи/-

реформатори», псевдовчені шарлатани), псевдодурники (мудрі простачки), 

псевдосміливці (комічні хвальки); псевдоіноземці та псевдородичі; антропоморфні 

вищі створіння інкогніто (олюднені боги пародійного епосу), псевдоінфернали 

(солдат-псевдочаклун, «псевдонечисть», «псевдопровидці» тощо). Окрему увагу 

приділено чарівним метаморфозам людини на тварину (4А), підмінам на побаченні 
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або весіллі (1D), «мандрівним» мотивам людину переконують, що вона померла, 

покійник приходить до коханої (6А), ляльку/автомат видають за живу істоту, 

матеріальна подоба мислиться як живе (6В). 

Пояснення поширення подібних комічних псевдоморфних персонажів, 

наративів за їхньої участі в українській та російській літературах досліджуваної 

доби, характерних також і для європейської традиції, потребує врахування як 

типологічних подібностей, так і міжкультурних зв’язків. У першому випадку 

особливо значущими є співвідносність псевдів із архетипом трікстера та 

інверсійними ритуалемами, їхня семіотична сутність, що відповідає природі 

комічного, заснованого на суперечностях, «мандри» відповідних фольклорних 

мотивів. У другому випадку вказується на результати колективної рецепції 

здобутків європейської традиції українською та російською літературами в період 

оформлення їхніх національних жанрових систем, індивідуально-авторські зв’язки 

на рівні сюжетних запозичень.  

Окремо диференційовано та розглянуто провідні інваріанти й різновиди, 

шляхи поширення, жанрові межі, особливості трансформації, функціонування 

екстракомічних псевдів і співвідносних із ними «мандрівних» мотивів 

фантастичного й авантюрного дискурсів української та російської літератур обраної 

доби через порівняння із відповідним матеріалом європейської культурної 

скарбниці. Висвітлено наративи, пов’язані з тимчасовим переходом до нижчого 

соціального прошарку (варіанти типу 1А), у поєднанні з мотивами персонаж 

подорожує в подобі бідняка, аби уникнути небезпеки, таємниця походження 

нащадка заможної родини, чоловік на весіллі своєї дружини, «мандрівними» 

сюжетами про Бову-королевича, правителя, позбавленого влади перевертнем-

самозванцем, «шляхетного розбійника», охочого до численних травестій тощо. 

Проаналізовано образи історичних правителів-самозванців, казкових псевдогероїв 

та самозваних наречених, псевдогрішників, псевдоіноземців, невпізнаних родичів 

(5D), ситуації, пов’язані з тимчасовою візуальною зміною статі – 2А, В (дівчина в 

чоловічому костюмі слідує за своїм коханим, дівчина подорожує в чоловічому 

вбранні, маскарадна крос-ґендерна травестія, «жінка-чернець», «дівчина-воїн»), 



6 
 

метаморфозами (закляттями, обертаннями), шпигунством (псевдоспіввітчизники – 

5F), різноманітними містифікаціями, рецептивними ілюзіями, що спонукають до 

плутанини на рівні уявлень про «земне» та «потойбічне» (7D), мотивами покійник 

приходить до коханої, чоловік кохає ляльку (6В), боги інкогніто винагороджують 

та карають (7А), угоди людини з олюдненим дияволом, зустрічі людини з 

олюдненим інферналом інкогніто (7С).  

Поширення псевдоморфних персонажів у фантастичних (казки, балади, 

готична проза, «страшні оповідання») і авантюрних (романи, повісті, поеми, 

драматургія) сюжетах української та російської літератур зумовлене типологічними 

й контактно-генетичними чинниками. У першому випадку йдеться про 

загальнолюдські засади міфомислення, реалізовані в процесах художньої 

реміфологізації, роль міжнародної фольклорної традиції та архетипу трікстера, 

універсальне розуміння сутності «страшного» та авантюрного, гротескну природу 

«чудесного» та незвичайного. У другому – потрібно враховувати результати 

колективних рецепцій філософських та художніх принципів європейських 

літературних напрямків к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст., тенденцію онаціональнення сюжетів, 

тематики й композиційних прийомів жанрів європейської літератури авантюрного 

та фантастичного дискурсів. 

Представлена в дисертації типологія демонструє дві основні тенденції. З 

одного боку, звернення письменників різних літератур до певних інваріатів псевдів, 

відповідних мотивів засвідчує подібність загальнолюдських уявлень та плідні 

результати культурних зв’язків. З іншого боку, тенденції наративно-образної 

варіації поширених зразків (осучаснення, онаціональнення, пародіювання тощо) 

вказують на існування значущих відмінностей, детермінованих вимогами 

національної дійсності. Російські автори значно частіше запозичують готові сюжети 

з європейської літературної скарбниці, виявляють більшу цікавість до 

белетристичного та готично-літературного векторів розвитку традиції обігравання 

ситуацій із сутнісними та формально-рецептивними неузгодженостями. При цьому 

поруч з оригінальними трансформаціями простежуються чимало «відображень», 

«адаптацій», перекладів. Українські майстри слова насамперед прагнуть до 
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затвердження самобутності власної культури, зокрема й через підпорядкування 

узвичаєних художніх засобів певних жанрових форм відповідній меті. У творах 

І. Котляревського, Я. Кухаренка, В. Гоголя, С. Александрова, Г. Квітки, Є. Гребінки 

та ін. активно відтворюється етнічна специфіка, зокрема, через зображення побуту 

(під час обігравання фабульних кліше за участі псевдів інваріантів 1А, 1В, 1D, 4А, 

6А, 7D), значущих соціальних реалій (викриття самозванців, псевдосвятенників, 

псевдорозумників), особливостей світосприйняття (онаціональнення типу трікстера 

– солдат-москаль або циган), фольклорних здобутків свого народу (мотиви живого 

мерця, покійник приходить до коханої, метаморфози). Спостерігається потужна 

тенденція розробки за допомогою створення псевдоморфних персонажів тих 

аспектів, які надають найбільше можливостей для образного віддзеркалення 

цінностей, проблем тогочасного українського суспільства (характерно також і для 

російськомовних авторів українського походження): акцентується морально-етична 

та соціальна проблематика в їхньому народному розумінні, виражаються 

аксіологічні домінанти народного світобачення (1В, 2В, 3В, 1С, 5F), історичне 

минуле, козаччина (1А, 1В, 2В), здійснюється популяризація фольклорного спадку, 

образів та уявлень, типових для народної демонології (4А, 6В, 7С). Показовою в 

цьому плані є творчість О. Бодянського, П. Білецького-Носенка, Я. Кухаренка, 

М. Костомарова, Л. Боровиковського, Г. Квітки, М. Гоголя, В. Наріжного, 

О. Сомова, Х. Купрієнка, Є. Гребінки, П. Куліша, Т. Шевченка та ін. 

В аспекті обраної проблематики продемонстровано фундаментальну єдність 

нової української літератури від самого початку становлення з європейськими 

традиціями та іманентні їй тенденції до образного самовираження народного начала  

в ключових вимірах, що визначають художню специфіку. 

Основнi положення та пiдсумковi матерiали дослiдження можуть бути 

використанi в монографіях та навчальних посібниках, курсах та спецкурсах з iсторiї 

української, російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХIХ ст., теорії літератури, 

компаративістики. 

Ключові слова: псевдоморфні персонажі/псевди, інваріант, варіант, типологія, 

бінарні антиномії, традиція, трансформація, осучаснення та онаціональнення, 
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SUMMARY 

Nikolova О. О. Typology of Pseudomorphous Characters of Ukrainian and Russian 

Literatures in Late ХVІІІ – the First Half of ХІХ Centuries in the Context of the European 

Tradition. – Qualifying scientific work on the right of manuscript.  

Dissertation for Doctorate Degree in Philology, speciality 10.01.05  «Comparative 

Literary Studies» – Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to creating a typology of pseudomorphous characters/pseudos 

(from ancient Greek pseudo – fraud, fiction, mistake and morpho – form) whose 

distinctive feature is falsity caused by unnatural violation of conformity between their 

essence and their formal presentation/reception: such characters temporarily acquire 

strange shapes, adopt false identities, and are inadequately perceived.  

The work gives a systematic characteristic of principal scientific guidelines used to 

define the specificity and create a typology of pseudomorphous characters. The criterion 

for distinguishing research directions that are directly or indirectly related to the problem 

of pseudos’ functioning as well as of motives connected to them is a pseudomorphism-

creating method which researchers focus on: cross-gender or cross-status dressing; 

transformation; deceptive verbal-behavioral presentation; situational disagreements – 

irrecognition, substitution, confusion, etc. In diachrony, the thesis roughly differentiates 

the main stages of the problem development. The stages mark the gradual transition from 
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interest to problems of the phenomenon genesis along with its mythological and folk 

variations to some attempts of its systematic comprehension and interpretation, 

particularly in the context of current methodological conceptions as well as on the basis of 

Ukrainian literary works.  

In order to define the essence of pseudomorphous characters and the basis for their 

typological classification, it is necessary to consider the theories of universal symbolical 

nature of «falsity code» as a means of reflecting the concepts of the permanent life-and-

death whirlpool as well as the code’s relationship to inversive processes within the basic 

categories of top – bottom/us – them. The ideas of universal binarism of world perception 

determine the reasonability of classifying pseudos according to the principle of their 

essence correlation and their formal expression/reception along with derivative 

components of these binal antinomies in different conceptual planes and also according to 

the peculiarities of the society’s axiological system whose culture is in the focus of the 

researcher’s work: a formal transition of pseudo from one pole to another, opposite one, is 

visible in the aspects of social statuses («prince-beggar» – 1А, impostor – 1В, 

«pseudohero» – 1С, and «pseudofiancé(e)» – 1D), gender hierarchy («pseudowoman» and 

«pseudoman» – 2А, В), moral and intellectual coordinates («psuedorighteous person», 

«pseudosinner», «pseudoclever person», «pseudofoolish person», «pseudobrave person» – 

3А, В, С, D, Е), anthropogeneous («pseudorepresentative of flora/fauna», «pseudohuman» 

– 4А, В), family and ethnic identities («marriage backup person», «deputy matchmaker», 

«pseudostranger», «pseudorelative», «pseudocountryman», «pseudoforeigner» – 5А, В, С, 

D, Е, F, G), vitality («pseudodead person», «pseudodoer» – 6А, В), extra-mundane and 

mundane opposition (anthropomorphous incognito higher being, «pseudorepresentative of 

the sacral sphere», humanized incognito demonic being, «pseudoinfernal» – 7А, В, С, D).  

The thesis is the first work to propose a typological classification of pseudomorphous 

characters into groups distinguished in accordance to the abovementioned aspects in the 

context of the specified thematic range with differentiation of the invariants as well as with 

reference to leading tendencies of the narrative and imagery variants. The work also 

outlines a number of definite «travelling» motives connected to certain pseudos. The thesis 

proves the viability of pseudomorphous characters as a subject-matter of a scientific 



14 
 

analysis in general and of a comparative research in particular. This viability is determined 

by the phenomenon’s specificity which explains its active functioning in arts of various 

time periods and cultures.  

The work proves it necessary for a comparative research to use pseudomorphous 

characters within the chosen methodological tools as typological as well as contact and 

genetic approaches, to take into consideration the concepts of «ritualism», archetypical 

mythological criticism, ideas introduced by M. Bakhtin, О. Freudenberg, Y. Meletinsky. 

The comparative studios of Ukrainian and Russian literatures in late ХVІІІ – the first half 

of ХІХ centuries within the European context are realized on the basis of the ones existing 

in the field and at the same time with an intention of critical reinterpretation of certain 

Soviet dogmas (in particular, ideologically biased «influence theory» focused on 

establishing the principles of «ethnic hierarchy» and «anticosmopolitanism»).  

According to their literary function and genre-oriented use, pseudos have been 

divided into comic and extracomic. The former are used within the carnival and parody 

vector of literature development, the latter – within fantastic and adventurous discourses.  

The thesis introduces a number of invariant types and typological varieties of 

pseudos as well as traditional motives related to them and intended for creating a comical 

effect in the works of Ukrainian and Russian literatures in late ХVІІІ – the first half of 

ХІХ centuries, explains the problems of their origin, genre range, and the specificity of 

literary realization within the continuum of the European tradition. The research 

distinguishes and analyzes the metaphoric variants of «prince-beggar» (incognito rulers, 

«pseudoservants», situational clichés of  a noble person pretending to be a beggar for the 

sake of love, a master and a servant exchanging their roles), impostor («pseudo-officials», 

«pseudoinspectors», «pseudowealthy», «pseudonoblemen», «foreigners with titles», 

«kings for a day», pseudotsars etc.); pseudowomen and pseudomen (cross-gender 

travesties/metamorphoses);  psuedorighteous people (nationalized tartuffes), pseudoclever 

people (arrogant simpletons, «pseudophilosophers/-reformers», pseudoscientists-

charlatans), pseudosimpletons (wise greenhorns), pseudobrave people (comic boasters); 

pseudoforeigners and pseudorelatives; antropomorphous incognito higher beings 

(humanized gods of the parody epos), pseudoinfernals (soldier-pseudomagician, 
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«pseudoevil spirits», «pseudoprophets» etc.). Special attention is paid to magic 

metamorphoses of a human being into an animal (4А), substitutions at dates or weddings 

(1D), «travelling» motives, people persuaded that they have died, a dead person coming to 

the beloved (6А), a doll/machine represented as a living being, a material likeness 

considered to be a living being (6В).  

In order to explain the popularity of such comic pseudomorphous characters 

together with narrations, where they appear, in Ukrainian and Russian literatures of the 

period under study, characteristic of the European tradition as well, it is necessary to 

consider both typological similarities and intercultural contacts. In the former case, it is 

significant to take into account: the correlation of pseudos with the trickster archetype and 

inversive ritualemes; their semiotic essence that corresponds to the comicality nature 

based on contradictions; «travels» of corresponding folklore motives. In the latter case, it 

is necessary to emphasize the results of collective perception of the European tradition 

accomplishments achieved by Ukrainian and Russian literatures in the period when their 

national genre systems were created. Individually author’s connections on the level of plot 

borrowings are also taken into consideration.  

In the thesis, the author has differentiated and examined separately extracomic 

pseudos’ main invariants and varieties, ways of spreading, genre borders, transformation 

peculiarities and functioning as well as corresponding «travelling» motives of fantastic 

and adventure discourses of Ukrainian and Russian literatures of the chosen period 

through comparison with the proper material from the European cultural heritage. The 

work underlines the narrations connected with the temporary transition to the lower social 

stratus (variants of 1А type), in combination with the motives of a character travelling 

under the guise of a poor person in order to avoid danger, a secret of the origin of the 

wealthy family’s heir(-ess), a man at his wife’s wedding, «travelling» motives about Prince 

Bova, a ruler deprived of his power by a shapeshifter impostor, a «benevolent robber» 

ready for numerous travesties, etc. The thesis also analyzes historical impostor rulers, 

fabulous pseudoheroes and false fiancé(e), pseudosinner, pseudoforeigners, unrecognized 

relatives (5D), situations connected with a temporary visible change of gender – 2А, В (a 

girl in a man’s dress follows her beloved, a girl travels in a man’s dress, masquerade 
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cross-gender travesty, a monk woman, a soldier gir»), metamorphoses (through spells, 

transformations), spying (pseudocountrymen – 5F), various mystifications, receptive 

illusions which promote confusion of ideas about «mundane» and «extramundane» (7D), 

motives of a dead person coming to the beloved, a man loving a doll (6В), gods who 

reward and punish incognito (7А), an agreement between a person and a humanized 

devil, an incognito meeting of a person with a humanized infernal being (7С).  

The popularity of pseudomorphous characters in fantastic (fables, ballads, gothic 

prose, «horror stories») and adventure (novels, stories, poems, dramas) plots of Ukrainian 

and Russian literatures is determined by typological as well as contact and genetic factors. 

In the former case, there are panhman foundations of mythical thinking realized through 

the processes of literary remytholization, the role of the international folklore tradition and 

trickster archetype, universal understanding of the «horrible» and adventurous, grotesque 

nature of the «miraculous» and extraordinary. In the latter case, one should take into 

consideration the results of the collective receptions of philosophical and literary 

principles of European literature trends in late ХVІІІ – the first half of ХІХ centuries, 

significance of baroque «heritage», tendency of plots nationalization, themes and 

compositional devices of the European literature genres of adventure and fantastic 

discourses. 

The typology described in the thesis demonstrates two main tendencies. On the one 

hand, the fact that writers of different literatures used certain invariants of pseudos and 

corresponding motives proves the similarity between panhuman concepts and productivity 

of cultural contacts. On the other hand, tendencies for narration and image variation of 

widespread examples (modernization, nationalization, parodying, etc.) indicate that there 

are significant differences caused by the requirements of the national reality. Russian 

authors borrow ready plots from the European literary heritage more frequently, exhibit 

more interest to belles-lettres and gothic literary vectors of developing the tradition of 

employing situations with essential and formally receptive discrepancies. And along with 

original transformations, there are numerous «reflections», «adaptations», and translations. 

Ukrainian writers of the first half of the ХІХ century seek, first of all, the establishment of 

their own original culture, including adaptation of common literary means of certain 
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genres to a definite goal. They actively reproduce ethnic specificity, for example, through 

depicting daily household routine (while employing plot clichés with the participation of 

pseudo invariants 1А, 1В, 1D, 4А, 6А, 7D), significant social realia elements (disclosures 

of impostors, pseudorighteous people, pseudoclever people), worldview peculiarities 

(nationalization of the trickster type – a moskal-soldier or gypsy), folklore achievements 

of their people (motives of a living dead, a dead man coming to his beloved, 

metamorphoses). Such characteristics are especially evident in the works by 

І. Kotliarevsky, Y. Kukharenko, V. Gogol, S. Alexandrov, H. Kvitka, Y. Hrebinka, and 

others. There is a strong tendency of using pseudomorphous characters to develop those 

aspects which give more possibilities for figurative reflection of values and problem of the 

Ukrainian society of that time (it is also typical of the Russian-speaking authors of 

Ukrainian origin): the authors emphasize moral and ethical problems in their own 

understanding, express axiological dominating ideas of the national worldview (1В, 2В, 

1С, 5D, 5F), historical past, Cossack era (1А, 1В, 2В), popularize folklore heritage, 

images and ideas typical of the national demonology (4А, 6В, 7С). Such characteristics 

are especially evident in the works by О. Bodiansky, P. Biletsky-Nosenko, 

Y. Kukharenko, М. Kostomarov, L. Borovikovsky, H. Kvitka, М. Gogol, V. Narizhny, 

О. Somov, Kh. Кuprienko, Y. Hrebinka, P. Kulish, Т. Shevchenko and others. 

In the aspect of the problem chosen, the research has demonstrated the fundamental 

unity of the new Ukrainian literature from the very beginning of its development with the 

European traditions as well as the Ukrainian literature’s inherent tendencies of figurative 

self-expression of its national origin in key dimensions which determine the literary 

specificity. 

The key arguments and results can be used in monographs and study guides, courses and 

specialized courses on the history of Ukrainian and Russian literatures of late ХVІІІ – the first 

half of ХIХ centuries, literary theory, comparative studies. 

Key words: pseudomorphous characters/pseudos, invariant, variant, typology, binary 

antinomies, tradition, transformation, modernization and nationalization, typological 

similarities, contact and genetic connections, reception, archetype, trickster, motif. 

The main results of dissertation were published in 32 scientific works. 
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ВСТУП 

 

 

Невідповідність істинного та видимо-рецептивного – одна з «вічних тем» у 

художній творчості багатьох народів, розгляд якої з позицій компаративістики 

можна здійснювати на різних рівнях – від детермінант та загальних тенденцій 

інтерпретацій до специфіки образно-мотивної реалізації в межах певних 

національно-жанрових традицій.  

Детальний аналіз останнього аспекту, зі свого боку, відкриває перспективи 

досліджень окремих різновидів персонажів, спільною визначальною ознакою яких є 

«псевдоморфність» (від давньогрец. «псевдо» – «обман», «вигадка», «помилка» [1, 

с. 557] та «морфо» – «форма» [1, с. 449]), тобто несправжність, створена через 

неприродне порушення відповідності між їхньою сутністю та її формальною 

презентацією/рецепцією, що починають співвідноситися з протилежними 

категоріями. Такі персонажі тимчасово набувають чужої подоби, видають себе за 

інших, неадекватно сприймаються (внаслідок метаморфоз, травестій, вербально-

позиційних удавань, ситуативних неузгодженостей). Також вони тісно пов’язані з 

певними «мандрівними» мотивами. 

Схожі поняття використовують у наукових працях соціально-гуманітарного 

циклу. Так, наприклад, О. Шпенглер називає «псевдоморфозами» пригноблення 

національних культурних форм застарілими чужими [2, с. 26], так само 

пристосовуючи для вираження власних ідей термін геології (псевдоморфізм – 

властивість мінералів набирати кристалічної конфігурації, яка не відповідає їхній 

внутрішній структурі [1, с. 558]). Системний огляд соціологічно-філософських 

студій (Г. Флоровського, В. Цимбурського та ін.), об’єднаних увагою до феномена, 

виділеного О. Шпенглером, пропонує С. Корольов [3]. А інший російський учений, 

Г. Перетятькін, не лише аналізує «псевдоморфози» історії, але й характеризує так 

звану «псевдоморфну людину», орієнтовану на швидке «примірювання» нових 

іноземних економічних, соціальних, політичних та духовних форм [4]. Як приклад її 
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художнього відтворення він згадує Смердякова з «Братів Карамазових» 

Ф. Достоєвського та Яшу з «Вишневого саду» А. Чехова [4].  

Однак відповідне зауваження тільки опосередковано пов’язане з літературою 

та не може бути оцінене як впровадження нової літературознавчої категорії, в 

аспекті філологічної компетентності виглядаючи не досить переконливо й науково. 

Адже, по-перше, виділення окремого типу потребує залучення значно більшої 

кількості фактичного образного матеріалу, по-друге, запропоноване тлумачення 

феномена є занадто вузьким (обмежене лише одним із проявів можливих 

дисонансів), а по-третє, воно ґрунтується виключно на вербально вираженому 

прагненні до зречення національної ідентичності, яке не 

супроводжується/завершується власне зміною форми, що мала б утворити із 

сутністю дисонанс, необхідний для смислової відповідності прикметникові 

«псевдоморфний». Крім цього, на нашу думку, не надто коректним є порівняння 

персонажа та реальної особистості для аргументації власних ідей: «Але якщо 

Смердяков це один полюс, на якому псевдоморфність представлена в чистому 

вигляді, то іншим, протилежним, на якому ми не знайдемо пустої, фальшивої форми 

культури, є, звичайно ж, Пушкін» [4]. 

Більш значущими для розуміння природи псевдоморфності й теоретично 

вмотивованими є студії знаного філолога О. Фрейденберг, яка, висвітлюючи деякі її 

прояви (рольові імітації, пародійні дублювання, примарні уподібнення) у міфах, 

ритуалах, архаїчних мімічних дійствах, античній літературі, несистематично 

використовує оказіоналізм «псевди» [5, с. 394; 6, с. 290].  

На користь можливості його перенесення з індивідуально-авторського в 

загальнонауковий контекст свідчать обґрунтовані прецеденти збагачення 

термінологічного арсеналу літературознавства за рахунок новоутворених визначень: 

відкритість понятійної галузі науки про художню творчість доведена численними 

випадками її поповнення, пов’язаними кожного разу з відсутністю чіткої номінації 

явища, на поширення і значущість якого звертає увагу дослідник. Необхідність 

заповнення категоріальної лакуни спонукає й до введення дефініції для позначення 
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окремого кола персонажів, що жодного разу не ставали основним предметом 

системного наукового висвітлення як співвідносні структурно-семантичні варіанти.  

Проте запропонована О. Фрейденберг лексема є дещо абстрактною і  потребує 

доповнення вказівкою на формальний фактор фальсифікації («морфо») та спосіб 

образного вираження (персонажі). Така конкретизація є особливо важливою для 

первісної тематичної презентації, натомість у межах самої дисертації для зручності 

може бути використаний також скорочений варіант – «псевди». Широке змістовне 

поле та відносна оціночна нейтральність цього формулювання припускає його 

застосування до різноманітних образів: самозваних правителів та героїв, осіб, що 

приховують власний статус, свою стать, національність тощо.  

Ураховуючи все багатство матеріалу, з одного боку, очевидною є проблема 

систематизації (укладання типології), можливої тільки на основі надбань 

компаративних розвідок чималого культурно-літературного контексту в планах 

синхронії та діахронії, а з іншого, – необхідність наукового розв’язання питань 

шляхів його розповсюдження, подібностей і специфіки використання.  

Обраний нами для розгляду історично-національний діапазон не лише 

відповідає цим потребам, але й дає змогу, по-перше, продемонструвати 

універсальну природу досліджуваного явища, що зумовлює його перспективність як 

предмета компаративістики. По-друге, дозволяє здійснити порівняльний аналіз 

української та російської художньої творчості, не обмежуючись ідеологічними 

засадами упереджено однобокої «впливології» (що спонукає до неприйнятних 

висновків про пріоритет однієї культури над іншою, «джерела» над «об’єктом 

впливу») [7, с. 110 – 111]: у широкій площині типологічних паралелей та спільних 

генетичних зв’язків із європейською словесністю, показово висвітлюючи значущі 

тенденції становлення нової української літератури, оскільки, як зазначає 

О. Борзенко, «дослідження нового українського письменства навряд чи можливе без 

осмислення специфіки його початкового етапу, коли закладалася  модель  розвитку  

на кілька наступних  десятиліть»  [8, с. 3]. 

Ми не плануємо вичерпного переліку студій з проблем порівняльного 

літературознавства: їхня величезна кількість виключає таку можливість у тематично 
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обмеженій вступній частині дисертації, а численні презентації етапів та напрямів 

розвитку компаративістики в закордонних та вітчизняних працях нівелюють цю 

необхідність (див. [9 – 18] тощо). Однак уважаємо за потрібне дати, по-перше, 

загальний огляд наявних на сьогоднішній день звершень у галузі формування 

уявлень про особливості досліджуваних літературних взаємин, схарактеризувати 

нинішній стан питання, а, по-друге, окремо виділити основні надбання, прямо чи 

опосередковано пов’язані з проблемою функціонування псевдоморфних персонажів 

(як у межах пріоритетного об’єктного діапазону, так і поза ним). Такий підхід 

дозволяє наочно продемонструвати основні досягнення та лакуни, довести 

актуальність наших розвідок. 

Аналіз тенденцій розвитку російської компаративістики ([19 – 56]) свідчить 

про суттєвий інтерес учених до розгляду особливостей засвоєння російською 

літературою ХVІІІ – І половини ХІХ ст. здобутків європейської культури. Традиції 

попередників закономірно зумовлюють сучасні засади інтерпретації проблеми: в 

Росії продовжує переважати контактно-генетичний метод. Різноманітні прояви 

зв’язків російської художньої словесності з європейськими джерелами, 

диференційовані на рівнях тематики, стилістики тощо, стають предметом наукової 

уваги численних фахівців ([57 – 65]).  

У вітчизняних порівняльних студіях затверджується підхід, заснований на 

врахуванні органічної єдності факторів власної національної самобутності, 

«запозичень» і типології ([66 – 72]). Спроби висвітлення творчості українських 

письменників у континуумі європейської культури та/або взаєминах із російською 

літературою ([73 – 97]), здійснені з настановою на осмислення національної 

специфіки, природи рецепцій та типологічних сходжень, сприяють становленню 

сучасної компаративістики (велике значення для розуміння успіхів українського 

порівняльного літературознавства мають студії Л. Грицик [17], Г. Александрової 

[18]).  

Порівняння вітчизняної літератури з російською відбувається здебільшого з 

використанням теоретичних засад та прийомів контактно-генетичної методології 

([98 – 99] тощо). Особливе місце в компаративному дискурсі займає творчість 
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М. Гоголя [100 – 101], реалізація «української теми» російськими та 

російськомовними письменниками першої половини ХIХ ст. [102]. Натомість, 

аналізуючи українську та європейську словесність, сучасні фахівці звертають увагу 

як на зв’язки, так і на типологічні відповідності (І. Лімборський [103 – 107], Д. Чик 

[108], О. Гальчук [109], О. Боронь [110 – 111] та ін.). Окремо відзначимо праці, 

автори яких вдаються до зіставлення творчості українських письменників водночас 

із польськими та російськими (Є. Нахлік [112], Н. Петриченко Н. [113 – 14]). Усе це 

доводить ефективність та перспективи багатовекторних компаративних студій. 

Зниження інтересу вітчизняної компаративістики в останні роки до об’єкта 

нашого дослідження свідчить про потребу його «відродження» на новому, 

відповідному вимогам сучасності теоретико-методологічному ґрунті – шляхом 

«реінтерпретації колишніх підходів» [115, с. 15] та, звичайно ж, на засадах не 

вибірково-виключного чи однобічно-авторитарного, а системно-узагальнювального 

принципу розгляду творчої взаємодії, типологічних подібностей української та 

російської літератур у європейському контексті, спрямованого на викриття тих 

спільних явищ, природа яких зумовлює їхню популярність у культурах різних 

народів. До цього кола належать і псевдоморфні персонажі: провідні тенденції 

творчого використання таких образів наглядно демонструють механізми культурних 

«діалогів» і доводять існування літературних паралелей.  

Проте предмет наших розвідок залишається практично поза межами уваги 

фахівців, зацікавлених у компаративному висвітленні української та російської 

літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., осмисленні їхнього розвитку в 

континуумі європейських традицій. Звичайно, за бажання, у згаданих вище працях 

можна знайти окремі зауваги та розгледіти в них опосередкований зв’язок із 

питанням функціонування деяких варіантів псевдів (у різних площинах – від 

тематичної до жанрової), але всі вони мають характер несистемний, епізодичний. 

Концептуально обґрунтований аналіз матеріалу відсутній.  

Більший інтерес до повторюваних у творчості різних народів наративів та 

образів, заснованих на сутнісних та формально-рецептивних невідповідностях 

(пов’язаних із перевдяганнями, перетвореннями, рольовими удаваннями та 
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підмінами), виявляється в галузі порівняльної фольклористики ([116, с. 66 – 67; 117, 

с. 121 – 130; 118; 119, с. 635 – 647; 120 – 123; 124, с. 51 – 52, 127 – 135; 125 – 127; 

128, с. 122 – 123, 317; 129, с. 20]). Цінну інформацію щодо відповідного матеріалу 

надають системи міжнародних класифікацій казок за сюжетом і типом С. Томпсона 

[130], А. Аарне – С. Томпсона [131] (ум. скор. – АТ), «Порівняльний покажчик 

сюжетів: Східнослов’янська казка» [132] (ум. скор. – ББКН), покажчик типових 

баладних сюжетів Ю. Смирнова [133]. Тематичні групи у них позначені літерами та 

цифрами, які за традицією подаються без вказівки на номер джерела й сторінки.  

Осмислення питання про псевдоморфних персонажів у літературі 

позначається лише спорадичною появою розробок окремих складових теми: 

переважно йдеться про розвідки, які прямо чи опосередковано проливають світло на 

питання щодо сутності та походження певних псевдів. Затверджуються ідеї 

співвідносності цього феномена із загальнолюдськими уявленнями про 

взаємозв’язок/взаємоперехід бінарно-антиномічних категорій світосприйняття 

(«життя – смерть», «верх – низ», «свій – чужий») та обрядово-ритуальними 

рольовими інверсіями, які їх відображають, висловлюються припущення, важливі 

для розуміння об’єктивних причин виникнення та шляхів поширення ([134, с. 132 –

134; 135 – 145; 146, с. 394; 147, с. 183;  148, с. 46; 149 – 153] тощо). 

Однак спостереження над тенденціями розвитку літературознавства у ХХІ ст. 

дозволяють зробити висновок, що проблема генезису на сьогоднішній день 

поступається «за популярністю» студіям, автори яких інтерпретують специфіку 

власне художнього функціонування матеріалу (крізь призму різних актуальних 

концепцій). Аналіз досліджень засвідчує, що одні образи, оповідні одиниці, 

засновані на сутнісній та формально-рецептивній дисгармонійності, неодноразово 

стають предметом уваги вчених (здебільшого це «мандрівні» мотиви, сюжети за 

участі псевдоморфних персонажів, диференційовані ще знаними попередниками 

фольклористами та/або літературознавцями), а інші – взагалі не потрапляють до 

кола їхніх інтересів. 

Так, наприклад, ситуації із перевдяганнями розглядають у різних аспектах: з 

позицій семіотики (О. Осиновська [154 – 155]), контактно-генетичного підходу 
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компаративістики (Н. Прутова [156]), «ґендерного» літературознавства (Г. Улюра 

[157 – 158]), теорії «традиційних моделей» (О. Боговін  [159]) тощо. Як слушно 

зазначає Г. Улюра, «із різноманіття тем, що формують галузь інтересу ґендерних 

досліджень у літературознавстві, тема перевдягання (у найширшому значенні цього 

поняття – від зміни соціального статусу до карнавалізації ґендеру), ймовірно, одна з 

найбільш знакових та ледве не найменш із усіх вивчена» [158, с. 335]. 

Значну частину праць присвячено різноманітним мотивам та сюжетам за 

участі персонажів, псевдоморфність яких виникає внаслідок метаморфоз, вербально-

позиційних удавань та невпізнання. Відчутне зацікавлення викликає відповідний 

матеріал міфологічного та фольклорного генезису. Так, зокрема, Г. Драненко 

визначає тенденції трансформації в західноєвропейській літературі 

диференційованого ще А. Діма [9, с. 138] традиційного сюжету про Амфітріона та 

Алкмену, де Зевс набуває подоби чоловіка земної жінки [160], а О. Гуревич – так 

званий «обман Нектанеба» (передбачає симуляцію людиною божественного 

статусу) [161]. Окремі фахівці зосереджують свою увагу на спостереженнях за 

шляхами «мандрів» схарактеризованого вже О. Веселовським [118] сюжету про 

потойбічного самозванця-перевертня та позбавленого ним влади невпізнаного 

правителя в різних літературних контекстах ([162 – 165]). Ґрунтовні розвідки 

варіативності перетворень/обертань пропонують О. Ахунова [166], Р. Крохмальний 

[167 – 168]. Літературні версії міжнародного фольклорного мотиву «візит мертвого 

нареченого», пов’язаного з оманою сприйняття (дівчина вважає померлого коханого 

живим), стають предметом студій спочатку І. Созоновича [169], а згодом – 

Н. Козлової [170], Л. Петрухіної [171], І. Арендаренко [172]. Л. Куришева [173] 

звертається до мотиву «каліфа на годину» (звичайна людина в ролі 

правителя/поважної особи), раніше проаналізованого О. Кукушкіною [174]. У 

російському літературознавстві стає актуальною тема історичного самозванства 

(Є. Макаренко [175], М. Лазуткіна [176] тощо). Розглянутий ученими ХХ ст. [177, 

с. 290 – 291], [146, с. 279, 378], [178, с. 304 – 305] мотив оманної підміни людини 

лялькою, автоматом, привертає увагу Н. Петриченко (стаття «Гофмановські 
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фантастичні моделі у російській літературній спадщині першої половини ХІХ ст. (на 

матеріалі прозових творів А. Погорєльського)»). 

Окремо треба відзначити «Словник-покажчик сюжетів та мотивів російської 

літератури» [179], у якому виділено чималу частку оповідних кліше з різними 

формами псевдоморфності («обертання», «підмінений імператор», «цар-

самозванець» тощо) та окреслено значне коло художніх текстів, пов’язаних із 

їхньою реалізацією.  

Урахування досвіду згаданих вище науковців дозволяє зорієнтуватися в 

провідних напрямах осмислення сутності обраного нами для розгляду феномена, 

методології його аналізу та водночас дає змогу остаточно засвідчити факт 

відсутності в сучасному вітчизняному та закордонному літературознавстві  

усвідомлення цілісності проблеми, з одного боку, та плідних спроб компаративних 

студій псевдоморфних персонажів української й російської літератур у контексті 

європейської творчості, спрямованих на створення їхньої типології, – з іншого, що 

пов’язане насамперед із проблемою теоретичного узагальнення цього матеріалу.  

Отже, актуальність теми дисертації зумовлена потребою створення, по-

перше, теоретичного підґрунтя дослідження, а по-друге, типології псевдоморфних 

персонажів української та російської художньої словесності кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. (з урахуванням здобутків європейської традиції), здатної 

засвідчити плідні результати міжкультурних зв’язків, надетнічну й позачасову 

природу досліджуваного феномена як свідоцтво перспектив його порівняльних 

розвідок; доцільністю визначення тенденцій творчого використання псевдів у межах 

об’єктного діапазону, що демонструють особливості рецепції матеріалів із джерела 

міжнародної скарбниці на шляхах становлення та розвитку жанрових систем 

української і російської літератур. Вибір тематичного аспекту дає змогу довести 

нерозривну співвіднесеність нової української літератури з європейським 

контекстом та водночас її самобутність, здійснити ідеологічно не упереджений 

розгляд спадку українських майстрів слова вказаної доби. 

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

пов’язана з комплексним дослідженням кафедри української літератури та 
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компаративістики Бердянського державного педагогічного університету «Поетика 

української літератури в контексті художньо-естетичних епох». Тему дисертації 

затверджено на засіданні вченої ради Бердянського державного педагогічного 

університету (протокол № 8 від 27 березня 2014 р.) і на засіданні бюро наукової 

ради НАН України з проблем «Класична спадщина та сучасна художня література» 

при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (протокол № 3 від 4 

листопада 2014 р.). 

Мета роботи – створення типології псевдоморфних персонажів української та 

російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. з орієнтацією на 

надбання європейської традиції, висвітлення художніх функцій, жанрового 

діапазону, особливостей творчого використання її варіативних складових. 

Завдання дисертації закономірно відображають основні етапи досягнення 

мети: 

- системно схарактеризувати основні орієнтири визначення специфіки та 

створення типології псевдоморфних персонажів (провідні напрямки, етапи студій 

окремих псевдів, мотивів за їхньої участі, наукове підґрунтя розв’язання питань 

сутності та принципів системного упорядкування таких феноменів); 

- презентувати теоретико-методологічний аспект обраного вектора дослідження 

(довести перспективність псевдоморфних персонажів як предмета 

компаративістики, на фундаменті концептуального узагальнення представити 

їхні особливості, основні групи, інваріанти, тенденції наративно-образної 

варіації, сформувати методологічну основу порівняльно-літературного аналізу); 

- окреслити коло типів/типологічних різновидів псевдів, пов’язаних із ними 

традиційних мотивів, призначених для створення комічного ефекту, у творах 

української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., 

висвітлити проблеми їхнього походження, жанрового діапазону, специфіки 

творчої реалізації в континуумі європейської традиції; 

- диференціювати та розглянути провідні інваріанти й варіанти, шляхи поширення, 

жанрові межі, особливості трансформації, функціонування екстракомічних 

псевдів та співвідносних із ними «мандрівних» мотивів фантастичного й 
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авантюрного дискурсів української та російської літератур обраної доби через 

порівняння з відповідним матеріалом європейської культурної скарбниці. 

Об’єктом дослідження обрано твори кінця ХVІІІ (прибл. з 70-тих рр.) – 

першої половини ХІХ (до 50-тих рр. включно) ст., що є найбільш концептуально 

значущими, показовими для визначення основних тенденцій варіацій та 

використання псевдоморфних персонажів: драматичних (комедії, водевілі, оперети, 

трагедії, історичні п’єси тощо), епічних та ліро-епічних (літературні казки, романи, 

повісті, новели, оповідання, балади, поеми та ін.) жанрів української й російської 

літератур у світлі здобутків європейської традиції. Свідомий вибір жанрових форм із 

вираженим, розвиненим «зовнішнім» сюжетом зумовлений природою псевдів, що, 

як і інші літературні персонажі, є, передусім, суб’єктами дії (здійснюють вчинки 

самі або про них розповідається [180, с. 698]). Отже, за межами дослідження 

залишаються лірика, есеїстка, філософська/релігійно-філософська художня 

словесність тощо, а також байки, занадто лаконічна форма, епізодичність яких часто 

не надає достатніх можливостей для характеристики персонажів [7, с. 53].  

Предметом дослідження є інваріантні та варіативні типи/типологічні 

різновиди псевдоморфних персонажів, пов’язані з ними мотиви у творчості 

українських і російських письменників кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ. ст. у 

контексті європейської традиції.  

Теоретико-методологічну основу дослідження визначено відповідно до засад 

мультиконцептуальності сучасної вітчизняної компаративістики, відкритої до 

співпраці з різними науковими напрямами та системного узгодження 

методологічних стратегій. Створення типології псевдів потребує використання 

здобутків структурно-семіотичного вектора (розробок К. Леві-Стросса, Р. Барта, 

Ю. Лотмана, В. Проппа, А. Байбуріна тощо), а пошук відповідей на питання джерел 

поширення, причин «популярності», подібностей/специфіки функціонування 

псевдоморфних персонажів у межах обраного для висвітлення національно-

історичного діапазону вимагає раціонального поєднання положень 

типологічного  та контактно-генетичного підходів у бінарному й широко 

контекстуальному аспектах (на ґрунті напрацювань таких учених, як 
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О. Веселовський, В. Жирмунський, А. Діма, Д. Дюрішин, М. Храпченко, 

Д. Наливайко, В. Зарва, О. Кеба, І. Лімборський, О. Гальчук та ін.). Також здійснено 

адаптацію до потреб компаративного аналізу інструментарію архетипної критики, 

ритуалізму, позначених ідейно-методичним синкретизмом праць О. Фрейденберг, 

М. Бахтіна та Є. Мелетинського, що сприяє всебічному висвітленню теми роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському 

літературознавстві: 

- аргументовано доцільність виділення псевдоморфних персонажів як окремого 

перспективного предмета наукового аналізу загалом та компаративних розвідок 

зокрема  шляхом виокремлення їхніх значущих диференційних ознак; 

- встановлено критерії та створено узагальнену типологію псевдоморфних 

персонажів на матеріалі тематично пріоритетного континууму як орієнтир 

відповідних компаративних студій у вказаній історично-національній площині; 

- визначено основи, обрано теоретико-методологічний інструментарій 

компаративних досліджень псевдоморфних персонажів української та російської 

літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у європейському контексті, а 

також сформовано ґрунт для подальших наукових розвідок, пов’язаних із 

вивченням псевдів, представлених у творчості різних часів та народів; 

- виділено чимале коло конкретних «мандрівних» мотивів, сюжетних кліше, 

співвідносних із певними псевдоморфними персонажами; 

- проаналізовано фактори, джерела традиціоналізації, основні художні функції 

псевдів, окреслено жанровий діапазон їхньої популяризації у спектрі ідей 

генетично-контактного та типологічного підходів; 

- визначено роль рецепцій і типологічних збігів для поширення псевдів у контексті 

української та російської художньої словесності з урахуванням процесів 

становлення національних жанрових систем літератур; 

- виокремлено та систематично впорядковано в межах типології псевдоморфних 

персонажів української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ. ст. (у континуумі європейської традиції); 
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- охарактеризовано тенденції використання, специфіку певних різновидів псевдів 

та пов’язаних із ними  мотивів як засобів комічного в українській та російській 

літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. шляхом залучення для 

порівняння функціонально подібних образів і сюжетних ситуацій європейської 

творчості; 

- крізь призму здобутків європейської культурної традиції висвітлено питання 

особливостей творчої реалізації екстракомічних псевдів, мотивів за їхньої участі 

у фантастичних й авантюрно забарвлених сюжетах різноманітних жанрових 

форм української та російської літератур відповідної доби. 

В аспекті обраної проблематики продемонстровано фундаментальну єдність 

нової вітчизняної літератури від самого початку становлення з європейськими 

традиціями та іманентні їй тенденції до образного самовираження власного 

народного начала в ключових вимірах, що визначають художню специфіку. 

Практичне значення отриманих результатів. Основнi положення та 

пiдсумковi матерiали дослiдження можуть бути використанi в монографіях та 

навчальних посібниках, курсах та спецкурсах з iсторiї української, російської літератур 

кінця ХVІІІ – І половини ХIХ ст., теорії літератури, компаративістики. 

Особистим внеском здобувача є доведення доцільності номінативно-сутнісної 

диференціації псевдоморфних персонажів, визначення специфіки цих образів, 

перспектив їхніх компаративних студій, створення узагальненої типології псевдів, 

окреслення чималого кола повторюваних мотивів, пов’язаних із відповідним явищем, 

провідних теоретико-методологічних орієнтирів його порівняльних розвідок у межах 

національно-історичного вектора дослідження. Визначено подібності та особливості, 

жанрові межі активного використання різновидів псевдів, їхнє функціональне 

призначення в українській та російській літературах кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. у контексті європейської традиції. Дисертаційне дослідження є особистою 

роботою.  

Одну із статей, пов’язану з темою студій, опубліковано в співавторстві з проф. 

В. Л. Погребною («Тип ложного героя в творчестве А. С. Пушкина»): конкретний 

персональний внесок здобувача до цієї статті визначається системним висвітленням 
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зв’язків псевдогероя з архетипом трікстера, типами «підставного нареченого», 

«раба-царя», ритуалемами, міфологемою підміни істинного оманним, календарними 

міфами, припущеннями щодо його генезису (здійсненим на ґрунті студій В. Проппа, 

О. Фрейденберг), розмежуванням «псевдогероя» та «двійника», дослідженням 

специфіки функціонування типу «псевдогероя» в поемі О. Пушкіна «Руслан та 

Людмила», повісті «Заметіль». 

Апробація роботи. Основні теоретичні положення та результати дослідження 

представлено на наукових конференціях: Міжвузівській науково-практичній 

конференції «Російсько-український філологічний дискурс» (Запорізький 

національний університет, 5 – 6 жовтня 2006 р.), Всеукраїнській науковій 

конференції «Гендерні дослідження у філологічних науках» (Запорізький 

національний університет, 5 – 6 листопада 2008 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Русская словесная культура: тенденции развития и 

проблемы преподавания в современных условиях» (Запорізький національний 

університет, 11 – 13 травня 2011 р.), Міжнародній науковій конференції «Text. 

Literary work. Reader» (Pražský Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», Kazan 

Federal University, Gilan State University, 20-21 травня 2014 р.), VІІ Міжнародній 

науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запорізький 

національний університет, 17 – 18 жовтня 2014 р.), Міжвузівських наукових 

читаннях «Актуальні проблеми компаративістики» (Запорізький національний 

університет, 5 березня 2015 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні 

германістика та романістика: мова в контексті культури» (Бердянський державний 

педагогічний університет, 21 травня 2015 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Над берегами вічної ріки: темпоральний вимір літератури» (Бердянський 

державний педагогічний університет, 24 – 25 вересня 2015 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запорізький 

національний університет, 8 – 9 жовтня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(національний університет «Острозька академія, 7 – 8 квітня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зарубіжні письменники і Україна» (Полтавський 
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національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 14 – 20 березня 2016 р.),  

Міжнародній науково-практичній конференції «Людина в мовному просторі: 

історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянський державний 

педагогічний університет, 19 – 20 травня 2016 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (Бердянський 

державний педагогічний університет, 22 – 23 вересня 2016 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції «Література й історія» (Запорізький національний університет,  

6 – 7 жовтня 2016 р.), Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ 

ст.» (Запорізький національний університет, 7 – 8 жовтня 2016 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запорізький 

національний університет, 5 – 6 квітня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 25-річчю україністики в Університеті Марії Кюрі-

Склодовської в м. Любліні (Університеті Марії Кюрі-Склодовської, 11 травня 2017 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Українська література в 

контексті світової літератури» (Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського, 18 – 20 травня 2017 р.). За темою дисертації 

опубліковано 32 наукові праці, серед яких – одноосібна монографія, 23 статті у 

фахових виданнях переліку МОН України, 5 статей у закордонних періодичних 

виданнях, 4 матеріалів та тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку позначень та 

скорочень, вступу, 4 розділів з підрозділами, висновків та додатків. Повний обсяг 

дисертації складає 485 сторінок. Обсяг анотацій складає 21 сторінку. Список 

використаних джерел із 611 найменувань займає 65 сторінок. Додаток містить 6 

сторінок. Обсяг основної частини дисертації становить 389 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ, ТЕНДЕНЦІЙ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ПСЕВДОМОРФНИХ 

ПЕРСОНАЖІВ 

         

1.1. Провідні напрямки студій окремих псевдоморфних персонажів та 

співвідносних із ними мотивів 

 

 

Проблема чіткого виокремлення тенденцій досліджень, пов’язаних із 

функціонуванням псевдоморфних персонажів, зумовлена насамперед різноманіттям 

варіацій цих образів, яке до ознайомлення із засадами типологічного впорядкування 

матеріалу ускладнює завдання систематизації здобутків у відповідній галузі. Окрім 

того, переважна більшість таких робіт присвячена розгляду не стільки типів псевдів, 

скільки «мандрівних» мотивів за їхньої участі. При цьому останні далеко не завжди 

стають основним предметом наукової уваги – частіше їхнє висвітлення здійснюється 

в контексті іншої домінантної теми.  

Ураховуючи зазначене вище, вважаємо за доцільне обрати критерієм 

розмежування напрямків студій, що мають пряме чи опосередковане відношення до 

питання про псевдоморфних персонажів, спосіб створення сюжетно-ситуаційних 

кліше, заснованих на дисонансі сутності та її формальної презентації/рецепції: 

перевдягання (1), метаморфоза (2), вербально-поведінкова симуляція/дисимуляція 

(3), ситуативна неузгодженість (4).  

1). Перевдягання (зміна вбрання, маскування), найчастіше спрямоване на 

візуальну зміну статі або соціального статусу – травестії крос-ґендерна [154] 

(«Transformation to person of different sex» D20 [130]) та крос-статусна 

(«Transformation to person of different social class» D30 [130]). У першому випадку 

дівчина/жінка вбирається як чоловік чи, навпаки, чоловік рядиться в жіноче плаття, 

а в другому – зміна одягу засвідчує формальний перехід персони до іншої соціальної 

групи, класу (зокрема, коли пан удає жебрака, крутій намагається ввести когось в 
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оману за допомогою дорогого костюма тощо). «Популярність» цього феномена у 

фольклорі та літературі закономірно викликає інтерес фахівців до його 

порівняльного аналізу, гіпотез щодо джерел виникнення та особливостей 

функціонування.  

Поширені в народній творчості сюжети з перевдяганням жінки/дівчини в 

чоловічий костюм розглядали знані фольклористи вже в ІІ половині ХІХ ст. 

Показовими в цьому плані є роботи, присвячені образу «дівчини-воїна»: «Ілля 

Муромець та богатирство київське» О. Міллера [119, с. 635 – 647] (аналізуються 

російська билина «Ставр Годинович», сербські, хорватські пісні), «Історичні пісні 

малоруського народу» В. Антоновича та М. Драгоманова [181], «Про походження 

російських билин» В. Стасова [120] (висвітлюються надбання російського, 

грецького, німецького епосів), «Дівчина-воячка» І. Франка [121], «Пісні про 

дівчину-воїна та билини про Ставра Годиновича» І. Созоновича [122]. Заслуга 

останнього, крім іншого, полягає також у спробі систематизації інформації з історії 

вивчення відповідних сюжетів: запропоновано огляд здобутків не лише вітчизняних, 

але й закордонних учених, котрі записували та коментували їхні версії (К. Нігра, 

Ф. Вольф, Н. Белерман та ін.) [122, с. 2 – 5]. І. Созонович зазначає, що серед 

європейських науковців першим зосереджується на аналізі пісень про «дівчину-

воїна» К. Нігра: італієць зумів розгледіти їхні сліди «на всьому просторі південної 

Європи, від Португалії до Росії включно» [122, с. 1]. Після того, як дослідник 

знайшов схожі сюжети в Італії, Іспанії, Сербії, Греції та інших країнах, він зробив 

припущення, що батьківщиною цих наративів є південь Франції, Прованс, адже 

відомо багато випадків, коли француженки, подібно до Жанни Д’Арк, одягали 

чоловіче вбрання і ставали воїнами [122, с. 9]. «Із Провансу сюжет перейшов на 

Піренеї, потім – на Апенніни, далі – у Грецію, у слов’янські країни» [122, с. 9].  

Звертаючись до питання генезису образу «дівчини-воїна» слідом за 

І. Созоновичем, В. Жирмунський пов’язує виникнення цього «улюбленого типу 

південнослов’янської поезії» [124, с. 55]) зі спільними історичними умовами 

(боротьбою проти турок). Натомість І. Франко наголошує на тому, що «широко 

розповсюджена тема про дівчину-воячку», яка вирушає на війну й визначається 
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своїми подвигами та сміливістю серед чоловіків, «не має нічого спільного з 

татарськими та турецькими нападами, хоч нема сумніву, що факти, де жінки в рядах 

мужчин ставали в обороні своїх гнізд до бою, траплялися в часах таких нападів 

частіше, як коли інде» [121, с. 225]. 

Ще один «мандрівний» мотив за участі перевдягненої жінки привертає увагу 

В. Жирмунського, Є. Мелетинського та Ю. Кржижанівського: йдеться про сюжетну 

ситуацію «активна героїня в чоловічому вбранні рятує чоловіка від біди» (АТ 880, 

881, 881А, 882, 883В, 887, 888, 888А, 890). Є. Мелетинський аналізує її в 

новелістичних казках та висловлює припущення, що тип такої «рятівниці» є 

трансформацією «чудесної дружини» чарівного епосу, яка спочатку мала 

зооморфний вигляд: «Перевдягання замінює в принципі чудесне перетворення» 

[151, с. 13]. Учений вважає, що образи «активних дружин, які піднімаються сходами 

соціальної драбини в чоловічому костюмі й потім рятують своїх чоловіків» [151, 

с. 13], засвідчують симпатії новелістичної казки до розумних та кмітливих героїв 

[151, с. 13]. В. Жирмунський [124, с. 127 – 135] та Ю. Кржижанівський висвітлюють 

шляхи «міграції» історії про перевдягнену дружину, яка визволяє свого чоловіка з 

полону (AT 890). На думку останнього, вона утворилася «на ґрунті старої пісенної 

традиції, яка походить ще з XV ст., а з XVII ст. трапляється в новелі та драмі» [123, 

с. 64], а серед її різноманітних варіантів доцільно виділити ті, що представлені в 

німецьких піснях («Meisterlied von Grafen Alexander von Meinz», «Lied ven Grafen 

von Rom»), а також – подібній до них російській білині про Ставра Годиновича: 

«Так, наприклад, у пісні про римського графа султан заявляє переодягненій ченцем 

графині, що відпустить бранця, якщо його дружина зуміє звільнити його з полону» 

[123, с. 64].  

Ю. Кржижанівський диференціює й інші жіночі типи, створені внаслідок крос-

ґендерної травестії, в народних піснях («дівчина-воїн»), легендах («дівчина-

чернець»), казках («дівчина-наречений») різних країн та пропонує власний здогад 

щодо виникнення таких образів: «Проте увагу привертає трансвестизм, як явище, 

що є часто певною мірою патологічним, хоча – на думку лікарів – не таким, що 

обов’язково має бути віднесеним до сексуальних збочень. Якщо пам’ятати про це, 
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то можна припустити, що трансвестити могли діяти в ситуаціях, для яких викриття 

статі ставало сенсацією, особливо якщо це відбувалося в чернечому або військовому 

середовищі. І саме тому повторюваність таких випадків могла сприяти виникненню 

історій про жінок-ченців, жінок-студентів, жінок-солдатів, таким чином вони могли 

опинитися на хвилі усної, а тим більш писемної літературної передачі. В обробках 

таких передач рідкісні та одиничні випадки перетворювалися у звичні та поширені 

всюди, а пов'язаний із ними фактор сенсації може бути поясненням живучості 

мотиву «дівчина-хлопець» [123, с. 66].  

Однак, на нашу думку, така гіпотеза є не надто переконливою, коли йдеться 

про образи «дівчат-ченців», характерних для клерикальної традиції. Так, зокрема, в 

агіографічній літературі перевдягання – це зречення власного Я, добровільна 

символічна загибель у статусі звичайної світської людини заради нового, духовного 

народження; воно пов’язане із затвердженням цінності самопожертви як однієї з 

вищих християнських чеснот і аж ніяк не може бути зведене до крос-ґендерної 

травестії, поодинокі випадки якої нібито мали місце в монастирях. Натомість, 

аналізуючи відповідний матеріал, Н. Пуртова пояснює його поширення в 

давньоруській агіографії рецепцією матеріалів візантійських джерел (із 

характерними для них елементами белетристики): до складу церковно-релігійної 

збірки «Четьї Мінеї», укладеної св. Дмитрієм Ростовським, входять більше десяти 

житій, що містять травестію, і всі вони візантійського походження [156, с. 27]. 

Водночас дослідниця наголошує на тому, що вони увійшли до агіографічної 

літератури, «заповнивши собою лакуну, яка утворилася внаслідок відсутності» 

давньоруських житій з такими сюжетами [156, с. 27]. Н. Прутова вважає, що 

оскільки східні слов’яни були послідовними в дотриманні християнських заповідей, 

«ситуації, характерні для візантійських житій (перевдягання жінки в чоловіче 

вбрання, народження дитини у блудниці або черниці тощо) не цікавили 

давньоруських книжників» [156, с. 28].  

На окрему увагу в контексті цієї теми заслуговує крос-ґендерна травестія в 

пізніх драматизаціях католицьких легенд, прототипом яких є німецька містерія про 

«папесу Іоанну»: історія захоплення «папської влади молодою жінкою, що здобуває 
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(завдяки гарній богословській освіті, отриманій нею в чоловічій подобі) високу 

посаду в католицькій ієрархії та – на деякий час – папський престол, з якого її скидає 

розлючений народ» [153, с. 59]. На поширення в західноєвропейських та 

східнослов’янських літературах сюжету про «папесу Іоанну» звертає увагу 

О. Веселовський [153, с. 59], його функціонування (на рівні перекладів) в 

українській словесності засвідчує Д. Чижевський [80, с. 219]. 

Питання генезису мотиву з крос-ґендерною травестією протилежного 

спрямування («чоловік перевдягається в жіноче вбрання») з позицій «міграційної 

теорії» розв’язує З. Кузеля в праці «Слов’янські балади на тему: хлопець 

перебирається в жіночу одіж або каже себе занести в мішку до кімнати дівчини, щоб 

її звести»: «Мотив про зведенє дівчини при помочи перебрання подибуємо в загалії 

у всяких народів і в різних часах; та спеціальну популярність здобув він у середніх 

віках із початком нашої епохи і став на заході предметом численних новел, поем і 

баляд, які скоро перейшли до середньої і східної Європи. Баляди на ту тему були 

лише відбитієм поглядів, що панували тоді серед суспільності, тих самих поглядів, 

які можемо пізнати з середньовічних оповідань. Словянські баляди того самого 

змісту не мають у собі в головній основі нічого самостійного і стоять в простім 

зв’язку і залежності з західно-європейськими» [125, с. 539] (у цитаті збережено 

авторську орфографію). 

Серед ґрунтовних досліджень функціонування мотиву крос-ґендерного 

перевдягання в художній літературі доцільно відзначити студії О. Осиновської 

[154 –155] та Г. Улюри [157 – 158]. Незважаючи на різний об’єктно-предметний 

діапазон (твори В. Шекспіра в контексті цінностей єлизаветинського суспільства, 

водевілі радянського драматурга О. Гладкова та російська культура ХVІІІ – ХІХ ст., 

літературна класика), науковців об’єднує усвідомлення суттєвої різниці сприйняття 

чоловічої та жіночої травестії. Вони пояснюють її іманентними соціуму традиціями 

осмислення статевої інверсії в категоріях ієрархічної антиномії «верх – низ». Так, 

наприклад, О. Осиновська констатує: «Багато дослідників  (Шапіро, Біннс, Бейкер, 

Ховард) відзначають, що Англія часів Єлизавети Першої – це чітко стратифіковане 

суспільство, і, що особливо для нас важливо, за кожним прошарком закріплені не 
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лише права та обов’язки, але й вбрання, прикраси, норми поведінки … Тому 

наслідком використання «чужого» вбрання є або підвищення, або зниження статусу. 

Чоловік, одягаючи жіноче вбрання, значно втрачав ті владу, права та повноваження, 

які має «сильна» стать… Жінки ж, навпаки, отримують набагато більшу мобільність 

у чоловічому вбранні. Вони стають значно впливовішими у своєму новому 

оточенні» [154], у них з’являється набагато більше прав. Дослідниця аналізує праці 

англомовних літературознавців, які розглядають мотив травестії у В. Шекспіра, 

характеризує перевдягання як засіб критики самої категорії ґендеру й водночас 

робить висновок, що лише псевдочоловіки в комедіях англійського драматурга 

досягають позитивного результату: жіноче перевдягання як таке, що спрямоване 

вверх за соціальною ієрархією єлизаветинського суспільства, виправдовується й 

винагороджується, а чоловіче, пов’язане зі зниженням статусу, карається, як щось 

протиприродне [154]. Г. Улюра також засвідчує, що «ряджений у жіноче вбрання 

чоловік сприймається... як прояв комічного», а травестія в «чоловічий костюм… 

дозволяє жінці претендувати на більш високе соціальне становище» [158, с. 338]. 

В іншу групу умовно можуть бути об’єднані дослідження, автори яких 

звертають увагу на оповідні кліше зміни вбрання для обманного підвищення або 

зниження соціального статусу персонажа. Так, наприклад, М. Сумцов [126], 

І. Толстой [127], В. Пропп [128, с. 122 – 123] у баладах, піснях, казках різних народів 

аналізують мотив «чоловік на весіллі своєї дружини» (де статусний чоловік 

рядиться скоморохом, співцем, старцем тощо). Деякі зауваження щодо особливостей 

його художньої реалізації знаходимо у В. Шкловського [182, с. 71], а О. Панченко 

засвідчує, що цей матеріал здавна відомий європейській словесності: «…від Гомера, 

у якого Одіссей, повернувшись на Ітаку, розганяє наречених Пенелопи, до легенд 

про Карла Великого, від середньовічних балад про короля Горна до новели про 

Торелло у «Декамероні» (дев’ята новела десятого дня), від південнослов’янських 

пісень про Марка Кралевича до казкової билини «Добриня у від’їзді та невдале 

одруження Альоші» [183, с. 74]. До традиційного сюжету «Марко Кралевич та Міна 

із Костура» виявляє цікавість також В. Жирмунський [124, с. 127 – 135]. 
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Окремо доцільно виділити праці, пов’язані із спостереженнями над 

«мандрами» казкових мотивів «бідняк заручається з дівчиною»/«гордовита 

наречена» АТ 885/ББКН 900 (знатну дівчину видають за жебрака, який насправді 

виявляється перевдягненим принцом) та «Свинячий чохол»/«Віслюча шкіра» 

АТ 510В/ББКН 510 (дочка короля тікає з дому та вдає жебрачку). Перший висвітлює 

І. Франко («Старинна романо-германська новела в устах руського народу» [68]), 

другий – французький фольклорист П. Сентів (Е. Нуррі), до розвідок якого апелює 

Є. Мелетинський [149, с. 99; 150, с. 11], інтерпретуючи відповідні наративи в аспекті 

їхнього морально-змістовного потенціалу: «Тимчасове добровільне перебування 

героя в низькому статусі в казках про «Свинячий чохол»… є цілком зрозумілим з 

погляду етики», адже «воно дає можливість виразити відносний, нетривалий 

характер» такого стану, «показати контраст між «низькою» видимістю та «високою» 

сутністю» [152, с. 248]. 

Результати власних студій, присвячених питанню специфіки функціонування 

мотивів із перевдяганнями (крос-ґендерними та крос-статусними), здійснених з 

урахуванням перерахованих вище напрацювань, представлені нами в низці статей 

[184 – 186] та монографії [187]. 

2) Серед численних варіантів метаморфоз предметом нашого дослідження є 

лише ті, що характеризуються виключно формальною трансформацією зі 

збереженням змістовної сутності, тобто свідомості, інтелекту перетворюваного 

(константно сутнісні метаморфози). Особливо, коли внаслідок чарів (закляття, 

добровільного обертання) людина набуває подоби тварини, птаха, рослини тощо, 

залишаючись при цьому істотою, здатною по-людськи мислити, говорити та 

відчувати («Тransformation man to animal» D100 – D199 [130]), або навпаки 

(«Тransformation animal to person» D300 – D399 [130]). А також – коли потойбічне 

створіння постає в антропоморфному вигляді, щоб приховати свою справжню 

природу (олюднення богів, демонів, духів та ін.).  

Наприклад, увагу М. Бахтіна привертають фольклорні варіації мотиву: він 

зазначає, що перетворення – «в основному людське перетворення» – належить 
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скарбниці світового докласового фольклору, особливо яскраво це демонструє казка» 

[140, с. 263].  

Учений звертає також увагу на те, що на ґрунті античності ідея метаморфози 

розвивається в декількох напрямках. Так, зокрема, у давньогрецькій філософії вона 

відіграє суттєву роль, поєднуючись із ідеєю тотожності та зберігаючи «міфологічну 

оболонку» аж до Демокрита та Аристофана. Значущими є й культовий аспект її 

реалізації (у містеріях) та «подальше життя мотивів перевтілення у власне 

народному фольклорі. До нас цей фольклор… не дійшов, але його існування відоме 

завдяки відображенням у літературі (зокрема, в новелі про Амура та Психею в 

Апулея)» [140, с. 263]. М. Бахтін визнає, що поширення метаморфоз у літературі 

здійснюється під впливом філософії, містерій, народної творчості. Він згадує 

метаморфози творів Гесіода, Овідія (у якого, на відміну від попередника, вони вже 

«набувають характеру чудесного перевтілення»), Апулея (де відповідний феномен 

стає «формою осмислення та зображення людської долі, відірваної від космічного та 

історичного цілого»). «Проте, все ж особливо завдяки безпосередній фольклорній 

традиції, ідея метаморфози зберігає ще достатньо енергії для охоплення життєвого 

шляху особистості загалом та в її переламних моментах. У цьому – її значення для 

романного жанру…» [140, с. 266]. Саме метаморфози допомагають показати, як 

персонаж у романі стає іншим: «…тут немає становлення у прямому сенсі, але є 

криза та переродження» [140, с. 266]. 

Питання генезису історії про перетворення людини на тварину, особливостей 

її реалізації в міфологічному та літературному («Метаморфозах» Овідія, «Золотому 

віслюку» Апулея тощо) контекстах детально висвітлює О. Ахунова [166]. Деякі 

моменти, пов’язані з мотивом перетворення в піснях та баладах, розглядають 

Ю. Смирнов (мотиви із закляттями) [133, с. 24 – 25], Т. Новічкова [188], Ф. Колесса 

[189, с. 108], М. Качмар [190] та ін. К. Бадьїна, наприклад, порівнюючи особливості 

його трансформацій у російських та англо-шотландських баладах, виділяє ціле коло 

показових у цьому плані сюжетів [191, с. 79]. «У російській народній баладі цей код 

стає визначальним для сюжетів «Горобинка», «Дочка тисяцького», «Сокіл та 

ворони», «Лебідка та сокіл», «Чудесний порятунок», «Василь та Софія», «Іван 



48 
 

Дудорович та Софія Волховична», «На литовському кордоні» тощо; в англо-

шотландській – «King Henry», «Kemp Owyne», «Tam Lin», «The Two Magicians», 

«The Twa Sisters», «The Lassof Roch Royal», «Lord Thomas and Fair Annet», «The 

Douglas Tragedy», «Fair Janet», «The Gay Goshawk» тощо» [191, с. 75]. Серед 

перерахованих дослідниця найбільше уваги приділяє мотиву перетворення дівчини 

на дерево, здатне мислити та говорити [191, с. 76], а також – основним причинам 

чудесної трансформації: «шлях до порятунку від рук ворога/небажаного шлюбу; 

прокляття ворога (у російських та англо-шотландських сюжетах); покарання героїв 

за зраду коханої людини (тільки в англо-шотландській традиції)» [191, с. 79]. 

Ґрунтовний аналіз мотиву метаморфози в українському фольклорі та похідній 

від нього поетичній традиції романтизму пропонує у своїх працях Р. Крохмальний 

[167 – 168]. 

Цікаві результати розвідок, пов’язаних із осмисленням природи сутнісно 

константних метаморфоз, презентують також збірки «Переходи. Переміни. 

Перетворення» [192], «Перевертні та обертання: стратегії опису та інтерпретації» 

[193].  

Показовим є той факт, що вже засновники порівняльної фольклористики, 

праці яких створюють ґрунт для подальшого розвитку «міфологічної» та 

«міграційної» теорій, не оминають своєю увагою окремі оповідні кліше, пов’язані з 

появою псевдоморфних персонажів унаслідок метаморфоз. Я. Грімм розглядає 

міфо-фольклорний мотив «Бог в образі людини мандрує світом» [116, с. 66 – 67] 

(мета такого перетворення – бажання цікавих пригод або випробування моральних 

якостей людей [116, с. 66]): згадується, наприклад, міф про Оріона [116, с. 66] та 

«подорожі» богів із «Едди» [116, с. 67]. А Т. Бенфей у 39 параграфі «Панчатантри» 

окреслює коло різноманітних варіантів міжнародних казкових сюжетів із чарівними 

перетвореннями-удаваннями [117, с. 121 – 130].  

Пізніше на них зосереджується О. Веселовський: «Поруч із цією лінією легко 

було розвинутися іншим редакціям, у зв’язку із віруваннями, що чарами можна за 

бажання набути образу й подоби іншої людини. Бенфей називає цю редакцію 

новелістичною (novellenartig)» [118, с. 44].  
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Сам автор теорії «зустрічних течій» обирає окремим предметом свого 

дослідження історію вимушених поневірянь/жебракувань правителя, престол якого 

захопив демон чи інша неземна істота («Слов’янські сказання про Соломона й 

Кітовраса та західні легенди про Морольфа й Мерліна» [118]): у творах циклу діють 

одразу двоє різних псевдів – невпізнаний можновладець в образі простолюдина та 

самозванець-перевертень, який, набувши його подоби, тимчасово керує країною. 

Орієнтуючись на Т. Бенфея, О. Веселовський доводить, що аналогічні історії не 

знають кордонів, «мандруючи» країнами: вони представлені в Панчатантрі, 

талмудичних сказаннях про Соломона та Асмодея, російській казці про гордовитого 

царя, популярній в Європі середньовічній збірці «Римські Діяння»/«Gesta 

Romanorum» та її перекладах. Учений робить висновок, що східна та західна 

літератури знають велику кількість «оповідань, подібних до цього» [118, с. 44]. Хоча 

вони не залишають байдужими й інших фахівців [20, с. 180 – 197], як слушно 

зазначає К. Бондар, саме О. Веселовський створює ґрунт для їхньої інтерпретації як 

творів із традиційним сюжетом [162, с. 5]. Також цікаву інформацію щодо 

специфіки функціонування й трансформації відповідного матеріалу знаходимо в 

працях С. Пташицького [194], О. Астаф’єва [165], О. Ромодановської [164], 

К. Бондаря [162] тощо.  

Диференційований Я. Гріммом мотив олюднення богів привертає також увагу 

А. Гуревича: слідуючи за О. Хьофлером, учений розглядає цей феномен в межах 

скандинавського епосу та небезпідставно бере під сумнів його можливе пояснення 

«розчаруванням у язичництві» неофітів-християн й інтерпретацію як «сатири на 

асів» [129, с. 63 – 65, 68]. Водночас російський дослідник не повністю поділяє ідеї 

відомого германіста стосовно нетотожності в архаїчній свідомості самого божества 

та його «видимої маніфестації» [129, с. 65 – 66]: він здійснює спробу інтерпретації 

такої трансформації мотиву метаморфози в аспекті концепції середньовічної пародії, 

покликаної не розвінчувати, а навпаки, затверджувати значущість того, що 

осміюється. «Але, як мені здається, не звертали достатньої уваги на те, що комічне 

та гротескне безпосередньо та нерозривно переплетено в цих піснях із серйозним. 

Пародійний сміх на адресу богів звучить тут поруч зі словами про смертельну 
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боротьбу асів проти сил зла й хаосу» [129, с. 64]. Учений проводить паралелі з 

різноманітними формами пародіювання сакрального, розглядаючи їх загалом у 

світлі карнавально-ігрової стихії: «Усе це – пародіювання найбільш священного, від 

міфів та богів до царя й духовенства, демонстрація їхнього «зворотного боку», 

перестановка ролей з метою тимчасово приховати істину» [129, с. 70]. 

На матеріалі «Іліади» та «Одіссеї» Гомера метаморфози-олюднення богів 

аналізує О. Фрейденберг: «В Гомера зваблюють, обманюють та набувають 

фіктивної подоби не якісь там фокусники, а верховні боги. Афіна в «Одіссеї» 

набуває оманної подоби людей; в «Іліаді» вона «уподібнена» до вісника. Також 

«схожий» із смертним Посейдон; Аполлон то сам «схожий» на юнака, то створює 

«примару» Енея, «схожу» з оригіналом. Уподібнюється до юнака Гермес; Арес 

«подібний» до героя, «схожий» із смертним» [6, с. 290].  

Г. Драненко зосереджується на особливостях трансформації сюжету про 

Амфітріона та Алкмену в літературі ХХ ст., указуючи, що наявність у цій сюжетній 

схемі підміни (оманного олюднення Зевса) зумовлює неабияку затребуваність міфу: 

якщо в першозразку вона відіграє лише «формальну роль», необхідну «для 

створення інтриги та драматичного напруження в сюжетному розвитку», то в 

подальшому «засіб qui pro quo використовувався письменниками переважно для 

створення комічного ефекту, внесення плутанини в сюжетний план та стосунки 

персонажів. У сучасних літературних обробках…традиційна антитеза бог/людина, 

божественне/земне набуває універсального онтологічного та аксіологічного 

звучання» [160, с. 25]. 

Низка робіт присвячена традиційному фольклорному мотиву «Бог інкогніто 

винагороджує та карає» АТ 750-779/ББКН 750В-753. Так, наприклад, 

Є. Мелетинський вказує на його приналежність легендарній традиції: «У численних 

легендах різних народів боги та святі з’являються в образах жінок, бідняків, у 

брудному одязі тощо та випробовують людей» [152, с. 250]. Науковець через мотив 

мандрів у подобі пересічного чоловіка пов’язує «Бога-подорожнього» з типом 

«принца-жебрака» та фольклорною традицією: «Святий або Бог, що переховується, 

– легендарний варіант казкового героя, який «не подає надій» [152, с. 252]. Він 
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уважає, що такий образ сформувався під впливом народної казки: «Легендарний 

фольклор, у центрі якого – образ святого, що переховується, виник на ґрунті не 

офіційної церкви, а демократичної опозиції офіційної церкви, демократичних ідей 

рівності, що зберегли релігійну оболонку. Часткове визнання легенд про святого 

пізнішою церквою (християнською та буддійською) справи не міняє. У них 

перейшли ті ідеї, котрі лежать в основі казки, але тільки в релігійній оболонці. 

Сутність таких легенд в ідеалізації обездоленого» [152, с. 252]. Ураховуючи 

загальновизнану теорію походження казки з міфу, можна припустити й 

трансформацію мотиву «Бога-подорожнього» в «правителя-подорожнього», а образ 

аскета-святого, який з’являється під впливом християнської ідеології, розглянути як 

типологічно подібний до відповідного казкового героя. 

К. Михайлова доводить, що для слов’янського фольклору характерне уявлення 

про Бога або Ісуса Христа, які «ходять по землі, нагороджують або карають 

відповідно до ставлення людей до божества» [195, с. 138]: воно відобразилося в 

численних народних релігійних піснях, казках, легендах, переказах «про мандри 

Господа зі святим Петром (у болгар, словенців, українців та словаків), зі святим 

Іоанном або святим Миколаєм (у росіян), зі святим Савою (у сербів) або зі святим 

Петром-Павлом (у поляків, де особливою рисою фольклорного тексту є поєднання 

цих двох святих в одному персонажі)» [195, с. 138]. Дослідниця звертає увагу на 

поширення міфологеми «Бог-подорожній» саме в східнослов’янській культурі: 

«Міфологічне уявлення про жебрака як про перевдягненого Бога, що мандрує 

землею, аби випробовувати людей, та християнський варіант цього уявлення про 

жебрака як про Боголюдину, що зійшла з небес, аби «сіяти насіння віри» в душах 

смертних, – закладені в народній культурі слов’ян. Про ці уявлення можна судити за 

діалектними назвами жебрака, утвореними від кореня «Бог»: «божек» та «божяк» у 

болгарській мові; «божjак», «богац» та «богорадник» у сербській, «bôgec», також 

«božec» та «božček» (рідко) у слов’янській, «божанин» у російській мові тощо» [195, 

с. 139].  

Натомість Є. Ярославський значно розширює межі його функціонування: 

«Сюжет про Христа, його апостолів та інших святих, представлених у вигляді 
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подорожніх жебраків, можна назвати універсальним і таким, що спостерігається не 

тільки в Бретані та Росії, але й в інших європейських країнах. Усе це говорить нам 

про глибинний історичний пласт, котрий виходить назовні через народні легенди і 

тим самим підкреслює важливе значення гостинності в російських та бретонських 

селян» [196]. 

Мотиви перетворення, оманного олюднення богів розглядаємо в статті 

«Комічні псевдоморфні персонажі в українських та російських бурлескно-

травестійних поемах к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст.» [197] та монографії [187, с. 197 – 207]. 

3). Ще одним засобом створення псевдоморфності є вербально-позиційне 

удавання, яке може супроводжувати травестію, перетворення або замінювати їх. 

Персонаж за допомогою оманної словесної та поведінкової самопрезентації 

намагається видати себе за того, ким він насправді не є, часто претендуючи при 

цьому на належне іншому. У випадку, коли псевд демонструє непритаманні йому 

здібності, створює ілюзію своєї значущості, йдеться про симуляцію, коли ж, 

навпаки, приховує певні якості, применшує заслуги, акцентує власну «нікчемність», 

меншовартість  – про дисимуляцію.   

Серед досліджень, пов’язаних із розглядом рольових симуляцій, виділяються 

насамперед ті, що присвячені різним формам самозванства. Так, наприклад, 

Є. Мелетинський висвітлює «мандрівні» мотиви «персонаж грає роль багатія з 

метою одруження» [151, с. 13], «самозвана дружина або наречена» [152, с. 247; 151, 

с. 13 – 14]. На думку вченого, такі типи псевдів надалі набувають поширення в 

новелістиці різних країн, виражаючи характерні для жанру симпатії до крутіїв [151, 

с. 13]. Натомість предметом студій Є. Макаренко [175] та М. Лазуткіної [176] стає 

специфіка художнього відтворення реальних прецедентів незаконних претензій на 

владу в історії Російської держави. Мотив самозванства (образ «царя-самозванця») 

диференційований також у «Словнику-покажчику сюжетів та мотивів російської 

літератури» [179, с. 122]. А В. Пропп виділяє в чарівних казках численних народів 

тип так званого «псевдогероя» [128, с. 317] і так характеризує його: «Це який-небудь 

генерал або водовоз, котрий під час двобою зі змієм сидів у кущах, а потім усю 

перемогу приписує собі» [128, с. 317]. Отже, такий самозванець, будучи пасивним 
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боягузом, представляється відважним переможцем та безпідставно претендує на 

винагороду, підвищення статусу.  

Окрему групу становлять роботи, автори яких звертаються до питання 

особливостей функціонування в епосі різних народів «свата-заступника» 

(помічника, що проходить шлюбне випробування за нареченого [151, с. 13] та потім 

замінює його на шлюбному ліжку): В. Жирмунського [124, с. 51 – 52], А. Гуревича 

[129, с. 20] (виділяє співвідносний із ним «обмін героїв – Ґуннара та Сіґурда – 

подобою» [129, с. 20]), В. Проппа [128, с. 307], Д. Чижевського [80, с. 126] тощо. 

Проблема генезису типу залишається нерозв’язана. Так, наприклад, А. Гуревич, 

аналізуючи тексти «Старшої Едди» та «Пісні про Нібелунгів», робить висновок 

щодо його міфо-казкового походження: «Образ легендарного героя Сіґурда-

Зіґфріда, який об’єднував міфологічні та казкові мотиви, викликав інтерес як 

континентальних, так і північних германських народів протягом значної історичної 

епохи, починаючи з V або VI ст. та до кінця середньовіччя включно. Що стосується 

історичної основи, то спроби деяких учених її віднайти… малопереконливі. Подвиги 

Сіґурда – явно казково-міфічні, та й сам він – скоріше герой міфу або казки, а не 

історичний персонаж» [129, с. 22]. Відповідне питання висвітлюють науковці також 

в аспекті зв’язків міжнародного фольклору з архаїчними уявленнями та 

ритуалемами: зокрема, висловлюється припущення, що для розуміння природи 

«свата-заступника» значущим є розгляд давніх обрядів дівочої ініціації (детально 

про це див. [187, с. 80]).  

О. Гуревич виявляє цікавість до іншого виду симуляції – мотиву «обман 

Нектанеба»: «Оскільки й у випадку із Ґуннаром нібито очевидний аналогічний 

обман – звичайний смертний видає себе за надприродне створіння, внаслідок чого 

отримує земну кохану, – було висловлене припущення, що, зрештою, і це ісландське 

оповідання може бути зобов’язане своїм походженням античному сюжетові про 

Нектанеба. Беручи до уваги ті віддалені трансформації, яких зазичай зазнавали на 

ісландському ґрунті занесені з континенту (або з Англії) мотиви та сюжети, було б 

необачним категорично заперечувати саму можливість такого запозичення: адже й 

цього разу привезене з-за моря оповідання могло бути радикально зміненим. Як би 
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там не було, обман Ґуннара схожий із «обманом Нектанеба» лише в тому, що і там, і 

там герой успішно видає себе за надприродну істоту – могутнього Бога – та саме в 

цьому образі має зв’язок із земною жінкою» [161].  

Є. Мелетинський зосереджує увагу на фольклорних сюжетах із використанням 

подібного матеріалу: на думку дослідника, типовою для жанру новелістичної казки є 

ситуація, коли законний шлюбний партнер «під виглядом святого радить своїй 

зрадливій дружині краще годувати чоловіка, тоді він нібито осліпне. Також під 

виглядом святого вчить працювати ледачу дружину (АТ 350, 1358, 1360В, 1360С, 

1370D  тощо)» [151, с. 26]. 

Не останнє місце серед традиційних для літератури мотивів, заснованих на 

підміні «сакрального» «профанним», займають псевдопророцтва та 

псевдомесіанства. Перший феномен детально розглядає П. Сентів («Симуляція 

чудесного» [198]), другий набуває поширення завдяки християнству у зв’язку з 

образом Антихриста (префікс «анти» вказує не лише на протиборство, але й на 

«самозванство») [199, с. 49]. Антихрист – «космічний узурпатор та самозванець, 

який носить маску Христа, котрого заперечує», він намагається посісти чуже місце, 

зробити так, щоб його сприйняли саме як Месію [199, с. 49]. Інформацію щодо 

загальних тенденцій трансформації цього образу в російській літературі можна 

отримати із статті В. Васильєва «Міф про Христа та Антихриста…» [200], а також – 

із «Словника-покажчика сюжетів та мотивів російської літератури» [179, с. 17]. 

Що ж до особливостей функціонування псевдів-дисимулянтів, то вони 

згадуються переважно в контексті клерикальної традиції (наприклад, 

Є. Мелетинський зазначає, що «в християнських легендах також відобразилось 

уявлення про святого, що переховується під непоказною зовнішністю» [152, с. 250]), 

або аналізуються в аспекті феномена юродства [143, с. 101, 127] тощо.  

Дослідженню різноманітних псевдоморфних персонажів та пов’язаних із ними 

мотивів, заснованих на вербально-позиційних удаваннях, присвячено, зокрема, наші 

публікації  [187; 201 – 206]. 

4) Ситуативна неузгодженість (сутнісно-презентаційна, сутнісно-рецептивна), 

через яку виникає формальна невідповідність, передбачає, по-перше, певний збіг 
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обставин, гру випадку, плутанину, по-друге, активність стороннього, що призводить 

до появи псевда, і, по-третє, невпізнання: часто йдеться про неадекватне сприйняття 

як прояв ілюзії суб’єктивного характеру. Показовими в цьому плані є мотиви 

«невпізнаний правитель», «каліф на годину», «бій батька із сином», сюжет про 

Едіпа, історії про нащадка заможної родини, якого ще дитиною віддають у бідну 

сім’ю, або про те, як матеріальну подобу (наприклад, ляльку, автомат) видають за 

людину, мрець вважається живим (зокрема, наративне кліше «візит померлого 

нареченого/чоловіка»), доброчесна особа зазнає несправедливих звинувачень, стає 

жертвою поклепу тощо.  

Так, зокрема, перелік творів російської літератури, автори яких 

використовують мотиви «невпізнаний імператор» [179, с. 61, 111], «підмінений 

імператор» [179, с. 108, 113] тощо, представляють автори «Словника-покажчика 

сюжетів та мотивів російської літератури»; подібний матеріал аналізує 

О. Ніканорова [163]. Оповідному кліше «каліф на годину» присвячені студії 

Л. Куришевої [173], О. Кукушкіної [174], а в «Словнику-покажчику сюжетів та 

мотивів російської літератури» воно отримує номінацію «цар переносить п’яницю 

до палацу» [179, с. 121]; сюжетна ситуація невпізнання родичів у межах 

традиційного сюжету про Едіпа розглядається в працях М. Драгоманова 

(«Слов’янські переробки Едіпової історії» [67]), В. Проппа («Едіп у світлі 

фольклору» [207]) тощо; зауваження стосовно художнього втілення мотиву «бій 

батька із сином» знаходимо у В. Шкловського [182, с. 71]. Увагу дослідників 

неодноразово привертають також типові колізії, пов’язані з ілюзіями, що виникають 

у результаті формально-сутнісних дисонансів на рівні протиставлень «живого» та 

«мертвого»: «візит мертвого нареченого» (роботи І. Созоновича [169], Н. Козлової 

[170], Л. Петрухіної [171], І. Арендаренко [172]), «симуляція смерті» (розвідки 

О. Фрейденберг [135]), «матеріальна подоба сприймається як жива істота» (праці 

Ю. Манна [177, с. 290 – 291], Ю. Лотмана [146, с. 279, 378], В. Гіппіуса [178, с. 304 –

305]).  

Наприклад, О. Фрейденберг акцентує факт поширення подібних наративів у 

світовій літературі: «Що таке розіграш похорону, де немає покійника, а присутні 
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одні учасники обряду, одягнені в траурне вбрання та омиті сльозами? Візьміть 

Боккаччо, фабліо, 1001 ніч, Сімох мудреців – ви будете вражені цією абсурдною, 

здавалося б, грою, цією симуляцією смерті, яка відтворюється з усією точністю 

форм та з відкритою відсутністю змісту» [5, с. 382]. Дослідниця здійснює спробу 

типологічного зіставлення сюжетів «Тисячі й однієї ночі», новелістики 

А. Ф. Грацціні, драми «Життя – це сон» П. Кальдерона та восьмої оповіді третього 

дня «Декамерона» Дж. Боккаччо. Останній заснований на використанні кількох 

мотивів – «перевиховання ревнивця» (часто пов’язаного з різними травестіями й 

розіграшами карнавального типу), «псевдосмерті» та «шлюбної підміни»: поки 

ревнивий чоловік уважає себе мертвим, абат відвідує його дружину в одязі 

«небіжчика». «Тут «життя – це сон» перетворюється на «життя – це смерть», а 

весілля – в акт відтворення» [135, с. 36], бо «заступник чоловіка – це сам чоловік у 

хтонічному аспекті, це двійник, який переживає фазу проходження смерті; адже 

чоловік живе вічно, і смерті…немає взагалі; а є перманентна зміна реновацій, яка не 

знає пауз…, де то «життя – це смерть», то «смерть – це життя» [135, с. 38]. 

Фахівці доводять також традиційність сюжетних ситуацій, пов’язаних із 

суб’єктивними ілюзіями персонажа, що сприймає ляльку/автомат як живу істоту. 

Водночас Ю. Лотман вказує на те, що давнє протиставлення «живого» та 

«мертвого» набуває нового смислу завдяки можливості 

співставлення/протиставлення живої істоти та ляльки або іншої людської «копії»: 

«Міфічні уявлення про оживлення мертвої подоби та перетворення живої істоти на 

нерухомий образ є універсальними. Статуя, портрет, відображення у воді та 

дзеркалі, тінь та відбиток породжують різноманітні сюжети витіснення живого 

мертвим, які розкривають сутність поняття «життя» в тій чи тій системі культури»  

[146, с. 378]. На думку В. Гіппіуса, «мотив ляльки» зокрема та «мотив омертвіння 

або механізації» загалом генетично пов’язані з «мотивом оживлення», незалежно від 

того, чи є процес механізації об’єктивним у межах сатиричного сюжету, чи, 

навпаки, «відбувається лише у творчій свідомості митця, реалізуючись у появі 

механізованого персонажа замість очікуваної норми – живої людини» [178, с. 304]. 
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Мотив поклепу науковці також спостерігають у численних творах різних 

народів. Інформацію про його функціонування в російській літературі ХІІ – 

І половини ХVІІІ ст. надає «Словник-покажчик сюжетів та мотивів російської 

літератури» [179, с. 36]. Однак історія вивчення починається значно раніше. Так, 

зокрема, ще Ф. Буслаєв розглядає сюжет про безпідставно звинуваченого мачухою 

пасинка у фольклорі, літературах Сходу й Заходу та вказує на його походження з 

індійських переказів, «Історії про сімох мудреців» [21, с. 272]. Цей матеріал 

детально аналізує й О. Фрейденберг, яка «під міфом про Йосипа Прекрасного» 

розуміє «не історію біблійного героя, а формулу міфів», де «заміжня жінка заманює  

в любовні тенета цнотливого юнака, зазнає невдачі та наговорює на невинного 

своєму чоловікові, який мститься смертю» [137, с. 137]. На думку дослідниці, більш 

звичною є біблійна версія міфу, яка загалом мало чим відрізняється від численних 

казкових, єгипетської «Повісті про двох братів», індуської (з «Історії про сімох 

мудреців»), малоазійської (у «Сирійській богині») тощо [137, с. 137]. Окрім того, 

вона проводить паралель між Йосипом Прекрасним, гомерівським Беллерофонтом 

та міфічним Іполитом, «жертвою Федри»: «Фабула цього міфу була поширеною» – 

давньогрецький та римський романи неодноразово її «повторюють» [137, с. 137].  

Натомість В. Адріанова-Перетц та М. Азадовський приділяють увагу мотиву 

«обмовленої дружини». Так, зокрема, В. Адріанова-Перетц указує, що «за цією 

схемою розвивається дія в численних літературних та усних повістях і сказаннях, не 

пов’язаних між собою генетично» (у міраклі XVI ст. «Le roy Thierry et Osanne sa 

femme», драматургії Я. Айрера та Г. Сакса, легенді про Женев’єву Брабантську, 

«Histoire de Valentin et Orson», оповіданні зі збірки «Римські Діяння», низці 

російських народних казок, до сюжетів яких звертався О. Пушкін для написання 

«Казки про царя Салтана» та ін.) [208, с.  382]. Проте М. Азадовський вважає, що 

О. Пушкін скористався іноземними зразками: «У західноєвропейській традиції 

сюжет «обмовленої матері» існує, окрім усної, ще й у письмовій літературі. 

Найдавніший текст – у відомій збірці Страпароли (Straparola. Le piacetti notti. I – II. 

1550 – 1553), яка стала відомою в обробці d’Aulnoy («Contes de fées», 1698) під 

заголовком: «La princesse Belle-Etoile»... До тексту Straparol’и дуже близький 
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французький переклад «Тисячі й однієї ночі», зроблений Galland’ом у 1704 –1717 

роках... З усіх цих версій Пушкіну були безсумнівно відомі d’Aulnoy та Galland. 

Текст прозаїчного уривку в запису 1828 р. (зробленого О. Пушкіним – О. Н.) дуже 

близький до тексту Galland’a, і дуже можливо, що останній і є його джерелом» [209, 

с. 155]. 

Дослідженню певних різновидів псевдів, поява яких є наслідком ситуативної 

неузгодженості, присвячено також наші статті [204; 210]; вони висвітлюються в 

монографії [187]. 

Щодо практичних спроб системного узагальнення, створення класифікацій 

оповідних схем, заснованих на функціонуванні псевдоморфних персонажів, то їхня 

кількість досить незначна.  

Так, наприклад, О. Ромодановська пропонує варіативну диференціацію 

поширених ситуацій із появою травесті-персонажів:  

- «перебування переодягненим та невпізнаним серед осіб іншої статі» (йдеться  

насамперед про перекладні агіографічні пам’ятки, де зображуються жінки, які в 

образі чоловіків здійснюють подвиги віри) [164, с. 29]; 

- «герой перевдягається у вбрання протилежної статі або ж іншого соціального 

статусу для пошуків нареченого або нареченої, а інколи – для випробування 

коханого/коханої» чи для таємного любовного зв’язку [164, с. 30];  

- «міжнародний тип Імператор та абат: на складні питання імператора/царя замість 

абата/іншої високопосадової особи відповідає перевдягнений пастух» [164, с. 31];  

- «мотив втрати одягу» [164, с. 31].  

О. Фрейденберг виділяє зразки оповідних кліше, засновані на шлюбних 

підмінах та удаваннях:  

«1) невинно обмовлену дружину виганяють з дому, а її місце тимчасово 

займає така ж підставна, з тим же ім’ям та з таким же обличчям …; 

2) героїня, не знаючи того, виходить заміж за псевдонареченого і стає 

дружиною двох чоловіків…; 

3) чоловік та дружина (або обоє разом) замість себе посилають у ліжко своїх 

заступників, найчастіше – слуг…; 
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4) два герої з однаковими іменами одружуються тощо.  

У межах цього трафарету можливі, звичайно ж, варіанти; ми побачимо нижче, 

що основа їхня всюди та сама і що передає вона у різноманітних метафорах образ 

смерті та відродження» [136, с. 216]. 

Р. Крохмальний зосереджує свою увагу на численних формах трансформації 

мотиву метаморфози [167]. 

Очевидно, що наведені вище класифікації обмежені лише якимось одним 

тематичним аспектом, способом створення псевдоморфності (травестія, ситуативна 

підміна, перетворення): це не дозволяє говорити про цілісне висвітлення проблеми 

та засвідчує потребу її доопрацювання (виокремлення інших мотивів, пов’язаних із 

функціонуванням різновидів псевдів, визначення їхньої ролі у формуванні 

конкретних жанрових традицій тощо). Результати здійснених у цьому напрямку 

досліджень системно узагальнені нами в монографії [187, с. 52 – 92]. 

Отже, аналіз представлених вище праць дозволяє, по-перше, визначити 

основні стадії розвитку наукової думки, орієнтири, значущі для усвідомлення 

специфіки предмета наших студій та подальшого створення типології псевдів, по-

друге, виділити певне коло співвідносних із ними «мандрівних» мотивів, а по-третє, 

аргументовано обґрунтувати доцільність, актуальність, новаторство досліджень, 

спрямованих на теоретичне осмислення відповідного феномена, компаративних 

розвідок тенденцій його творчого використання, варіативної трансформації. 

В аспекті діахронії умовно можна вирізнити три етапи, що характеризують 

історію питання. 

Перший етап (з ХІХ ст. до початку ХХ ст.) позначений цікавістю до 

порівняльних досліджень деяких «мандрівних» мотивів та сюжетів, заснованих на 

невідповідностях істинного та видимо-рецептивного, у міфах, фольклорі й давній 

літературі різних народів. Так, зокрема, йдеться про наративні кліше, пов’язані з 

олюдненням потойбічних істот («Бог в людській подобі мандрує по землі», 

«потойбічний самозванець займає місце правителя»), крос-ґендерною або крос-

статусною травестією («дівчина-воїн», «бідняк заручається з дівчиною»/«гордовита 

наречена», «чоловік на весіллі своєї дружини»), суб’єктивними ілюзіями сприйняття 
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(сюжети про Едіпа, про безпідставно звинуваченого мачухою пасинка). Він 

символічно розпочинається знаковою для «міфологічної школи» «Німецькою 

міфологією» Я. Грімма та продовжується прибічниками «міграційної теорії», 

«зустрічних течій». Показовими в цьому плані є студії О. Веселовського, 

Ф. Буслаєва, О. Міллера, В. Антоновича, М. Драгоманова, В. Стасова, І. Франка, 

І. Созоновича, М. Сумцова. У коло інтересів фахівців потрапляють різні способи 

створення псевдоморфності, однак, незважаючи на загальне визнання традиційності 

такого матеріалу, спроби його цілісного впорядкування на засадах визнання спільної 

сутності ще не здійснюються. Натомість дискутується питання генезису, шляхів 

розповсюдження та особливостей національної рецепції. 

 Другий етап (до кінця ХХ ст. включно) характеризується розвідками, автори 

яких, з одного боку, продовжують традицію висвітлення раніше диференційованих 

мотивів за участі псевдоморфних персонажів у широкому культурному контексті, 

водночас відкриваючи нові горизонти для проведення паралелей, а з іншого, 

демонструють прагнення до системних узагальнень (диференціації функціональних 

типів, класифікацій типових сюжетних ситуацій). Тут доцільно відзначити здобутки 

О. Фрейденберг, В. Проппа, В. Жирмунського, А. Гуревича, Ю. Кржижанівського, 

Є. Мелетинського та ін.  

Третій етап (початок ХХІ ст.) засвідчує, по-перше, збереження високого рівня 

наукового інтересу до компаративних досліджень мотивів із значущими формально-

сутнісними суперечностями: перевтілення (К. Михайлова, Є. Ярославський, 

Г. Драненко, Р. Крохмальний), перевдягання (О. Осиновська, Г. Улюра, Н. Прутова, 

Є. Ромодановська), самозванства (Є. Макаренко, М. Лазуткіна) тощо. По-друге, 

демонструє настанову на їхнє осмислення в аспекті актуальних теоретико-

методологічних концепцій (наприклад, висвітлення травестії в спектрі ідей 

ґендерних студій [158], семіотики [154] або аналіз певних метаморфоз у творах з 

використанням інструментарію структуралізму [167], на засадах теорії традиційних 

сюжетів та образів [160] тощо). По-третє, знаменується зростанням уваги 

вітчизняних філологів до таких наративів в українській літературі (праці 

О. Астаф’єва, Р. Крохмального, І. Арендаренко та ін.). А також – відзначається ще 
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більш відчутним прагненням фахівців до узагальнень у відповідній галузі ([179; 192 

– 193]).  

Однак, попри перманентне збереження актуальності порівняльних розвідок, 

прямо чи опосередковано пов’язаних із функціонуванням псевдоморфних 

персонажів та співвідносних із ними мотивів, відкритими залишаються чимало 

питань, що й зумовлює необхідність продовження пошуку в цьому напрямку. 

Йдеться насамперед про створення теоретичного підґрунтя, виокремлення 

продуктивних методологічних підходів для вивчення феномена, типології, здатної 

об’єднати та водночас чітко розмежувати різноманітні типи псевдів, сюжетні кліше 

за їхньої участі, схарактеризувати художні функції такого матеріалу, жанрові 

пріоритети в його використанні, тенденції інтерпретації, трансформації в різних 

культурних контекстах загалом та національній літературі зокрема. Звичайно, 

розв’язання цих глобальних проблем відразу й у межах одного дослідження 

неможливе, однак розпочати його в конкретному об’єктному діапазоні, окресливши 

перспективи подальших відкриттів, наразі є доцільним завданням. Його розв’язанню 

присвячено нашу роботу, де в усіх перерахованих вище аспектах висвітлюються 

українська та російська літератури кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (з 

одночасним урахуванням надбань значущих для їхнього розвитку традицій 

європейської скарбниці), тим самим відкриваючи горизонти літературознавчих 

(насамперед компаративних) студій псевдоморфних персонажів у різноманітних 

площинах.  

Хронологічні межі дослідження детерміновані не стільки процесами 

затвердження/поширення певних літературних напрямів, скільки жанровим 

діапазоном популяризації псевдоморфних персонажів. Цей час (прибл. з останньої 

третини ХVІІІ ст. – у російській літературі, з початку ХІХ ст. – в українській 

літературі) позначений активним формуванням та бурхливим розвитком тих жанрів, 

які є найбільш плідними з погляду використання в них псевдів, мотивів, сюжетів за 

їхньої участі, композиційних прийомів, заснованих на обіграванні формально-

сутнісних суперечностей: пародійних поем, повістей та романів авантюрно-

крутійського забарвлення, літературних казки та балади тощо. Їхній компаративний 
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аналіз у національних літературах, становлення яких відбувається з орієнтацією на 

кращі досягнення європейської та власних культурних традицій, є важливим і 

перспективним. 

 

1.2. Наукове підґрунтя розв’язання питань сутності та принципів 

упорядкування псевдоморфних персонажів 

 

 

Матеріали попереднього підрозділу наочно доводять поширення образів, 

мотивів, сюжетів, заснованих на дисонансах сутності та її презентації/рецепції, у 

творчості різних часів та народів, літературах багатьох країн. Цей факт, з одного 

боку, закономірно викликає питання щодо причин такої «популярності» та, з іншого 

боку, підказує ідею її зумовленості чинниками, що мають не соціально-історичний, 

а універсальний характер (ідеться про ментальні константи). Висвітлення вказаних 

аспектів є обов’язковим етапом на шляху дослідження, визначення принципів 

системного впорядкування псевдоморфних персонажів, оскільки дає змогу 

схарактеризувати природу відповідного явища та вирізнити засади його типології. 

При цьому потрібно враховувати, що розв’язання в спектрі зазначених вище 

положень проблеми детермінант традиційності псевдів, наративів за їхньої участі 

загалом, а не окремих видів, потребує вагомих аргументів і не може ґрунтуватися на 

поодиноких гіпотезах: необхідна концептуальна теорія, підкріплена численними 

висновками знаних фахівців (зокрема й з різних галузей, а також – на підставі 

спостережень за культурними феноменами, показовими з погляду демонстрації 

категорій загальнолюдської психології). Значущими в цьому плані для нас 

виявилися студії, присвячені вивченню давніх ритуально-обрядових дійств та міфів, 

у яких відбуваються процеси, спрямовані на руйнування формально-смислових 

відповідностей (окремо або у зв’язках із фольклором, літературою).  

Передусім увагу вчених привертають календарні (Кронії, Сатурналії, Масляна, 

карнавали та ін.) й соціальні (зокрема ініціації, шлюб) «перехідні ритуали» [211, 

с. 15], обов’язковою складовою яких є рольові інверсії, підміни: рокіровки панів та 
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рабів Кроній і Сатурналій [212, с. 11], крос-ґендерні травестії, обрання блюзнірських 

королів та пап, використання костюмів/масок тварин, чужинців, чудовиськ, поява 

підставних наречених на весіллі, неодмінна для ініціації імітація смерті, 

«карнавальні похорони», заміна людини її штучною подобою тощо. Їхній детальний 

опис та аналіз представлений нами в монографії [187, с. 33 – 40].  

Усіх їх науковці інтерпретують як символічне віддзеркалення перманентного 

взаємопереходу життя й смерті: втрата ідентичності (перевдягання, маскування, 

вербально-позиційна симуляція/дисимуляція та ін.) прирівнюється до вмирання, а 

повернення «status quo» означає відродження в оновленому вигляді.  

Так, зокрема, ще Дж. Дж. Фрезер, засновник міфокритичного ритуалізму, 

виділяє як наочну демонстрацію іманентних архаїчному світоглядові уявлень про 

постійний коловорот життя й смерті «ритуалему» періодичного культового 

вбивства, а згодом і тимчасового заміщення правителя «номінальним сувереном» 

[213, с. 379]. Аналізуючи матеріли «Золотої гілки», Є. Мелетинський, зі свого боку, 

вказує, що «оновлення царського сану (з царем – «каліфом на годину» та «цапом-

відбувайлом»)» Дж. Дж. Фрезер сприймає крізь призму міфів про богів, які 

помирають та воскресають [149, с. 33]. 

О. Фрейденберг з цього приводу зазначає, що в «перехідних» ритуальних 

дійствах атрибут, «властивість» відповідали дійсності, тобто були «вираженням 

життя», а позбавлений «властивості» учасник перетворювався на зовнішню 

«подобу» дійсного та означав удаваність, тобто смерть [6, с. 235]. Концепція 

О. Фрейденберг спонукає також до осмислення коду «несправжності» в літературі 

як міфо-ритуального за генезисом та метафоричного по суті. Паралелі, які 

проводить науковець, дають підстави до широких узагальнень. «У певні часи 

вчиняли так: брали людину, приречену на смерть, та оголошували її царем. Відразу 

переводили її до царського палацу, перевдягали в царське вбрання, давали їй 

царських наложниць та царський стіл. Якийсь час вона, як цар, мала необмежену 

владу; але раптом – неочікувана знову метаморфоза! – з цієї людини знімали одяг та 

прерогативи царя, перевдягали знову в лахміття, били та вбивали. Чим же це не 
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історія шекспірівського Сляя із «Приборкання Норовливої» або героїв міжнародної 

фольклористичної новели?» [135, с. 41]. 

У світлі відповідних ідей О. Фрейденберг інтерпретує й обряд Гібрістики 

(аргоське свято, засноване на переказі про те, як раби зґвалтували аргоських жінок). 

Дослідниця проводить паралелі між ними та Сатурналіями: «Але обряд Гібрістики, 

насильства цікавий тим, що тут запліднюють жінок раби. Чим це не Сатурналії 

продуктивного акту? Перевдягання в роль раба, зміна ролей і там, і тут. Але в 

Сатурналіях заміняють один одного та перевдягаються раб і цар; тут, у Гібрістиці, 

відбувається переміна між нареченим та нареченою, і раб отримує роль уже не 

«царя», а «нареченого» та в тій самій замогильній метафористиці» [136, с. 289].   

А. Бєловодська, розглядаючи «ритуальні пародії» з різноманітними варіантами 

соціальних інверсій «царів» та «рабів» [214, с. 68 – 69], указує також, що підміни, 

перевдягання, обмін одягом тощо «були характерним прийомом занурення в стан 

символічної смерті» [214, с. 70].  

С. Неклюдов іде ще далі та припускає існування опосередкованого зв’язку між 

міфологемою метаморфози та «перехідними обрядами, що санкціонують зміну 

стану людини, котра інтерпретується як смерть в однім статусі та народження в 

іншому, що може супроводжуватися подоланням просторових та часових кордонів» 

[215, с. 8]. Адже, на його думку, мотив обертання «ґрунтується на комплексі 

архаїчних уявлень про подвійну, зооантропоморфну, природу міфологічних 

персонажів – тотемних пращурів та культурних героїв (причому межа між 

іпостасями людини та тварини часом ледь відчутна), а також – уявлень про 

можливість втілення душі людини у тварині (рослині, предметі)…» [215, с. 7].  

На окрему увагу в контексті питання про зв'язок «перехідних» обрядів з 

уявленнями про безперервний коловорот життя та смерті заслуговують також 

карнавальні рольові рокіровки, що їх детально описав та проаналізував М. Бахтін. 

«Провідним карнавальним дійством є блюзнірське звеличення та наступне 

розвінчання карнавального короля», обряд, який «фіксується в тій чи тій формі у 

всіх святах карнавального типу: у найбільш розроблених формах – у Сатурналіях, в 

європейському карнавалі та у святі дурнів (в останньому замість короля обиралися 
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блюзнірські священики, єпископи або папа – залежно від рангу церкви); у менш 

розробленій формі – в усіх інших святах цього типу, до святкових бенкетувань із 

обранням ефемерних королев та королів свята включно» [139, с. 73]. Учений 

наголошує, що такі схожі «звеличення та розвінчання» карнавальних правителів 

ґрунтуються на «пафосі змін та перемін» смерті й відродження, ключовому для 

карнавального світогляду: адже карнавал демонструє силу часу все знищувати та 

оновлювати [139, с. 73]. Саме так, упевнений М. Бахтін, тільки й можна виразити 

його основну ідею [139, с. 73].  

Із ним погоджуються С. Агранович та І. Саморукова, які зосереджують свою 

увагу на проявах відповідного феномена в Давній Русі: йдеться про святочну гру в 

«царя», під час якої обраного «правителя» вінчали блюзнірською короною, 

пригощали горілкою, величали й славили; «коли ж «цар» напивався до втрати 

свідомості, з нього зривали «корону» та «мантію» – звичайну ковдру із клаптів – та 

зі сміхом засовували головою в сніговий замет. Замість нього обирали нового 

«царя» та процедура починалася заново» [216, с. 41]. Науковці наголошують на 

спільній семантиці «царя» та карнавального «короля», адже в обох фігурах 

реалізовано «комплекс: вінчання – уславлення – розвінчання – осміяння – убивство 

– оживлення – нове вінчання» [216, с. 41].  

Не менш значущими та цікавими є розвідки, пов’язані з питанням щодо 

природи ритуальних крос-ґендерних травестій. Як небезпідставно визнає В. Пропп, 

звичай перевдягання в одяг протилежної статі «був надзвичайно поширеним у всій 

Європі, починаючи з античності» [217, с.  137]. Однак, попри це, науковець 

змушений констатувати, що «його складно пояснити, і повної ясності в його 

значенні та смислі немає й до сьогодні» [217, с. 137].  

На те, що крос-ґендерний обмін убранням характерний для свят карнавального 

типу, де все вивернуте назовні та пов’язане з навмисним порушенням пропорцій 

[138, с. 454], звертає увагу також М. Бахтін: «Ми бачимо це насамперед в одязі 

учасників. Чоловіки перевдягнені жінками та, навпаки, костюми вдягаються 

навиворіт, верхні частини одягу вдягаються замість нижніх тощо» [138, с. 454]. А 

Р. Пилипчук аналізує характерні для українських календарних (різдвяних) гулянь 
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форми «рядження, тобто маскування і переодягання, з метою перевтілення» [218, 

с. 452]: особливо показовим у цьому плані є обряд «Маланки», під час його хлопці 

перевдягаються в жіноче вбрання та пародіюють жіночу працю [218, с. 453]. 

Науковці пропонують різні варіанти розв’язання проблеми походження 

карнавальних травестій. На думку А. Бєловодської, вони цілком узгоджуються із 

загальною атмосферою веселощів та руйнування усталених норм поведінки, 

символізуючи тимчасову смерть перед відродженням [214, с. 70]. О. Фрейденберг 

стверджує, що «жіночо-чоловіча травестія» є нічим іншим, як метафорою статевого 

акту: «жінка стає чоловіком, чоловік жінкою» [136, с. 95]. В. Пропп, зі свого боку, 

звертає увагу на такі перевдягання в ході ініціацій. «Під час існування обряду 

ініціації цей процес мав уже завершитися: обряд є умова прийому до чоловічого 

союзу. Із цієї колізії виходять по-різному: керівник обряду перевдягається в жінку. 

Він чоловік-жінка. Звідси пряма лінія веде до перевдягнених у жінок богів та героїв 

(Геракл, Ахілл)» [128, с. 94].  

Теорії В. Проппа, О. Фрейденберг, А. Бєловодської щодо генезису крос-

ґендерних травестій значно відрізняються лише на перший погляд: вони так чи 

інакше вказують на форми віддзеркалення все тієї ж типової для архаїчного 

світосприйняття ідеї – про нерозривний зв’язок життя й смерті. Значущі для 

відповідних узагальнень роздуми знаходимо в праці Ю. Лотмана та З. Мінц 

«Література і міфологія» [219]. Обряди ініціації та ритуальних підмін співвідносні із 

стародавнім розумінням смерті як необхідного «перехідного» етапу на шляху до 

воскресіння в новому статусі, на ньому ж ґрунтується й символічне тлумачення 

сутності шлюбно-статевого зв’язку та запліднення: у другому випадку «смерть» 

чоловіка є умовою його «продовження» себе в іншому, син – це «оновлений» 

батько. Таке уявлення є результатом інтерпретації статевого акту в категоріях 

міфологічної свідомості з характерним для неї ізоморфізмом [219, с. 38].  

Карнавальна травестія як символічне відтворення коловороту життя й смерті  

передбачає не лише інверсію в межах антиномії «чоловіче – жіноче», але й узагалі 

будь-який вихід за межі «свого» світу. Так, наприклад, характеризуючи відповідну 

традицію, А. Байбурін зазначає, що «різноманітні групи ряджених об’єднує одна 
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спільна ознака: всі вони певною мірою пов’язані зі сферою ч у ж о г о та 

протиставлені с в о є м у  у всіх актуальних для певного колективу планах: 

соціальному (… коновали, солдати), етнічному (цигани, арапи, турки), у плані 

приналежності нелюдському, тваринному (бик, козел, ведмідь тощо), чаклунському 

(чорт, нечиста сила тощо), світу смерті (мерці, діди) і взагалі далекому краю («люди 

шляху»). За відомою аналогією ряджені репрезентують своєрідний парад 

представників чужого світу» [147, с. 132]. 

У світлі такої концепції мають бути розглянуті й обрядові імітації похорон – 

сакральні дійства, що відображають процес умирання та воскресіння божества 

родючості [217, с. 81]. На них звертає особливу увагу В. Пропп: «У багатьох святах 

можна розгледіти якусь імітацію похорон або похоронних процесій. Похоронні 

обряди притаманні практично всім святам аграрно-календарного циклу. Одна з 

особливостей цих обрядів полягає в тому, що похорон обіграється не трагічно, а 

навпаки, комічно. Зображення вдаваного горя має характер пародії та фарсу й 

інколи завершується бурхливими веселощами» [217, с. 81]. Як приклад учений 

згадує веселі «похорони» Масниці (свято Масниці оцінюють також як 

східнослов’янський «еквівалент західноєвропейського карнавалу» [143, с. 186]), 

спалення Мари (на Іванів день), Костроми тощо, а також – типові для святок ігри в 

«покійника», «померлого», «умруна», «смерть» [217, с. 81] (коли в дім на дошці, 

покладеній на сані, завозили людину, вбрану покійником, та під загальний регіт 

оплакували, пародіюючи церковний обряд та зображення горя [217, с. 81]). 

Дослідник відзначає, що схожі дійства (у найрізноманітніших формах) відомі всім 

народам Європи [217, с. 108]. Оскільки символічний зміст більшості таких ритуалів 

та ігор – затвердження перемоги життя (весни) над смертю (зимою), в їхньому 

контексті вдавана смерть пов’язана з карнавальним сміхом, що традиційно 

сприймається як прояв життєвих сил, джерело відродження [138, с. 17], «має на меті 

забезпечити істоті, яку вбивають, нове життя та нове втілення» [217, с. 122].  

Також для календарних обрядів характерні підміни людини її штучною 

подобою – опудалом, приреченим на страту як своєрідний «цап-відбувайло». З ними 

співвідносяться й магічні дійства, що ґрунтуються на вірі в тісну залежність життя й 
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здоров’я людини від стану її матеріального двійника. Так, наприклад, поганський 

звичай робити на пам’ять про померлого члена родини дерев’яну фігурку або 

ляльку, які вважалися вмістилищем душі покійного, зримо відобразився в казковому 

фольклорі: метафорою душі померлої людини є «лялечка», здатна відповідати 

голосом героя/героїні та забезпечувати в такий спосіб можливість їхньої 

втечі/порятунку [128, с. 182]. В. Пропп розглядає цей мотив на матеріалі казок [128, 

с. 181] та, апелюючи до студій Дж. Дж. Фрезера, проводить паралелі між подібними 

уявленнями та обрядами в різних країнах [128, с. 182]. 

Важливим етапом на шляху осмислення сутності карнавальності, необхідним 

для розуміння природи псевдоморфних персонажів, є студії, присвячені розгляду 

зв’язків подібних феноменів із християнством у Давній Русі [143 – 145, 216].  

З одного боку, дослідники засвідчують, що в давньоруській культурі, на 

відміну від європейської, довгий час «карнавалу як невід’ємної частини міської 

культури не існувало» [216, с. 41], а ставлення до різноманітних рольових підмін і 

травестій було вкрай негативним: з погляду народу (у допетровську добу) «момент 

перевдягання незмінно сприймався як диявольський, дозволений лише в певний 

календарний момент (святки)» [146, с. 251]. Саме під час святок улаштовувалися 

ігри, подібні до карнавальних процесій: «На Русі, також, як і на Заході, час між 

Різдвом та Богоявленням проходив у народних забавах, що супроводжувалися 

перевдяганнями, маскуваннями, буйними іграми» [143, с. 156]. Проте в контексті 

християнської картини світу відповідні культові дійства співвідносилися з 

«антиповедінкою» [220, с. 89], тлумачились як «бісівські» («перерядження 

закономірно супроводжувалося різноманітними безчинствами, які часто мали 

характер відвертого святотатства» [220, с. 89]).  

З іншого боку, науковці вказують на точки перетину карнавального та 

християнського світоглядів: «…ефект «навиворіт» мислиться «як щось обов’язкове 

під час переходу від старозаповітного до новозаповітного» [143, с. 172], а 

ритуальний «цап-відбувайло», приречений на страту, – як символ «гріховного 

старозаповітного» [143, с. 184]. У такому аспекті підміна та радикальна рольова 

інверсія пов’язуються з християнською вірою в безсмертя душі. «Отже, святочне 
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рядження збігалося з ідеєю оновлення через народження та хрещення. Це було 

також ніби наочне втілення метафори. Амбівалентний смисл його полягає в тому, 

що це було водночас і перевдягання Бога в старозаповітну людину (звідси порване, 

бідне вбрання ряджених), і облачення тлінної людини в нетлінне божество» [143, 

с. 171]. Шлях від Масляної до Великодня – шлях від Адама до Христа [143, с. 178], 

«воскресіння» інтерпретувалось як поєднання Христа й Адама, «інакше кажучи, 

першого й останнього»  [143, с. 197]: смерть праведного Христа воскресила 

грішного Адама. «Коли перший мінявся з останнім, – цар приходив до жебрака, 

блазень рядився царем, – тоді ніби втілювалась ідея воскресіння в тотожності. У цієї 

ідеї був і ще один відтінок. Першим можна було зробитися, лише ставши останнім, 

водночас останній і є першим… З темою першого та останнього пов’язана тема 

воскресіння – життя й смерті» [143, с. 200]. Так відбувається синтез ідей 

християнства з елементами народних вірувань [143, с. 202], а на межі церковної та 

народно-карнавальної культури виникає особливий феномен, значущий для 

розуміння природи образів літературних псевдодурників та псевдогрішників  – 

юродство: «зв'язок юродства із сміховим світом не обмежується принципом 

«вивертання назовні».., юpодство неможливе й без цеpкви: в Євангелії воно шукає 

свого морального виправдання, бере від церкви той дидактизм, який так для нього 

характерний. Юpодивий балансує на межі між смішним та серйозним, 

персоніфікуючи трагічний варіант сміхового світу. Юродство – ніби «третій світ» 

давньоруської культури» [143, с. 72]. Важливе значення для осмислення юродства 

як потенційного джерела окремих різновидів псевдоморфності в давньоруській 

культурі мають розвідки І. Смирнова [144], О. Мартиросян [145]. 

Матеріали монографії «Сміх у Давній Русі» вказують на те, що, якщо для 

міфологічної свідомості притаманне визнання перманентності коловороту 

природного циклу (де за смертю обов’язково слідує відродження), то для 

християнства – безсмертя душі, згідно з яким після смерті тілесної відбувається 

воскресіння духовне. «Мотив переходу смерті в життя, а життя у смерть» у такому 

аспекті є не лише «провідним мотивом народної сміхової культури» [143, с. 201], 

але й органічно вписується в християнську картину світу: перебування на 
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«перехідному етапі» в обох випадках передбачає несправжність статусу та містить 

потенціал персоніфікації в постаті псевдоморфної фігури.  

Із календарними карнавальними дійствами тісно пов’язані весільні обряди. 

О. Фрейденберг зазначає, що з розвитком землеробства змінюються народні 

уявлення про оновлення природи й місце одиничного божества займає пара, 

сакральний шлюб якої є метафорою народження нового року [136, с. 75]: «Вони 

об’єднуються у священному шлюбі та водночас стають царем і царицею року» [136, 

с. 68]. Отже, «новий шлюб» є завжди «новий рік», «цар» та «наречений» – 

переможець у змаганнях» [136, с. 68]. Авторка «Поетики сюжету та жанру» згадує й 

теорії інших учених, які «ще більше підкреслюють в образі нового шлюбу як нового 

року момент боротьби з роком, що минає, та вбачають у нім суто весняне 

протистояння сил землі, які відроджуються, та смерті або зими; весняна наречена є 

царицею нового року, наречена підставна – це стара баба в шлюбному вбранні, яку 

наречений – цар – новий рік викриває, б’є та виганяє» [136, с. 69]. Ю. Лотман та 

З. Мінц інтерпретують розповсюджені весільні й похоронні обряди у світлі ідей 

ізоморфізму смерті/відродження [219, с. 38], а М. Еліаде вважає, що відтворення 

моделі священного шлюбу землі і неба символізує загальне відродження світу [221, 

с. 38].  

Поява підставних наречених (відповідно вбраних бабів, юнаків або й просто 

опудал) у пізніх шлюбних обрядах пояснюється звичним бажанням відвернути злу 

силу від молодят та перевести її на замасковану «подобу» [136, с. 82]. А. ван Геннеп 

констатує, що найчастіше метою таких дійств є не допустити послаблення статево-

вікової групи, роду, сім’ї тощо [211, с. 121]: звідси намагання підмінити нареченого 

або наречену особою меншої соціальної та економічної вартості, статусності 

(дівчинкою, старою, хлопчиком тощо) і насмішки з боку друзів, родичів [211, 

с. 121]. На думку Є. Мелетинського, такі підміни надалі знаходять відображення в 

чарівних казках: ймовірно, мотив «підставної дружини» (АТ 403, 450, 510, 511 

тощо) певною мірою генетично пов’язаний із шлюбним звичаєм виставляти 

«псевдонаречених» [150, с. 58]. 
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Особливе місце серед «перехідних» обрядів займає ініціація – посвята юнаків 

та дівчат до суспільства дорослих: для таких обрядів характерні ритуальні підміни, 

що символічно відображають «смерть» у колишньому статусі, ритуальне 

«очищення» й повернення в іншій ролі, тобто «нове соціальне народження» 

(докладно про це див. [211, с. 64-108]). Так, зокрема, В.  Пропп згадує матеріали, 

«які свідчать, що тим, кого посвячували, показували мертві порубані тіла, що ці тіла 

накладали на хлопчика або він проповзав під ними чи переступав через них. Це, 

ймовірно, символізувало смерть особи, яку посвячували… Убивається не власне 

той, хто посвячується, а інший за нього – фіктивно» [128, с. 80]. Водночас 

А. Байбурін указує, що в народів, серед ритуалів яких не зафіксовано власне 

ініціацій (наприклад, східних слов’ян), їхні функції розподілені між іншими 

обрядами: насамперед ідеться про весілля, «що й природно, враховуючи 

«серединне» положення як ініціації, так і весілля» [147, с. 65]. 

Отже, численних дослідників, фахівців у різних галузях об’єднує спільна ідея 

– доцільності інтерпретації обрядово-ритуальних дійств, спрямованих на тимчасове 

радикальне руйнування гармонійної відповідності між істинним та формальним (в 

межах антиномій «верх – низ», «свій – чужий») як символічного відображення 

результатів осмислення буття відповідно до вічних категорій освоєння світу 

загальнолюдською ментальністю, з фундаментальною опозицією «життя – смерть» 

[216, с. 10]. Як слушно зазначає Р. Касімов, «перехідні ритуали грають поняттями 

«верх» та «низ», несподіваними перетвореннями, вибиваючи людей зі звичної 

часової та просторової колії, ставлячи на «поріг», на межу між минулим і 

майбутнім, між старим і новим, знайомим і незнайомим, змушуючи символічно 

переноситися на небо або в пекло. Вплив їх на літературу не підлягає сумніву» 

[222]. У контексті символіки розглянутих ритуалів псевдоморфні персонажі можуть 

бути віднесені до так званих «лімінальних персон», «людей на межі» [223, с. 169], як 

їх охарактеризував В. Тернер: вони «ні тут, ні там, ні те, ні се; вони – посередині між 

позиціями, прописаними та розподіленими законом, звичаєм, умовностями та 

церемоніалом. Тому їхні двозначні та невизначені властивості виражаються 
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великою кількістю символів у численних суспільствах, що ритуалізують соціальні 

та культурні переходи» [223, с. 169]. 

Усе зазначене вище свідчить на користь визнання універсальної природи 

ключового для розуміння псевдоморфних образів та пов’язаних із ними мотивів 

принципу створення несправжності – інверсії антонімічних категорій свідомості 

через порушення відповідності між істинним станом речей та їхньою формальною 

презентацією/рецепцією: коли «верх» стає «низом», «свій – чужим» або навпаки. 

Погляд на предмет нашого дослідження в аспекті загальнолюдського бінаризму 

світосприйняття, «генетичного коду бінарності» [224, с. 126, 133] дозволяє 

усвідомити одну з найголовніших детермінант його «популярності» в мистецтві 

різних часів та країн, а також – вказує на засади створення типології: виокремлення 

типів псевдів через співвіднесення сутності таких персонажів та її 

вираження/сприйняття із складовими ментальних опозицій (у випадку, якщо ця 

суперечність не є радикальною, змістовно-формальна суперечність зникає і йдеться 

вже не про псевдоморфність, а про часткову дисгармонійність).  

У цьому плані для студій псевдоморфних персонажів, спрямованих на 

системне впорядкування матеріалу, важливими виявляються напрацювання, 

здійснені науковцями в галузі вивчення феномена бінарних антиномій.  

На доцільність їхнього розмежування на різних рівнях – від міфологічного 

світосприйняття до авторської творчості – учені вказують неодноразово. Так, 

зокрема, ще представник французької соціологічної школи Е. Дюркгейм визнає 

існування універсальних засад, своєрідних схем, надійних основ, на яких 

ґрунтується мислення [225, с. 185]. Серед них – уявлення про організацію простору 

відповідно до загальнолюдських емоційних цінностей [225, с. 188], де основними є 

сфери «сакрального верху» та «профанного низу» [225, с. 217]. Ця ментальна 

опозиція привертає також увагу Е. Кассірера [226, с. 118]. 

Згодом відомий структураліст К. Леві-Стросс (не без впливу структурної 

лінгвістики) стверджує: функціонування міфологічної логіки здійснюється саме на 

основі симетричної дихотомії [227, с. 145]. Автор «Структурної антропології» 

диференціює також різноманітні варіанти вираження такої дуальності в численних 
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парах – «вищий і нижчий», «старший і молодший», «аристократичний і 

плебейський», «сильний і слабкий» тощо [227, с. 145], протиставленні чоловічого та 

жіночого, священного (сакрального) та несвященного (профанного) [227, с. 148].  

З орієнтацією на К. Леві-Стросса бінарні антиномії виокремлює Е. Р. Ліч: 

«Опозиції: день та ніч, зима та літо, посуха та паводок, старість та юність, життя та 

смерть…Це релігія, а не здоровий глузд, спонукає людей включати такі різні 

опозиції в одну категорію, наприклад, категорію часу» [228, с. 126]. В. Тернер 

указує на символічний характер бінарних антиномій, реалізованих в архаїчних 

ритуалах [223, с. 37]. 

У літературознавстві феномен «бінаризму» розглядається з різних позицій – 

семіотики, міфокритики, психоаналізу. Показовими в цьому плані є студії 

М. Бахтіна [139, с. 4; 140, с. 74], В’яч. Іванова [229], Ю. Лотмана [146, с.  96], 

Є. Мелетинського [148, с. 40; 149, с. 84-86], Л. Дербеньової [230, с. 14 – 15] тощо.  

Прагнення віднайти незмінні орієнтири організації людської свідомості 

завершується визнанням існування як своєрідного «стрижня» будь-якої структури 

взаємопов’язаних опозиційних понять. Як відзначає Ю. Лотман, «відносини 

бінарності є одним із основних способів організації механізмів будь-якої структури» 

[146, с. 96]. Межі функціонування антиномій розширюються від архаїчно-

міфологічного світосприйняття до позачасового. «Ідея бінаризму – це універсальна 

ідея культури», а «бінарний архетип» є її «своєрідним семіотичним «кодом», – 

небезпідставно стверджує Л. Дербеньова [230, с. 13 – 14]. Також науковець звертає 

увагу на те, що такий архетип «яскраво представлений у літературі, оскільки 

поляризація героїв є смисловим імпульсом естетичної модальності багатьох творів. 

Культурно-історичною основою цього феномена можна вважати архетип 

карнавальної пари. У літературознавстві цей архетип є одним із найбільш складних і 

найменш вивчених» [230, с. 14]. Дослідження псевдоморфних персонажів не в 

останню чергу спрямоване саме на часткове заповнення цієї лакуни.  

Водночас компаративний аналіз таких образів відкриває перспективи не лише 

для наочної демонстрації архетипно-антонімічної природи творчості, але й для 

визначення тенденцій та факторів національно-історичної специфіки її 
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трансформації, вираженої, зокрема, у співвіднесеності певних видів псевдів із 

різними асоціативно корелятивними універсальними опозиціями.  

Думку про варіативність бінарних антиномій висловив свого часу ще К.  Леві-

Стросс: для того, щоб відбулася поява міфу, а він надалі «породив» інші міфи, 

необхідним та достатнім є формування в сукупному досвіді певної початкової 

опозиції, слідом за якою будуть створені інші [231, с. 572]: пара «верх – низ» може 

бути реалізована в різних площинах (небо та земля, чоловіча стать і стать жіноча 

тощо) [231, с. 572]. 

Незалежно від французького вченого М. Бахтін як парадигматичні 

характеризує «обидва полюси становлення або обидва члени антитези»: йдеться про 

пари «народження – смерть», «юність – старість», «верх – низ», «обличчя – зад» 

тощо [139, с. 74]. 

Також на поступове ускладнення бінаризму міфомислення вказує 

Є. Мелетинський: «Ці контрасти все більше семантизуються та ідеологізуються», 

вони стають «різними способами вираження фундаментальних антиномій на зразок  

«життя/смерть»  тощо» [149, с. 168]. 

В’яч. Іванов визнає факт можливої взаємозаміни «ознак або символів (знаків), 

кожний із яких протилежний іншому» [229, с. 97]. 

Те, що відносини між певними бінарними антиноміями мають дериваційний 

характер, дозволяє диференціювати доволі широке коло різноманітних 

взаємопов’язаних опозицій. Вони є похідними від споріднених архаїчних категорій 

найвищого рівня, фундаментальних уявлень, що організують картину світу: «верх – 

низ», «свій – чужий», «життя – смерть» тощо.  

Ю. Лотман, розглядаючи один із таких процесів, указує, що «в кожній 

культурній системі співвідношення ядро/периферія набувають додаткової ціннісної 

характеристики як співвідношення верх/низ» [146, с. 99]. Ієрархічність характеризує 

й усі залежні від цієї пари понятійні антитези: з одного боку – «сакральність», 

«статусність», «праведність», «розум», з іншого – «профанність», «незначущість», 

«гріх», «глупота» тощо. Але важливу роль відіграють все ж і симетричні 

протиставлення, які можуть бути реалізовані без вираженої підпорядкованості або 
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мати потенціал неоднозначної оціночної поляризації («день – ніч», «життя – 

смерть», певні варіанти конкретизації антиномії «свій – чужий» в аспекті 

антропності або «чоловіче – жіноче» без прив’язки до норм патріархату тощо).  

Плідні наслідки синтезу положень розглянутих вище теорій продемонструє 

запропонована нами в наступному розділі типологія псевдоморфних персонажів: 

розмежування псевдів на групи та підгрупи в ній буде здійснене на підставі 

співвідносності їхньої сутності та її формального вираження/сприйняття із 

численними дериватами бінарних антиномій у різних аспектах. 

Отже, враховуючи все зазначене вище, можна стверджувати, що наукове 

підґрунтя розв’язання питань сутності та принципів системного впорядкування 

псевдоморфних персонажів створюють, по-перше, розвідки фахівців, які 

розглядають «перехідні» обряди та ритуали в культурах різних народів як 

відображення іманентних міфологічному світосприйняттю уявлень про вічну 

круговерть життя та смерті, виражену за допомогою численних рольових рокіровок, 

перевдягань, підмін та вдавань (Дж. Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, М. Бахтіна, 

В. Проппа, А. Байбуріна та ін.). Вони прямо або опосередковано допомагають 

усвідомити загальну природу процесів створення псевдоморфних образів, засновану 

на грі із протилежними категоріями «верху» й «низу», уявленнями про «своїх» та 

«чужих»: виключно формальний перехід з одного полюса на інший (без відповідної 

зміни внутрішніх характеристик) умовно знаменує смерть, втрата ідентичності 

мислиться як тимчасове вмирання на шляху до оновлення. У подальшому, з 

розвитком суспільства та руйнуванням міфологічної картини буття, символічний 

сенс таких дійств та ролей втрачається, однак незмінним залишається асоціативний 

зв'язок відповідних формально-сутнісних суперечностей із дисонансом на рівні 

антонімічних універсалій. 

По-друге, неабияке значення мають праці науковців, зацікавлених 

виокремленням та розглядом варіантів бінарних антиномій у різних аспектах 

(Е. Дюркгейма, Е. Кассірера, К. Леві-Стросса, Е. Р. Ліча, В. Тернера, В’яч. Іванова, 

Ю. Лотмана тощо), оскільки вони дозволяють віднайти орієнтири для створення 

типології псевдів, системного впорядкування мотивів за їхньої участі: йдеться про 
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семантичну співвідносність справжньої сутності персонажів, з одного боку, та 

формальної репрезентації/рецепції, з іншого, зі складовими антитези «верх – низ», 

«свій – чужий» (похідними від них опозицій на кшталт «чоловіче – жіноче», 

«сакральне – профанне» тощо).  

Окремі аспекти питання про роль здобутків структурно-семіотичних студій 

для досліджень псевдоморфних персонажів висвітлені нами в статтях [232 – 235]. 

Водночас потрібно зважати на потенційно можливі трансформації варіантів 

псевдів, детерміновані змінами ціннісних координат соціуму, мистецтво якого стає 

об’єктом дослідження, адже громадські уявлення про «верх» та «низ» (величне – 

нице, значуще – нікчемне), «своє» та «чуже» (близьке – далеке, рідне – вороже, 

зрозуміле – загадкове) завжди зумовлені вимогами часу. Враховуючи зазначене, 

можна акцентувати також перспективність студій псевдоморфних персонажів для 

вивчення специфіки аксіологічних домінант певного суспільства, його орієнтирів та 

уподобань. При цьому відповідні пошуки в межах культурного континууму, що 

віддзеркалює більш-менш чітко впорядковану картину світу, не надто 

ускладнюються можливістю відносної суб’єктивності індивідуально-авторських 

інтерпретацій. У такому аспекті обраний нами для висвітлення історично-

національний тематичний діапазон вигідно відрізняється, наприклад, від мистецтва 

постмодернізму.  

Завершуючи розгляд питання про наукове підґрунтя усвідомлення сутності та 

визначення принципів упорядкування псевдоморфних персонажів, вважаємо за 

доцільне наголосити на тому, що диференційовані вище основні положення є 

важливими, однак не достатніми для створення теоретико-методологічної основи 

компаративних студій псевдів: вони лише скеровують увагу в потрібному напрямку 

та вимагають суттєвих доповнень (насамперед, системної характеристики феномена, 

а також – розробки дослідницького інструментарію для його порівняльного аналізу 

на матеріалі української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ 

ст. у контексті європейської традиції). Розв’язанню зазначених завдань і буде 

присвячено наступний розділ дисертації.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Отже, підбиваючи підсумки, зазначимо, що першою проблемою на шляху 

визначення специфіки псевдів та створення їхньої типології в межах обраного 

об’єкта є виділення провідних етапів, тенденцій розвитку історії питання: йдеться, 

по-перше, про концептуальне узагальнення, а по-друге, про принципи угрупування 

праць, присвячених функціонуванню, походженню, співставленням окремих типів, 

пов’язаних із ними мотивів. Адже  персонажі, визначальною об’єднувальною 

ознакою яких є радикальна суперечність між сутністю та її формальною 

презентацією/рецепцією, створена внаслідок травестій, перетворень, вербально-

позиційних удавань, ситуативних неузгодженостей, жодного разу не розглядалися 

комплексно, з урахуванням структурно-смислової співвідносності.  

Обравши критерієм упорядкування наявних розвідок, прямо чи 

опосередковано присвячених псевдам, мотивам за участі таких персонажів, спосіб 

створення псевдоморфності, ми розподілили їх так: 

1). Дослідження, скеровані на висвітлення наративів із перевдяганнями:  крос-

ґендерними (порівняльний аналіз образів «дівчини-воїна» О. Міллера, 

В. Антоновича, М. Драгоманова, В. Стасова, І. Франка, І. Созоновича, 

В. Жирмунського, Ю. Кржижанівського та ін., «героїні-рятівниці в чоловічому 

вбранні» – В. Жирмунського, Є. Мелетинського, Ю. Кржижанівського, «дівчини-

ченця», «дівчини-нареченого» – Ю. Кржижанівського, «папеси Іоанни» – 

О. Веселовського, Д. Чижевського, оповідного кліше «хлопець перебирається в 

жіночу одіж, щоб звести дівчину» – З. Кузелію, мотиву візуальної зміни статі в 

агіографічній літературі Н. Прутової,  у творах В. Шекспіра – О. Осиновської, 

російській класиці – Г. Улюри тощо) та крос-статусними (мотиви «чоловік на 

весіллі своєї дружини» – в працях М. Сумцова, І. Толстого, В. Проппа, 

В. Шкловського, О. Панченко, В. Жирмунського, «бідняк заручається з 
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дівчиною»/«гордовита наречена» – в роботах І. Франка, «Свинячий 

чохол»/«Віслюча шкіра» – у П. Сентіва, Є. Мелетинського).  

 2). Студії, увага яких зосереджується на сюжетах із метаморфозами у 

фольклорі та літературі (М. Бахтіна, Ю. Смирнова, Т. Новічкової, Ф. Колесси, 

М. Качмар, К. Бадьїної, О. Ахунової, Р. Крохмального), збірники «Переходи. 

Переміни. Перетворення», «Перевертні та обертання: стратегії опису та 

інтерпретації», «Словник-покажчик сюжетів та мотивів російської літератури». 

Окремо можна виділити низку розвідок, присвячених «мандрівній» історії про 

потойбічного «самозванця»-перевертня (Ф. Буслаєва, О. Веселовського, 

О. Астаф’єва, К. Бондаря, С. Пташицького, О. Ромодановської), мотиву оманного 

олюднення богів (Я. Грімма, О. Фрейденберг, А. Гуревича, Є. Мелетинського, 

Г. Драненко, К. Михайлової, Є. Ярославського).  

3). Дослідження мотивів із вербально-позиційними удаваннями та відповідних 

типів псевдів: «персонаж грає роль багатія з метою одруження», «самозвана 

дружина або наречена» (Є. Мелетинський), «цар-самозванець» (Є. Макаренко, 

М. Лазуткіної, «Словник-покажчик сюжетів та мотивів російської літератури»), 

«псевдогерой» (В. Пропп), «сват-заступник» (В. Жирмунський, А. Гуревич, 

В. Пропп, Д. Чижевський, Р. Назіров), «обман Нектанеба» (О. Гуревич), «симуляція 

чудесного» (П. Сентів), «Антихрист»  (В. Васильєв) тощо. 

4). Розвідки, скеровані на висвітлення різноманітних ситуативних 

неузгодженостей: сюжету про Едіпа (М. Драгоманов, В. Пропп), сюжетів про 

обмовлених пасинка або дружину (Ф. Буслаєв, О. Фрейденберг, В. Адріанова-

Перетц), мотивів «каліф на годину» (Л. Куришева, О. Кукушкіна), «бій батька із 

сином» (В. Шкловський), «візит мертвого нареченого» (І. Созонович, Н. Козлова, 

Л. Петрухіна, І. Арендаренко), «симуляція смерті» (О. Фрейденберг), «матеріальна 

подоба сприймається як жива істота» (Ю. Манн, Ю. Лотман, В. Гіппіус).  

Спроби класифікацій оповідних схем, заснованих на функціонуванні 

псевдоморфних персонажів, здійснюють О. Фрейденберг (розглядає виключно 

шлюбні підміни), О. Ромодановська (зосереджується на травестіях), Р. Крохмальний 

(обирає предметом вивчення феномен метаморфози). 
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Аналіз наявних напрацювань у діахронічному аспекті дає змогу виокремити 

умовно три етапи в історії питання:  

- з ХІХ ст. до початку ХХ ст. (порівняльні студії  «мандрівних» мотивів та 

сюжетів за участі псевдів у міфах, фольклорі, давній літературі, позначені 

пошуками відповіді на питання їхнього генезису, причин поширення – 

Я. Грімма, О. Веселовського, Ф. Буслаєва, О. Міллера, В. Антоновича, 

М. Драгоманова, В. Стасова, І. Франка, І. Созоновича, М. Сумцова);  

- до кінця ХХ ст. включно (поява робіт, які ще більше розширюють межі 

висвітлення матеріалу, доводять його традиційність, демонструють спроби 

системних узагальнень – О. Фрейденберг, В. Проппа, В. Жирмунського, 

А. Гуревича, Ю. Кржижанівського, Є. Мелетинського та ін.);  

- початок ХХІ ст. (продовжують з’являтися компаративні розвідки, присвячені 

численним формам художнього відтворення формально-сутнісних 

неузгодженостей, їхньої класифікації, інтерпретації у світлі ідей 

різноманітних теоретико-методологічних концепцій сучасного 

літературознавства, – зокрема, дослідження Г. Драненко, Г. Улюри тощо, 

зростає увага вітчизняних науковців до відповідного предмета в українській 

літературі – праці О. Астаф’єва, Р. Крохмального, І. Арендаренко). 

Підґрунтя для розв’язання питань сутності псевдоморфних персонажів 

формують концептуальні положення щодо доцільності тлумачення обрядово-

ритуальних рольових рокіровок та підмін як символічного віддзеркалення вічного 

коловороту життя й смерті (де будь-яка втрата ідентичності – перевдягання,  

вербально-поведінкове удавання тощо – прирівнюється до вмирання): ідеї  

Дж. Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, М. Бахтіна, В. Проппа, А. Байбуріна тощо. Вони 

вказують на універсальність «коду несправжності»: йдеться про інверсію 

антонімічних категорій свідомості через порушення відповідності між істинним 

станом речей та їхньою формальною презентацією/рецепцією (коли «верх» стає 

«низом», «свій – чужим» або навпаки).  А принципи впорядкування псевдів, 

пов’язаних із ними мотивів «підказують» теорії загальнолюдського бінаризму 

світосприйняття (Е. Дюркгейма,  Е. Кассірера, К. Леві-Стросса, Е. Р. Ліча, 
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В. Тернера, М. Бахтіна, В’яч. Іванова, Ю. Лотмана та ін.): типологічну 

систематизацію треба здійснювати через співвіднесення сутності таких персонажів 

та її вираження/сприйняття із складовими дериватів бінарних антиномій у різних 

аспектах, ураховуючи специфіку аксіологічних координат соціуму, мистецтво якого 

стає об’єктом дослідження.   

Усе зазначене дає підстави стверджувати, що попри значну кількість студій, 

прямо чи опосередковано пов’язаних із проблемою функціонування псевдоморфних 

персонажів, залишається широке коло нерозв’язаних питань (про теоретичне 

підґрунтя, методологічний інструментарій аналізу псевдів, їхню типологію – 

інваріанти та варіанти, художнє призначення, специфіку трансформації в різних 

культурних контекстах, жанрових формах тощо), що засвідчує актуальність 

подальших пошуків.  

Результати досліджень, пов’язаних із висвітленням основних положень цього 

розділу, представлені нами в низці публікацій [184 – 186; 187, с. 13 – 50; 203 – 206; 

232 – 236].  
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РОЗДІЛ 2 

ПСЕВДОМОРФНІ ПЕРСОНАЖІ ТА ЇХНЯ ТИПОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОБРАНОГО ВЕКТОРА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

           2.1. Особливості псевдоморфних персонажів та перспективи 

компаративних розвідок феномена 

 

 

Матеріали попереднього розділу дозволяють визнати, що потужний потенціал 

компаративного аналізу обраного нами предмета дослідження зумовлений, по-

перше, його універсальною природою (загальнолюдським бінаризмом мислення, 

який символічно відтворюється в багатьох культурах), по-друге, тим, що 

відповідний феномен представлений на всіх рівнях «тріади» «міф/ритуал – фольклор 

– література» та, по-третє, поширенням псевдоморфних персонажів, мотивів, 

сюжетів за їхньої участі в мистецтві різних епох та країни.  

Все зазначене вище, разом із тим, спонукає до роздумів над причиною 

відсутності цілісного системного осмислення специфіки псевдів (з урахуванням 

структурно-семантичної подібності їхніх різновидів, створених внаслідок 

перевдягань, метаморфоз, вербально-позиційних удавань та ситуативних 

неузгодженостей), що закономірно позбавляє ці образи чіткої дефініції (див. [236]). 

Ймовірно, на заваді стає формальна варіативність, яка потребує виокремлення 

певної «точки перетину», – фронтальної ознаки всіх модифікацій, придатної для 

того, щоб стати основою термінологічної категорії. Об’єднання під загальним 

найменуванням «псевдоморфні» різноманітних персонажів зі спільною семантикою 

«несправжності», заснованої на суперечності між їхньою сутністю та її 

презентацією/сприйняттям (у широкому значенні – між змістом та формою), 

дозволяє заповнити наявну лакуну. 

Поруч із запропонованим визначенням ми використовуємо також поняття 

«псевдоморфність», що вказує на якісну характеристику таких фігур загалом (а не 
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на окрему властивість із потенціалом можливої реалізації – «псевдоморфізм», або 

процес – «псевдоморфоз»). Йдеться про представлену радикальну суперечність 

істинного (яким насправді є персонаж) та демонстративно-рецептивного (як він 

виглядає, характеризується, оцінюється), що виникає внаслідок підміни 

справжнього неприродним, примарним, оманним та часто стає джерелом ілюзій для 

широкого загалу, обмеженого кола осіб, окремого суб’єкта. У межах 

досліджуваного нами об’єкта псевдоморфність –  засіб художньої виразності, що 

підпорядкується авторському задумові, виразно акцентується письменником та 

відіграє важливу роль у творі. 

Цілісне усвідомлення характеру цього явища потребує врахування усього 

інтерпретаційного діапазону складових лексем ключової категорії: 

- давньогрецьке «псевдо» означає щось, пов’язане з обманом, вигадкою або 

помилкою, несправжністю, неправильністю [1, с. 557], позірністю, удаванням [237, 

с. 1001] (наприклад, «псевдовчений» – «який має лише зовнішні ознаки вченості» 

[237, с. 1001]); 

- давньогрецьке «морфо» – у складних словах відповідає поняттям «вид» чи 

«форма» [1, с. 449], остання ж, зі свого боку, вказує на видимий, зовнішній прояв 

змісту, манеру його вираження, спосіб існування, «стан людини, який дозволяє 

повністю виявити її сили, уміння, здібності» загалом [237, с. 1328]. Семантика 

категорії «псевдоморфність» практично тотожна саме переносному значенню 

лексеми «форма»: йдеться про «зовнішній вигляд», «видимість (як щось таке, що 

суперечить внутрішньому змісту, дійсності)» [238, с. 743]. 

Псевдоморфність завжди є явищем неприродним, набутим, а не вродженим, 

перехідним, а не статичним. Вона може бути як «об’єктивною», тобто створеною 

фактично (показові у цьому плані, наприклад, мотиви із травестіями та 

перетвореннями), чи «суб’єктивною», пов’язаною з оманою сприйняття ситуації, 

персони іншими дійовими особами (зокрема, йдеться про невпізнання, хибне 

бачення, розуміння того, що відбувається, – сюжет про Едіпа, мотиви «бій батька із 

сином», «матеріальна подоба сприймається як жива істота» тощо); симулятивною 

(симулянт приписує собі непритаманні йому характеристики або наділяється ними 
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внаслідок чужої активності) та дисимулятивною (дисимулянт приховує іманентні 

йому властивості або позбавляється їх внаслідок дії стороннього суб’єкта/-ів). У 

першому випадку доцільно згадати, зокрема, самозванців чи псевдогероїв, у 

другому – мотиви юродства, «обмовленої дружини» та ін. При цьому персонаж 

може залишатися псевдом як протягом усього твору, так і виконувати його функцію 

якийсь час під впливом зовнішніх факторів («пасивний» псевд) або за власною 

волею (псевд «активний»). 

З іншого боку, необхідно відразу ж зазначити, що засобами створення 

псевдоморфності не можуть вважатися тимчасова невидимість персонажа та імітації 

чуттєвого характеру. В першому випадку відбувається не зміна одного образу на 

інший (протилежний сутнісній характеристиці), а повна втрата форми взагалі, 

зведення її до нульового рівня презентації/рецепції. В другому випадку удавання не 

пов’язане з підміною перманентних та об’єктивних категорій зовнішнього світу: 

оскільки почуття належать до сфери суб’єктивного та непостійного, вони не можуть 

уважатися стійкими, надійними координатами для визначення значущих з точки 

зору характеристики образу невідповідностей сутнісного та формально-

рецептивного. Однак симуляція/дисимуляція емоцій інколи доповнює поведінку 

певних псевдів (наприклад, коли крос-ґендерна травестія супроводжуються грою в 

закоханість). 

В площині абстрактних узагальнень псевдоморфні персонажі зводяться до 

міжнародних інваріантів, які маніфестують свою семантику в низці варіативних 

фігур та мотивів, що трансформуються згідно з вимогами часу, національних 

потреб,  жанрових канонів тощо: як зазначає О. Фрейденберг, «іншими словами, ми 

схоплюємо родову єдність образу тільки в його уточненнях», адже «образ 

проявляється лише у відмінностях своїх передач» [136, с. 59], які створюють не 

лінійний ряд, а систему [136, с. 59].  

Спільною для всіх різноманітних образів, об’єднаних значенням 

«несправжності», є інверсійна природа, пов’язана з руйнуванням норм і порядку 

(онтологічних, соціальних, ґендерних тощо): їхній світ – нестабільний, перехідний, у 

ньому все навпаки [139, с. 71], адже з появою будь-якого псевда логос змінюється 
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хаосом [239, с. 229], хоча й часто лише для того, щоб на наступному етапі 

зруйнований порядок було відновлено вже в іншому вигляді.  

Оскільки порушення звичних норм поведінки, суспільних та онтологічних 

засад апріорі не узгоджується з байдужістю, провокуючи певні емоції, 

псевдоморфність має великий афективний (від лат. «affectus» – «настрій, 

хвилювання, пристрасть» [1, с. 79]) потенціал. Закономірно, що зображувані 

мистецтвом інверсії в межах визнаної соціумом системи координат здатні викликати 

потужний сплеск почуттів, посилювати реакцію на твір (що повною мірою 

відповідає головній меті, яку переслідує будь-який автор). Неправильне, отже 

незвичне, вражає: коли правитель в жебрацькому одязі поневіряється серед 

простолюдинів, а на троні панує безрідний самозванець, коли дівчина у чоловічому 

вбранні здійснює військові подвиги, а перевдягнений у жіноче плаття чоловік 

викликає пристрасть простака, що не розгледів підміни, коли неосвічений дурник 

удає розумника або навпаки, коли родичі не впізнають один одного та поводяться як 

чужі тощо, – увага до ситуації зростає, стимулюючи активність сприйняття. 

Відповідна придатність до загострення рецепції може вважатися ще однією 

причиною того, що псевдоморфні персонажі виявляються надзвичайно 

затребуваними у галузі мистецтва загалом та літератури зокрема, незалежно від 

історичної доби чи країни. В свою чергу, ця «популярність» детермінує 

привабливість таких образів та пов’язаних із ними мотивів, сюжетів для 

компаративістики.  

Діапазон емоцій, які здатні викликати псевди, досить широкий. Саме він 

зумовлює їхнє художнє призначення та жанрові пріоритети використання. Пошук у 

вказаному напрямку обіцяє чимало знахідок тим, хто цікавиться порівняльною 

жанрологією (зокрема, при здійсненні узагальнень, необхідних для характеристики 

тієї чи тієї жанрової традиції, розв’язанні питань їхніх генетичних зв’язків із 

позалітературними джерелами, тенденцій та напрямків взаємодії культур різних 

народів у цьому аспекті тощо).  

За функціональним призначенням псевдоморфних персонажів ми розділяємо 

на комічних та екстракомічних (від лат. «extra» – «поза, зовні, крім» [1, с. 239]): 
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перші є засобами створення сатири, гумору тощо, другі позбавлені комічної 

семантики, більшою мірою скеровані на те, щоб викликати, наприклад, драматичну 

напругу або трагічний пафос.  

Семіотична сутність псевдів якнайкраще відповідає природі комічного: їхня 

змістовно-формальна дисгармонійність заснована на суперечностях, обігравання 

яких саме й породжує сміховий ефект. Ця ідея, починаючи ще з часів античності 

[239, с. 13-15], неодноразово повторюється протягом розвитку естетичної думки 

[239, с. 21–72; 240, с. 144 – 145]. Наприклад, з погляду Г. В. Ф. Гегеля, смішним є 

будь-який контраст сутнісного та його прояву [241, с. 579]. За А. Шопенгауером, 

сміх виникає із несподіваного усвідомлення різниці між відомим поняттям та 

реальними об’єктами, що сприймаються як пов’язані із ним, а комічне лише виражає 

таку розбіжність [242, с. 61]. А. Берґсон виділяє рольову інверсію як один з 

основних прийомів комічного [243, с. 62], а комічний ефект пояснює підміною 

природного штучним [243, с. 37]. Т. Ліппс уважає комічним те, що намагається 

презентувати себе як поважне та значне, набути зовнішнього вигляду величного, 

щоб потім несподівано його втратити – перетворитися на ніщо [244, с. 380]. Цілий 

розділ своєї монографії («Один замість іншого. Багато галасу з нічого») присвячує 

розглядові комічних ситуацій, заснованих на формально-сутнісних дисонансах, 

В. Пропп. Ідеї російського дослідника звучать в унісон із тими, що висловлюють 

європейські мислителі. «Ми сміємося, коли думаємо, що щось є, а насправді за цим 

нічого немає. «Щось» – це людина, котру вважають чимось важливим, значним, 

позитивним. «Ніщо» – це те, на що вона обертається насправді» [240, с. 145]. З цього 

ж приводу М. Рюміна слушно наголошує: сутність сміху формує все те, що є 

«прикордонним», маргінальним, перехідним, двозначним, двобічним, здатним до 

обертань і подвоєнь [239, с. 3]. А основний принцип комічного, відповідно, 

«пов’язаний із видимістю та її проявами: ілюзіями, обманом, самообманом, 

неправдою, віртуальністю, симулякрами, тобто псевдоподібностями тощо» [239, 

с. 3].  

Отже, все зазначене вище дозволяє визнати тісний зв'язок псевдоморфних 

персонажів із комічним дискурсом та звернути увагу на ще одну детермінанту 
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перспективності їхніх компаративних студій: порівняльні розвідки, присвячені 

розгляду відповідної естетичної категорії в різних аспектах, доповнені аналізом 

псевдів, мотивів, сюжетів за їхньої участи, відкривають нові горизонти досліджень 

на рівнях типологічних паралелей, міжкультурних взаємин та конкретно-

національних трансформацій. Так, наприклад, показовими у цьому плані є значущі 

для комедійної традиції багатьох народів мотиви («каліф на годину», крос-ґендерні 

травестії тощо). 

Екстракомічні псевди використовуються для створення атмосфери чудесного 

або жахливого, драматично-неймовірного чи абсурдно-незрозумілого, актуалізації 

відчуття таємничості буття, непередбачуваності життя, міфо-фольклорних 

(світоглядних та фігуральних) констант: «візит мертвого нареченого» в баладах, 

сюжет про Едіпа в трагедіях, різноманітні метаморфози казок, олюднення 

потойбічних істот в легендах, «страшних» оповіданнях та ін. Серед основних 

чинників, які впливають на їхнє поширення – загальнолюдські особливості 

міфомислення (анімалізм, прагнення до антропоморфізації потойбічного [245, с. 653 

– 654]), універсальна природа жахливого, часто породженого порушенням гармонії 

між світом «свого» та «чужого» [147, с. 183], несподівано-«беззаконним» 

вторгненням «ворожого», незнано-потойбічного в простір людського буття, а також 

– потужний авантюрно-драматичний та гротескний потенціал «чудесного» взагалі 

[246, с. 888]. Як і у випадку із комічними персонажами, порівняльний аналіз 

функціонування екстракомічних псевдів, співвідносних із ними наративів у межах 

певних жанрових традицій є перспективним з погляду дослідження природи 

типологічних сходжень, тенденцій «запозичень» та творчої адаптації матеріалу до 

потреб культури-рецепієнта. 

Псевдоморфність у мистецтві часто виражає також світоглядні принципи 

письменника, що, в свою чергу, віддзеркалюють уявлення, іманентні сучасному 

йому соціуму, тому чи тому літературному напрямку. З одного боку, псевди ніби 

застерігають від оцінок та суджень виключно «за формою», зовнішніми ознаками, 

імпліцитно сприяючи усвідомленню необхідності глибоко сутнісної рецепції будь-

яких феноменів. З іншого боку, за допомогою таких образів реалізуються ідеї на 
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кшталт «світ як сон», «світ як ілюзія», «світ як театр» особливо яскраво 

представлені у мистецтві бароко, романтизму (див. про це, наприклад, праці 

О. Новик [247-248] та ін.). На думку І. Смирнова, для романтиків взагалі характерне 

сприйняття захоплення «чужої ідентичності та існування під невласним ім’ям» як 

форми повсякденної поведінки  [249, с. 9]. 

На значущість, «живучість» та тенденцію поступового функціонального 

ускладнення одного з художніх (сюжетно-композиційних) засобів відповідного 

тематичного арсеналу звертає увагу О. Корнієнко («Типологія форм ігрової поетики 

в літературі» [250]): «Якщо раніше прийом Qui pro quo переважно слугував 

зав’язкою фабули та засобом подальшого «заплутування» сюжету», то з  розвитком 

літератури він «значно розширює своє функціональне поле на змістовному та 

формальному рівнях, стає засобом характеристики не лише окремих персонажів 

(людських типів), але й явищ більш загального плану...» (об’єктивного світу тощо) 

[250, с. 438].  

Така кореляція з «вічними» ідеями («театральності», примарності, 

дисгармонійності буття, оманливості формального сприйняття тощо) також може 

вважатися вагомим чинником популяризації псевдів у творчості різних епох і 

народів: завдяки їй вони «піднімаються» над вузьконаціональним або часовим 

контекстом, закономірно викликаючи інтерес компаративістики. 

Як варіативні персоніфікації сутнісної та формально-рецептивної 

неузгодженості псевди є явищем типовим (тип – одиничне вираження загального  

[251, с. 23]). Типовість пов’язана з уявленнями про стандартність, схематизм, 

традиційність, а тип – зі сталими характеристиками, спрямованими на створення 

стійких асоціацій [251, с. 23]. «Тип являє собою якщо не індивіда, то щонайменше 

роль, характерну для якогось стану або недоліку» [252, с. 351]. З одного боку, 

виділення типу в кожному конкретному випадку є наслідком усвідомлення факту 

існування значної кількості явищ зі спільними рисами [252, с. 351]; з іншого, – 

можливістю їх об’єднання в один вид із конкретною номінацією [252, с. 351], що 

прямо (тип скупого, тирана тощо) чи метафорично (тип «зайвої» або «маленької» 

людини) відображає покажчик подібності.  
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Природа останнього не підлягає чітким обмеженням, а спектр різноманітних 

аналогій, на підставі яких створюються та виокремлюються типи, є дуже широким 

[252, с. 351]: соціальний статус («поміщик-кріпосник»), внутрішні якості 

(«тургенівська дівчина»), національна приналежність («український козак»), манера 

поведінки («шляхетний розбійник»), функціональне призначення (казковий 

«шкідник» або «дарувальник» за В. Проппом [253, с. 60]) тощо.  

Псевдоморфні персонажі насамперед є функціональними типами: вони 

провокують ситуативні ілюзії сприйняття, що, зі свого боку, організують оповідь та 

рухають сюжет (композиційна значущість). У цьому аспекті вони подібні до так 

званого «авантюрного героя», якого характеризує М.  Бахтін: науковець указує, що 

«про авантюрного героя не можна сказати, хто він», адже з ним «усе може статися, 

та й він усім може стати», бо це «не субстанція, а чиста функція пригод та 

походеньок» [139, с. 59].  

Але слід також враховувати, що у тих випадках, коли псевди узагальнюють 

негативні прояви формально-сутнісних невідповідностей, поширені в суспільстві на 

певних етапах його розвитку (зокрема, різновиди шахрайства, самозванства), або 

персоніфікують людські вади, пов’язані з демонстрацією неналежних симулянту 

якостей (наприклад, псевдовченість), вони можуть виступати й засобами сатири: в 

першому випадку визначальним стає соціально-історичний аспект типізації, в 

другому – характерологічний та поведінковий. Типовість псевдів – ще один 

аргумент на користь можливості та доцільності застосування для їхнього вивчення 

інструментарію компаративістики, зацікавленої у дослідженні традиційних, 

поширених феноменів мистецтва. 

Наступний важливий фактор, на який потрібно зважати, – семантична 

близькість, але не тотожність предмета наших студій іншим явищам, привабливим 

для порівняльних розвідок через свою «популярність» у літературах багатьох країн. 

Йдеться про гротескну образність, самозванство/крутійство, карнавальність та 

двійництво. Для уникнення термінологічної та понятійної плутанини вважаємо за 

доцільне від самого початку чітко визначити межі та «точки перетину» всіх 

названих вище категорій. 
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Закономірно, що більшість псевдів – фігури гротескні (на думку М. Бахтіна, 

гротескність характеризує явище в стані його зміни, метаморфози [138, с. 31]). 

Проте сфера гротеску ними аж ніяк не вичерпується, а є набагато ширшою: вона 

включає також образи, засновані на «шаржуванні, карикатурному перебільшенні» 

[7, с. 136] або органічному поєднанні протиріч різного рівня [138, с. 31], 

позбавлених семантики удаваності, несправжності, а отже, не належних царині 

псевдоморфності. Так, зокрема, показові в цьому плані прецеденти суперечливої 

контамінації формальних (тваринно-антропні химери), змістовних (трагічно-комічні 

протагоністи) або навіть формально-змістовних (прекрасно-потворні персонажі із 

зовнішньо-внутрішньою дисгармонійністю) ознак.  

Що ж до самозванців, то вони є лише одними з численних варіантів псевдів, 

поруч із іншими, позбавленими незаконних претензій на владу, звання, заслуги 

(наприклад, мотиви «чоловік на весіллі своєї дружини» або «правитель інкогніто 

мандрує країною»).  

Дії псевдоморфного персонажа не варто зводити лише до банального 

ошуканства. По-перше, амплуа крутія вимагає використання різнобарвної палітри 

способів обману (імітація емоцій, замовчування фактів, презентація завідомо 

безперспективних способів досягнення мети як реальних, формування ілюзій та 

поширення численних «міфів» тощо), не обмежених, як у випадку із псевдом, 

рольовою інверсією. По-друге, на відміну від шахраїв, які діють свідомо, псевд 

часто опиняється в ролі «іншого» випадково (наприклад, унаслідок збігу обставин 

або втручання «вищих сил») або може й зовсім не усвідомлювати «неправильності» 

свого стану (мотив «каліф на годину»). По-третє, брехуни-аферисти переслідують 

переважно власні корисливі цілі та сприймаються негативно, тоді як активність 

псевда нерідко спрямовується на досягнення шляхетної мети, може бути пов’язана із 

самопожертвою, подвигом (наприклад, коли дівчина в чоловічому вбранні рятує 

свого коханого).  

Отже, не всякий ошуканець є псевдом, як і не будь-який псевд – ошуканцем, 

хоча в певних випадках їхні риси поєднуються в одному образі, конкретному 

варіанті (наприклад, у типі псевдогероя або окремих різновидах самозванців). 
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Як належний стихії карнавалу феномен статусно-рольової інверсійної 

невідповідності («Rollentausch-Fest») розглядається ще до М. Бахтіна (наприклад, 

[254, с. 312]), однак концептуально обґрунтований термін «карнавалізація» активно 

«пристосовує» до літератури саме автор «Творчості Франсуа Рабле…» та «Проблем 

поетики Достоєвського» [7, с. 246]. «Карнавалізацією» він називає 

«транспортування» «карнавальної мови» («символічних конкретно-чуттєвих форм») 

на «мову літературну» [139, с. 71], а «ту літературу, яка відчула на собі – прямо та 

безпосередньо або опосередковано, через низку наступних ланок, – вплив тих чи тих 

видів карнавального фольклору (античного чи середньовічного)», – 

«карнавалізованою літературою» [139, с. 62].  

Дослідник пов’язує відповідне явище із святковою відміною звичних норм, 

адже «карнавальне життя» – «це життя, виведене зі своєї звичної колії, певною 

мірою «життя навиворіт», «світ навпаки» («monde а l'envers»)» [139, с. 71]. При 

цьому, висвітлюючи карнавальні інверсійні процеси, які спричиняють руйнування 

формально-змістовних відповідностей усталеного порядку, вчений зосереджується 

на парі «верх – низ» та похідних від неї антиноміях, неодноразово підкреслюючи 

їхній соціально-статусний, ієрархічний характер. М. Бахтін звертає увагу на те, що 

«закони, заборони та обмеження, які визначали лад та порядок звичного, тобто 

позакарнавального життя, під час карнавалу відміняються: знищується ієрархічний 

устрій та всі пов’язані з ним форми страху, шанобливості, пієтету, етикету тощо, 

тобто все те, що визначається соціально-ієрархічною та будь-якою іншою (зокрема й 

віковою) нерівністю людей» [139, с. 72]. Така думка повторюється в його студіях 

неодноразово. Наприклад, коли йдеться про карнавальні можливості синтезу 

змістовно протилежних понять («карнавал зближує, об’єднує, обручає та поєднує 

священне з профанним, високе з низьким, величне з мізерним, мудре з нерозумним 

тощо» [139, с. 72]), адже «в карнавальні контакти та поєднання вступає все те, що 

було замкненим, роз’єднаним, віддаленим одне від одного позакарнавальним 

ієрархічним світоглядом» [139, с. 72]. Крізь призму подібних ідей інтерпретується 

також і ключовий для карнавалу двоєдиний амбівалентний обряд «звеличення – 

розвінчання», що віддзеркалює «неминучість» та одночасно творчу силу «зміни – 
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оновлення, веселу відносність будь-якого ладу та порядку, будь-якої влади та будь-

якого положення (ієрархічного)» [139, с. 73].  

З огляду на зазначене, до карнавальної сфери мають бути віднесені образи, 

несправжність яких пов’язана із сутнісними та формально-рецептивними 

категоріальними опозиціями в межах статусної «нерівності» («володар – підданий», 

«багатий – бідний», «мудрий – дурний», «сакральний – профанний» тощо). Однак 

псевдоморфність не завжди виникає внаслідок невідповідності, пріоритетно 

значущої в аспекті руйнування саме позиційної підпорядкованості: показовими в 

цьому плані є, зокрема, сутнісно константні метаморфози (наприклад, перетворення 

людини на природний об’єкт зі збереженням її внутрішніх характеристик), 

суб'єктивно-ілюзорні неузгодженості на рівні сімейно-етнічних зв’язків 

(представлені «псевдочоловіками» та «псевдодружинами», «псевдородичами», 

«псевдоіноземцями», сюжетом про Едіпа, мотивом «двобою батька із сином») тощо. 

У таких випадках протиставлення «бахтінської» вертикалі «верх – низ» 

поступаються місцем антиноміям симетричної горизонталі «свій» – «чужий». Як 

зазначає Є. Мелетинський, «від самого початку йдеться скоріше про протиставлення 

«свого» та «чужого»… «Своє», як уже вказувалося, первісно означало свій 

родоплемінний колектив, що суб’єктивно ототожнюється з «людством» [148, с. 46]. 

Опосередковано обґрунтовують доцільність аналізу інверсійних процесів створення 

псевдоморфності не лише в межах «бахтінської» вертикалі «верх – низ», але й у 

площині протиставлення «свого» та «чужого» праці Ю. Лотмана [146, с. 394] та А. 

Байбуріна [147, с. 183]. 

Якщо на рівні аксіологічної вертикалі підпорядкованість є очевидною, 

семантично фіксованою та яскраво вираженою («низ» підпорядковується «верху»), 

то в горизонтальній площині («свій – чужий») понятійні полюси позбавляються 

відносин підлеглості, відчутно змінюються залежного від контексту, реципієнта. 

Нечіткість та неоднозначність вступають у протиріччя з нормами ієрархічного 

порядку. 
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З іншого боку, царина карнавальності є набагато ширшою. Окрім певних 

мотивів із характеристиками псевдоморфності (йдеться про «перевдягання, тобто 

карнавальні зміни одягу, життєвих станів та вдач, карнавальні містифікації» [139, 

с. 73]), до неї належать також «безкровні карнавальні війни, словесні агони – лайки, 

обмін подарунками (достаток як момент карнавальної утопії)» [139, с. 73], 

культивація їжі, випивки, «матеріально-тілесного начала» [138, с. 24], блюзнірство 

[138, с. 13] тощо. Сам науковець суто карнавальними вважає типи крутія, блазня та 

дурника [140, с. 309], які далеко на завжди є псевдоморфними. Головне тут інше – 

їхній міцний зв’язок із сміховою стихією: вони самі сміються та з них сміються [140, 

с. 309].  

Карнавальний сміх – амбівалентний, «глибоко світоглядний та універсальний» 

[139, с. 74]. Що ж стосується псевдоморфності, то хоча її комічний потенціал є 

надзвичайно потужним (не випадково мотиви з появою псевдів типові для комедій, 

малих жанрів демократичної міської літератури, пікаресок, пародійних поем тощо), 

ним її призначення аж ніяк не вичерпується. Як зазначалось вище, сюжети за участю 

таких персонажів часто мають і виключно трагічне або драматичне емоційне 

наповнення (це є характерним для балад, фантастичних повістей, авантюрної лінії 

розвитку роману – від давньогрецького до романтичного історичного тощо), що 

суперечить емоційній забарвленості карнавальної культури. У таких випадках 

використання категорій «карнавальність», «карнавалізація», традиційно 

асоційованих зі святково-сміховим дискурсом, є не надто доречним. 

Значущою в цьому плані є теорія А. Грінштейна [255], який пропонує 

розмежовувати бахтінське поняття «карнавальності» та «маскарадність» «як 

смислове поле», певний рівень, «на якому об’єднуються різноманітні (всі можливі) 

смисли, пов’язані із топосом маскараду, та актуалізація цих смислів у тексті» [255, 

с. 22].  

На думку вченого, маскарадність генетично пов’язана з карнавальністю, однак 

відрізняється від неї: показовими тут є трагічний модус та близький до певних 

проявів псевдоморфності мотив «маски» [255, с. 27]. А. Грінштейн стверджує, що 

останній здатний збагачуватися «додатковими конотаціями» і «трансформуватися в 
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мотив (точніше, комплекс взаємопов’язаних мотивів) втрати обличчя, втрати свого 

я, пошуків справжнього обличчя та істинної сутності, прагнення позбавитися від 

маски, що (назавжди) приросла до обличчя, спроби дізнатися, що приховує маска 

(варіант: своя маска) тощо» [255, с. 27]. Дослідник указує, що карнавальна маска 

«несе народження, маскарадна – смерть» [255, с. 27]. Вони навіть по-різному 

виглядають: учасники карнавальних дійств мають маски пишні, багато декоровані, 

святкові, розважальні, а на бал-маскарад одягають чорну півмаску, що приховує 

лише очі персони [255, с. 27].   

Появу власне «маскарадної літератури» А. Грінштейн відносить до початку 

ХХ ст. [255, с. 26], однак основи її формування вбачає ще у ХVІІІ ст. [255, с. 27–28], 

що зайвий раз застерігає від спокуси піддатися теорії «карнавалізації без берегів» 

там, де йдеться про розгляд художніх засобів вираження феномена сутнісно-

візуальної або сутнісно-рецептивної невідповідності (удавань, ілюзій тощо). 

Залежно від емоційного забарвлення, жанрових меж використання, функціонального 

призначення псевдоморфні персонажі можуть належати як карнавальному, так і 

маскарадному дискурсам. 

Найбільш складною для розв’язання є проблема спільного і відмінного між 

псевдоморфними персонажами та двійниками, адже двійник може підміняти, 

заміщати собою героя [256, с. 8]. Тим самим він ніби зазіхає на його ідентичність, 

руйнує світ «правди» та створює атмосферу ілюзорності, примарної «гри». Зі свого 

боку, «асиметрія удавано тотожного» [216, с. 13] містить неабиякий конфліктно-

сюжетний потенціал, що по-різному реалізують письменники різних країн та часів. 

Системне узагальнення численних підходів до визначення двійництва в галузі 

художньої творчості представляє праця С. Агранович та І. Саморукової 

«Двійництво» [216]. Автори інтерпретують його як культурний архетип [216, с. 9], 

один із найдавніших способів моделювання місця людини у світі [216, с.  10], 

мінімальну структуру суспільства «один – інший»: «У цій примітивній структурі 

двійництво фіксує подібність та різницю (відмінність) з іншого боку. Воно 

концентрується на ЗВ’ЯЗКУ «одного» з «іншим» [216, с. 10]. 
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У дослідженнях О. Фрейденберг [6, с. 235], М. Бахтіна [139, с. 75], 

Є. Мелетинського [150, с. 22], Ю. Лотмана [146, с. 157], Н. Брагінської [257, с. 290] 

та ін. відсутнє чітке розмежування двійників та псевдів, що пояснюється їхньою 

семантичною близькістю, зокрема тим, що як одні, так й інші позбавлені ознак 

«справжності», на рівні архетипів асоційованої із життям, а отже, з погляду 

фахівців, є метафоричними уособленнями смерті. «Вони представляють той самий 

образ» [135, с. 38] – «життя, оновленого смертю, із неминучою подвійною роллю, 

яка виражається в переміні або перестановці функцій» [135, с. 43]. 

О. Фрейденберг, висвітлюючи «механізми» створення різноманітних рольових 

інверсій, акцентує прадавню універсальну природу досліджуваного феномена: на її 

думку, тип двійника-псевда з’являється внаслідок відокремлення та персоніфікації 

«смертної іпостасі» міфічного героя. «Проходження героями фази смерті та пізніше 

відділення цієї другої тимчасової функції породило образ двійника, який набув 

значного поширення в обрядах, переказах та літературі. Спочатку герой подвійний; 

потім його друга частина, брат або друг, стає самостійною. Смертний герой 

залишається в пеклі, а переможець смерті повертається знову на землю і живе» [136, 

с. 210]. Дослідниця робить висновок: «…у «самозваних претендентах» ми маємо 

дійсно двійників світлого начала у вигляді множинної одиничності; вони є носіями 

образу смерті як в епосі, так і в комедії» [136, с. 234]. Науковець указує й на 

близькість оповідних ситуацій, заснованих на двійництві та удаваннях, маючи на 

увазі «так звані «уподібнення» та паралельний мотив «заміни» [136, с. 216]: «Мені 

вже випадало говорити про них та показувати їх у побуті й більш пізньому обряді, 

коли йшлося про підміни наречених, царів і богів. Звичайно, це ті ж двійники, ті ж 

носії семантики героя, що перебуває в пеклі» [136, с. 216].  

У контексті теорії образних віддзеркалень давніх уявлень про нерозривну 

єдність життя й смерті, світла й темряви питання розглядає Н. Брагінська: «Те ж 

саме робить тінь, примара, псевд (тобто перетворена у персонажа, «удаваного 

двійника» тіньова іпостась світла)» [257, с. 290]. Вона зазначає, що «поява та 

зникнення стихій, утілених у персонажах світла й темряви», стають рушійними 
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силами драматичної вистави, незалежно від того, зображується «тріумф та падіння 

трагічного героя або похваляння й осміяння комічного псевда» [257, с. 295]. 

М. Бахтін засвідчує типовість двійників для карнавальної стихії взагалі, адже 

всі образи карнавалу мають амбівалентну сутність, об’єднуючи в собі «обидва 

полюси зміни й кризи: народження та смерть (образ вагітної смерті), благословення 

та прокльон…, похвалу та лайку, юність і старість,  верх і низ, обличчя та зад, 

глупоту і мудрість» [139, с. 74]. Тому карнавальне світосприйняття активно 

виражається в «парних образах», що підбираються «за контрастом (високий – 

низький, товстий – стрункий тощо) і за подібністю (двійники – близнюки)» [139, 

с. 74]. Дослідник робить акцент на карнавальній природі двійника, який виникає 

внаслідок пародіювання, «вивертання назовні» саме в кризові, перехідні моменти 

(Смердяков, чорт Івана Карамазова тощо). Мета двійника, за М. Бахтіним, – 

розвінчання згубних ідей: у ньому персонаж заперечується, щоб відродитися, 

очиститися й піднятися над самим собою [139, с. 75]. Отже, учений також 

співвідносить цей феномен із архаїчним «двоєсвітом» – «розподілом на простір 

життя та смерті» [216, с. 7]. 

Є. Мелетинський, з одного боку, пов’язує двійництво з міфологічною парою 

«культурний герой – трікстер», а з іншого – з карнавальною стихією. Він уважає 

міфологічного крутія далеким пращуром «середньовічних блазнів, героїв 

крутійських романів, усіляких комічних двійників у літературі Відродження» [150, 

с. 23], а його «універсальний комізм» подібним до тієї карнавальності, «яка 

проявлялась і в елементах самопародії, що мали місце в ритуалах австралійців, 

римських сатурналіях, середньовічних «святах дурнів»  [150, с. 23]. Таке твердження 

теж опосередковано вказує на генетично-змістовну подібність двійників та псевдів. 

Не без урахування розглянутих вище ідей активно розробляється тема 

двійництва в художній творчості кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., оскільки 

саме в цю добу набуває поширення думка про те, що «будь-яка особистість  

іррефлексивна – тотожна й нетотожна собі водночас, що вона, інакше кажучи, не в 

змозі затвердити себе цілком без замаху на позицію, яку займає Інший» [249, с. 10]. 

Науковці неодноразово аналізують двійництво на матеріалі російського та 
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західноєвропейського романтизму (окремо або в порівняльному аспекті): [216; 256; 

258-264 тощо]. У контексті українського романтизму двійництво розглядають, 

наприклад, Т. Бовсунівська [265], О. Новик [266], Є. Лебідь [267] та ін.  

Однак, незважаючи на те, що літературознавці, приділяючи багато уваги 

відповідному феноменові, практично впритул підходять до проблеми 

функціонування псевдоморфних персонажів у літературах указаного періоду, їхня 

диференціація все ж не відбувається.  

Для того, щоб довести доцільність такого розмежування, потрібно 

зосередитися на відмінностях між типами двійника та псевда, між двійництвом та 

псевдоморфністю. Насамперед необхідно зазначити, що двійництво має зв’язок із 

псевдоморфністю лише в певному аспекті – здійснення рольової підміни на основі 

«дзеркальної подібності» («близнюки» [216, с. 11]) або «дзеркального 

енантіоморфізму» [146, с. 157], коли з’являється «темний», «тіньовий» антагоніст 

[216, с. 11]. Саме в цих випадках такі персонажі отримують статус «карнавальних» 

(за М. Бахтіним) або «пародійних» (за О. Фрейденберг) дублерів. Двійники без 

відповідного функціонального призначення не мають зв’язку з предметом нашого 

дослідження. Також поза межами його тематичного діапазону залишається 

засноване на внутрішніх протиріччях особистості психологічне двійництво, 

позбавлене семантики несправжності, удаваності, ілюзорності.   

З іншого боку, потенціал реалізації псевдоморфності двійництвом не 

вичерпується. Адже значення має не «подвійність» (наявність відповідних образних 

пар для оманної заміни, яких псевди, до речі, часто позбавлені), а суперечливість 

явного та істинного. Наприклад, показові в цьому плані ситуативні невідповідності, 

породжені неадекватністю сприйняття (несвідомий інцест або вбивство 

невпізнаного родича, таємниця походження нащадка заможної родини, якого всі 

вважають бідняком, олюднення демонів або богів), сутнісно константні 

перетворення людини на представника флори/фауни тощо.  

Отже, псевдоморфність не може бути ототожнена з усіма перерахованими 

вище феноменами, однак тісно пов’язана з ними, що забезпечує неабияку увагу 

літературознавців загалом та компаративістів зокрема до певних форм її прояву. 
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Ще одна специфічна ознака псевдів, яка дає підстави для констатації факту 

існування значних перспектив їхнього порівняльного аналізу, – співвідносність із 

традиційними мотивами, заснованими на сутнісних та формально-рецептивних 

невідповідностях («каліф на годину», «дівчина-воїн», «чоловік на весіллі своєї 

дружини» тощо): кореляція із повторюваними елементами, що рухають оповідь, 

засвідчує типовість таких образів для міфів, фольклору, літератур різних народів. Як 

цілком слушно зазначає О. Фрейденберг, «мотив – це розповсюджений образ, і ми 

маємо йти не за «схожістю», але за єдністю  образів, не боячись різнорідності 

мотивних позначень. Образ той самий може давати мотиви різні за зовнішнім 

виглядом, але абсолютно однакові внутрішньо: Диявол та Янгол, Авель та Каїн 

виявляються двома братами тільки одного батька» [268, с. 128].  

Дослідниця вказує на багатий потенціал саме широко контекстуальних 

компаративних досліджень варіативно співвідносного матеріалу: «Питання про 

ступінь свідомості у виборі та маскуванні того чи того сюжету, того чи того мотиву, 

… про схожість та про запозичення – взагалі не можна розв’язати, якщо не 

зануритися в аналіз самої природи сюжету або мотиву, про які йдеться. І для цього 

аналізу треба брати саме варіації найрізноманітніших творів у найрізноманітніших 

авторів і авторство все виносити за дужки, оголюючи один сюжет» [268, с. 120]. 

Висвітлення питання особливостей модифікацій мотивів, зі свого боку, закономірно 

супроводжується визначенням традицій їхніх сюжетних комбінацій, основних 

жанрових меж популяризації. 

Водночас зазначимо, що нашою метою є не скрупульозна фіксація псевдів із 

претензією на вичерпність, а презентація феномена в аспектах його традиційності та 

значущості, а також – потенційної «привабливості» для порівняльного 

літературознавства. Ураховуючи все багатство матеріалу, ми зосередимо увагу не на 

будь-яких мотивах, наративних одиницях, а тільки на тих, що до кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. набули статусу міжнародних, перетворилися на 

«формули», значущі для розвитку певних жанрів та компаративних студій 

української, російської культур у європейському контексті, розуміння процесів 

взаємодії традиції та новаторства, культурних діалогів, загальнонаціональних 
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тенденцій звернення до спільних першоджерел та оригінального перевідтворення 

їхніх надбань. Адже саме XIX ст. знаменує початок бурхливих змін – авторського 

«індивідуалізму та особистої вільної ініціативи», стає своєрідною межею 

традиційного («готового») сюжету та «початком сюжету вільного» [135, с. 60]. 

Розв’язання проблеми функціонування псевдоморфних персонажів 

окресленого контексту обраної доби на цих засадах потребує також усвідомлення 

загальнонаціональних детермінант їхньої популярності в художній творчості так 

званих «перехідних періодів» історико-культурного процесу взагалі. Оскільки 

семантика будь-яких псевдів на символічному рівні пов’язана з поняттями 

невизначеності, метаморфози, зміни, закономірним є поширення подібних образів у 

мистецтві під час оновлення ціннісних норм суспільства. Як засвідчує Ю. Разінов, 

«питання про сутність правди та неправди, хоча й належить до «вічних» тем 

філософії, стає особливо значущим в епоху великих змін» [269, с. 3].  

 На цей факт звертають увагу М. Бахтін та А. Грінштейн. Так, зокрема, 

останній уважає саме ХVІІІ ст. «прикордонною епохою» [255, с. 28], коли 

популяризуються топоси театру, театральності, гри, видовищ, сміху, комічного 

тощо: у їхній актуалізації «на перший план виходить мотив (не-) справжності, який 

послідовно трансформувався протягом чотирьох століть» [255, с. 28]. Ідеї М. Бахтіна 

про зв’язок карнавальної стихії з проміжними етапами буття «природи, суспільства 

та людини» [138, с. 14] також указують на закономірність зростання уваги до її 

форм у переламні моменти розвитку людства.  

Загальновідомо, що кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. характеризується 

значними змінами в житті багатьох країн європейського континенту, які свідчать 

про загальну тенденцію трансформації системи світоглядно-естетичних координат, 

розпочату ще ідеологами Просвітництва, та загострення суспільних протиріч. 

Йдеться про численні соціальні катаклізми, викликані посиленням бунтівних 

настроїв, демократизацію, руйнування традиційно-нормативних засад у художній 

творчості тощо. «Дух вільнодумства» обіймає різні галузі людської діяльності – від 

політичної до мистецької (подібні твердження належать до тих положень, що не 

потребують особливих доказів із покликаннями, оскільки для фахівців є визнаними, 
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очевидними фактами із загальної скарбниці надбань літературознавства. Далі в 

тексті подібна інформація буде позначатися знаком*).  

Тож не дивно, що псевдоморфні персонажі та співвідносні із ними мотиви 

наповнюють твори письменників досліджуваної доби, позначеної суттєвим 

перевідтворенням соціокультурних орієнтирів, відображаючи фронтальне тяжіння 

до понятійно-ціннісної інверсії.  

Водночас треба зважити на те, що саме кризові моменти в історії країн 

супроводжуються активним сплеском шахрайства з різноманітними видами 

вдавання (наприклад, самозванства або імітації володіння надприродними 

здібностями). Такі тогочасні власне національні та цілком життєві прояви 

неузгодженості істинного й удаваного теж слугують важливим стимулом для 

створення образів псевдів майстрами слова різних національних літератур, часто 

незалежно одними від одних. 

Зазначене вказує на перспективи використання в процесі досліджень 

псевдоморфних персонажів типологічного підходу компаративістики, орієнтованого 

на вивчення «типологічних сходжень», «аналогій», поява яких не передбачає 

усвідомленого звернення до спільного першоджерела або взаємодії [9, с. 94].  

 Запропонована нами в наступному розділі типологія псевдоморфних 

персонажів також, окрім іншого, демонструє плідні результати застосування такої 

методології, а сама можливість її створення знову свідчить на користь визнання 

універсальності, традиційності досліджуваного явища – надійної запоруки 

перспективності застосування для його вивчення порівняльного аналізу. (див. 

«Псевдоморфні персонажі та їх типологічна класифікація як перспективний предмет 

розгляду компаративістики» [234]). 

Отже, все зазначене вище дозволяє виокремити значущі специфічні ознаки 

псевдоморфних персонажів, що зумовлюють їхню «привабливість» для 

компаративістики:  

1) символіко-семіотична сутність, пов’язана із бінаризмом людського 

мислення, яка забезпечує співвідносність феномена із спільними для різних 
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культурних традицій ритуально-обрядовими джерелами («перехідними обрядами»), 

його поширення в міфах, фольклорі, літературі різних часів та країн; 

2) потужний афективний потенціал, зумовлений інверсійною функцією 

(порушенням нормативної відповідності в різних галузях), що детермінує 

перманентну затребуваність псевдів як художніх засобів мистецтва загалом;  

3) відповідність природі комічного, заснованого на суперечностях (поширення 

в жанрових формах комічного модусу багатьох національних культур та епох); 

4) узгодженість із універсальними чинниками, що визначають «популярність» 

екстракомічних псевдоморфних персонажів у межах фантастичного та авантюрного 

дискурсів; 

5) типовість (псевди можуть бути функціональними, соціально-історичними, 

загальнолюдськими типами);  

6) кореляція з «вічними» ідеями («театральності», примарності, 

дисгармонійності буття, оманливості формального сприйняття тощо);  

5) близькість, але не тотожність певним явищам, традиційно цікавими для 

порівняльно-літературних розвідок (йдеться про гротескність, самозванство, 

крутійство, карнавальність, двійництво);  

6) співвідносність із міжнародними, «мандрівними» мотивами, сюжетами та 

здатність до модифікації відповідно національних, історичних потреб культури-

реципієнта (одиничні, несистемні прояви персоніфікованої псевдоморфності, 

позбавлені сталих зв’язків із наративно-жанровими кліше, залишаються поза 

межами нашого наукового інтересу);  

7) затребуваність у художній творчості «перехідних періодів» історико-

культурного процесу взагалі. 

З огляду на специфіку псевдоморфних персонажів, наднаціональний та 

позачасовий характер цього феномена, компаративні студії відповідного предмета в 

різних об’єктних площинах обіцяють знахідки, значущі в численних аспектах: з 

погляду подібностей та національно-історичної специфіки становлення й шляхів 

розвитку жанрових форм (зокрема й крізь призму їхніх «відносин» із ритуальними, 

міфологічними та фольклорними першоджерелами), творчої реалізації певних 
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традиційних мотивів та сюжетів, художніх засобів образності, композиційних 

прийомів, трансформації уявлень про формально-сутнісні суперечності різних рівнів 

тощо. Висвітленню цього питання присвячені наші статті [233-236] та розділ 

монографії [187, с. 22-140]. 

 

 

2.2. Типологічна систематизація псевдоморфних персонажів: головні 

засади, групи, інваріанти та потенціал їхньої наративно-образної конкретизації 

 

 

Під терміном «типологія», що набуває поширення у філологічних науках у 60-

х роках ХХ ст. [7, с. 565], розуміється «вид наукової систематизації, класифікація 

чогось за спільними ознаками» [1, с. 666], метод дослідження, «заснований на 

упорядкуванні літературних явищ за спільними й відмінними ознаками (як правило 

– структурними та функціональними)» [15, с. 117].  

Незважаючи на те, що досить часто лексеми «типологія» та «класифікація» 

використовуються як синонімічні, між ними все ж є певна відмінність. Друге 

поняття змістовно ширше, ніж перше, оскільки класифікація або може бути 

створена на основі типологічних засад (типологічна класифікація, типологія), або ж 

ні (у випадках, коли в її основу покладено поліаспектні критерії несистемного 

характеру): «Критерій класифікації може бути випадковим, а критерій типології 

завжди сутнісний» [270, с. 715]. 

Розв’язання питання характеру співвідносності категорій «типологія» і «тип» 

також передбачає врахування двох важливих моментів. З одного боку, типологічна 

систематизація спрямована на «вироблення системи типів (грец. – зразок), тобто 

узагальнених моделей, парадигм чи матриць» [15, с. 117], а з іншого, – 

спостерігаємо «невірне вживання термінів типологія, типологічний, коли їх 

виводять від літ. тип (у значенні образ, характер, персонаж). Таке слововживання не 

має нічого спільного з Т. п. (типологічним підходом – О. Н.), лише створює 

термінологічну плутанину» [7, с. 563]. Таким чином, існування певного типу не є 
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обов’язковою підставою для створення типології, але тільки в результаті 

типологічної класифікації може бути диференційована система варіантів його 

змістовної парадигми. 

Для правильного розуміння сутності типології А. Волков пропонує 

враховувати той факт, що типологічні варіанти одного феномена виокремлюються, 

зіставляються та розрізняються «за певними диференціальними ознаками (ДО)» [7, 

с. 565], які «встановлюються шляхом виділення опозицій» (визначене 

М. Трубецьким в «Основах філології», це поняття є похідним від запропонованого 

членами Празького лінгвістичного гуртка терміна «Gegensatz») [7, с.  565].  

Отже, в основу типології псевдоморфних образів також має бути покладений 

принцип розмежування різновидів за опозиційними параметрами, який дозволить 

продемонструвати, з одного боку, їхню відмінність, а з іншого, – структурно-

семантичну єдність, без якої неможливе чітке визначення кордонів «країни псевдів». 

Роль такого інструментарію якнайкраще виконують саме варіативні різновиди 

бінарних антиномій, з якими асоціюються справжній статус, природа псевдів та їхня 

формальна презентація/рецепція.  

Першу групу утворюють персонажі, псевдоморфність яких визначається 

невідповідністю між сутністю та її формальним вираженням/сприйняттям, 

пріоритетно співвідносними із складовими ієрархічної пари «верх – низ» (І). Зі 

свою боку, вони представлені різновидами, розмежованими відповідно до варіантів 

опозиції, що мають широкий спектр значень. 

1. Антиномія «верх – низ» в аспекті соціальної статусності: 

псевдоморфність тут зумовлена суперечностями між змістовно-формальними 

характеристиками персонажів на кшталт «пан – слуга», «багач – бідняк», 

«аристократ – простолюдин», «володар – підданий» тощо.  

Показовим у цьому плані є, зокрема, інваріантний образ «принца-жебрака» – 

багатого/владного персонажа (часто – правителя), який видає себе за іншого 

(бідного, приниженого) чи сприймається як такий. Ми умовно позначаємо його як 

А1 (далі у тексті використовуємо також відповідні умовні скорочення для інших 

псевдоморфних персонажів – див. «Перелік позначень та скорочень»).  
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Варіанти типу А1 представлені в сюжетах, заснованих на численних 

повторюваних мотивах, типових для певних жанрових традицій. Так, зокрема, 

значущу роль у процесі їхнього затвердження відіграють чарівні казки різних 

народів. Наприклад, до скарбниці міжнародних належать оповідні кліше «бідняк 

заручається з дівчиною»/«гордовита наречена» АТ 885/ББКН 900 (знатну дівчину 

видають за жебрака, який насправді виявляється перевдягненим принцом) та 

«Свинячий чохол»/«Віслюча шкіра» АТ 510В/ББКН 510 (дочка короля тікає з дому 

та вдає жебрачку) та ін. Згодом вони починають також активно використовуватися в 

літературних казках та новелах: «Б’янка, дочка Тулузького графа» Л. Аламанні, 

«Дочка короля Британії» Ф. М. Мольца, «Приємні ночі» Дж. Страпарола, «Нічні 

забавки» Б. Депер’є (новела CXXIX), «Віслюча шкіра» Ш. Перро, «Пентамерон» 

Дж. Базіле (новела 11/6), «Свинопас» Г. Х. Андерсена тощо.  

Традиційним для численних національних культур є мотив «чоловік на весіллі 

своєї дружини» ББКН 974=AA*891 (міжнародні казкові сюжети «Вірна дружина» 

АТ 888, «Добриня Микитич» ББКН 974*): його функціонування простежується в 

«Одіссеї» Гомера, дев’ятій новелі десятого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо, 

південнослов’янських піснях про Марка Кралевича, російській билині «Добриня у 

від’їзді та невдале одруження Альоші» тощо [124, с. 135; 126-127; 128, с. 122-123]. 

Окремою іпостассю «принца-жебрака» є також мандрівний правитель у подобі 

простолюдина. Діапазон мотивацій перевдягання доволі широкий: від необхідності 

приховувати власне обличчя задля безпеки – до бажання дізнатися справжню оцінку 

«владного режиму». Доцільно припустити, що цей образ теж потрапляє в літератури 

різних країн із скарбниці світового фольклору: казок (зокрема, із «Тисячі й однієї 

ночі»), легенд, переказів, балад, пісень. Наприклад, В. Скотт на сторінках передмови 

до свого роману «Айвенго» зазначає, що той епізод оповіді, де король Ричард 

інкогніто зустрічається з «веселим самітником», ченцем Туком, у його келії, він 

«запозичив» із старовинних народних балад, на які багата Англія [271, с. 11]. 

Письменник наводить низку доказів на користь його традиційності: згадує, що такі 

історії трапляються у всі часи та у всіх народів, які ніби змагаються один із одним в 

описі мандрів перевдягненого монарха, що задля задоволення власної цікавості або 
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розваги спускається в нижчі прошарки суспільства та переживає низку пригод, 

цікавих насамперед завдяки невідповідності істинного та удаваного соціальних 

статусів героя [271, с. 11]. Йдеться про мандри перевдягненого Харуна ар-Рашида з 

його слугами нічними вулицями Багдада, а також – про схожі сюжети у творах 

французьких менестрелів, шотландських переказах, віршованій повісті «Rauf 

Colziar», де король Карл постає в подобі вугляра тощо [271, с. 11]. 

Образ мандрівного правителя інкогніто дійсно є міжнародним: він 

характерний для літературних казок («східна казка» І. Крилова «Каїб», ф’яби К.  

Гоцці «Король-олень» та «Щасливі жебраки», «Пригоди Саїда» В. Гауфа), 

новелістики (наприклад, у дев'ятій новелі десятого дня «Декамерона» Дж.  Боккаччо 

султан подорожує в подобі купця), історичних романів із авантюрним забарвленням 

(«Айвенго» В. Скотта, «Дев’яносто третій рік» В. Гюго) тощо. На окрему увагу 

заслуговує показовий у цьому плані традиційний сюжет про боротьбу царя і демона: 

після того, як демон перемагає можновладця та «вступає у його права» (захоплює 

престол, дружину царя, взагалі перетворюється на нього) [118, с. 44], правитель 

змушений поневірятися в образі бідняка. Трансформації цього сюжету вчені 

простежують у різних культурних контекстах (див. с. 54); також мотиву обманного 

зниження статусу в російській та західноєвропейських літературах привчені наші 

публікації [187, с. 56 – 59; 203 – 204; 272]. 

Образ псевда, що вдається до оманного зниження власного статусу, 

функціонує також у межах оповідних кліше «випробування підданих або родичів» 

(«Міра за міру» В. Шекспіра, «Школа лихослів’я» Р. Б. Шерідана, «Векфільдський 

священик» Ол. Ґольдсміта, «Анджело» О. Пушкіна та ін.), «знатна особа вдає 

бідняка заради любові/наймається на службу до коханої людини» («Похмурий» 

Менандра, візантійський роман про Каллімаха та Хрісоррою, «Кентерберійські 

оповідання» Дж. Чосера, «Підмінені» Л. Аріосто, «Раба свого коханого», «Учитель 

танців», «Набережна в Севільї» Лопе де Вега, «Під знаком ненависті та любові» 

П. Кальдерона, «Свято чоботаря» Т. Деккера, «Джентльмен – учитель танців» 

В. Вічерлі, «Скупий» Г. Квітки-Основ’яненка тощо), «багатій удає бідняка заради 

помсти» («Дівчина з глечиком» Лопе де Вега, «Севільська куниця» А. де Кастільо-і-
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Солорсано, «Дубровський» О.  Пушкіна), «знатна особа грає роль простолюдина 

задля розваги» («Правдивий комічний життєпис Франсіона» Ш. Сореля, «Людина, 

яка сміється» В. Гюго, «Панночка-селянка» О. Пушкіна тощо), «пан та слуга 

міняються вбранням і ролями» (для порятунку хазяїна – «В’язні» Плавта, «Айвенго» 

В. Скота, випробування нареченої – «Смішні манірниці» Ж.-Б. Мольєра, «Гра 

кохання і випадку» П. К. де Ш. де Маріво, «Де є образа, там немає ревнощів, або 

Пан-слуга» Ф. де Рохаса, «Жодле, або Пан-слуга» П. Скаррона тощо), 

«самоприниження святого» (наприклад, «Житіє Олексія, людини божої» та його 

численні драматичні переробки й переклади в різних країнах Європи, українському, 

російському шкільних театрах, духовних віршах [165, с. 6; 273, с. 71; 274]) тощо. 

Окремо варто звернути увагу на традиційний мотив виховання нащадка 

багатіїв нерідними бідними батьками (внаслідок викрадення, підміни, спроби 

позбутися небажаного спадкоємця, приховати вагітність знатної особи тощо). 

Оскільки в цьому випадку тимчасова несправжність соціального статусу персонажів 

створюється не з їхньої ініціативи, а внаслідок обставин і ними самими не 

усвідомлюється, йдеться про так званих «пасивних» псевдів: «Дафніс і Хлоя» Лонга, 

«Ефіопіка» Геліодора, шоста новела другого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо, 

«Знатна посудомийка», «Циганочка» М. де Сервантеса, «Зелена пташка» К. Гоцці, 

«Життя Маріанни» П. К. де Ш. де Маріво, «Кетхен із Гайльбронна» Г. фон Кляйста, 

«Ганнуся» Г.  Квітки-Основ’яненка, «Ганнуся» М. Попова тощо. Відповідний мотив 

може сприяти загостренню інтриги, забезпечувати «happy end». У багатьох творах 

світової літератури представлена ситуація, коли незнання героєм або героїнею 

правди про їхнє походження перешкоджає щастю, а встановлення справедливості 

розв’язує всі проблеми.  

«Принцові-жебракові» протиставлений інший інваріантний образ – 

самозванець (1В): він посідає незначне місце в соціальній ієрархії, але при цьому 

безпідставно домагається високого статусу, видає себе за знатну/багату/владну 

людину або сприймається як такий. Із ним пов’язані мотиви незаконних претензій 

на престол («цар-самозванець» [179, с. 122]), шлюбної афери, «Попелюшки» АТ 510 

А/ББКН 510 А, «каліф на годину» тощо. 
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Перший особливо поширений у творах на історичну тематику («Борис 

Годунов» К. Рилєєва, «Борис Годунов» та «Капітанська дочка» О. Пушкіна, 

«Дмитро Самозванець» Ф. Булгаріна, «Дмитро Самозванець» О. Хомякова, 

«Куп’янський самозванець» Г. Квітки-Основ’яненка, «Олексій Однорог», «Повість 

про Бориса Годунова та Дмитра самозванця» П. Куліша тощо), трапляється в 

комедіях («Той, що приїхав із столиці, або Метушня у повітовому містечку» 

Г. Квітки-Основ’яненка,  «Ревізор» М. Гоголя). 

Другий більш характерний для фольклорних новелістичних казок (АТ 859, 

859А, 859В, 859С, 859D [151, с. 13]), жанрових форм із комічним змістовим 

наповненням різних епох та національних літератур: фабліо (про походеньки 

Трюбера), крутійським романам («Історія життя пройдисвіта на ім’я дон Паблос» 

Ф. Ґ. де Кеведо-і-Вільєґаса, «Севільська куниця» А. де Кастільо-і-Солорсано, «Моль 

Флендерс» Д. Дефо), комедіям та новелам («Комедія про Матамора у бурлескних 

віршах» П. Скаррона, «Обманне весілля» М. де Сервантеса, «Міщанин-шляхтич» 

Ж.-Б. Мольєра тощо). 

У казці про Попелюшку представлена історія бідної дівчини, що за певних 

обставин (переважно, під час світського заходу) з'являється вбрана, як знатна особа, 

і привертає увагу вельможного чоловіка – свого майбутнього нареченого. Цікаво, 

що в цьому випадку героїня не засуджується, а любов «принца» інтерпретується як 

заслужена винагорода за чесноти, що повною мірою компенсують її бідність. Думка 

про пріоритет моральних цінностей над матеріальними, бажання «справедливості», 

мрія про заможного нареченого у своєму поєднанні утворюють ідеологічне 

підґрунтя відомої фабули. Численні варіанти казки про Попелюшку існують у 

різних народів: «Образ Попелюшки поширений у західноєвропейському фольклорі» 

(шотландському, німецькому, ірландському, датському, французькому тощо) [151, 

с. 217]. Але у класичній літературній традиції цей мотив не надто затребуваний (на 

відміну, зокрема, від сучасної масової культури).  

Щодо «каліфа на годину», то тут йдеться про сюжетну ситуацію 

невідповідності, коли незнатну та бідну людину за логікою зворотності карнавалу на 

певний час обирають повелителем (звеличують як багатія). Вважається, що цей 
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мотив запозичується європейською літературою з арабського фольклору і стає добре 

відомим завдяки французькому перекладу «Тисячі й однієї ночі» А. Галлана [7, 

с. 565]: у казці «Халіф на годину» розповідається, як Харун ар-Рашид на деякий час 

«перетворив» відомого героя багдадських історій Абу-ль-Хасана на правителя. 

Подібні ситуації представлені також в обрамленні комедії «Приборкання 

норовливої» В. Шекспіра, «Каліфі на годину» Д. Горчакова, «Цигані» П. Куліша, 

творах П. Барики («Мужик королем»), О. Фредро («Пан Йов’яльський») тощо.  

Потрібно також зазначити, що часто псевдоморфність персонажа стає 

наслідком не прямих претензій на високий статус, а опосередкованих: коли він 

безпідставно привласнює те, що має стати запорукою отримання справжнім героєм 

винагороди, влади в подальшому (чужі подвиги, наречену тощо). Тут маємо справу 

із «самозваними героями» або «псевдогероями» (1С) та «самозваними 

нареченими», «псевдонареченими» (1D), які діють у казках різних народів: «Іван-

царевич та сірий вовк» ББКН 550, «Молодильні яблука» АТ/ББКН 551, «Три 

підземних царства» АТ 301 тощо.  

За В. Проппом, роль псевдогероя полягає у тому, що він убиває/нейтралізує 

шукача й відбирає все чесно ним добуте (царівну, чудесні предмети) [253, с. 46]: 

найчастіше вона дістається старшому братові (братам) або особі, яка за соціальним 

статусом є вищою за шукача (маршал, генерал) [253, с. 46]. Проблема суспільної 

нерівності, тенденція обмеження прав спадковості відносно молодшого нащадка й 

закономірне прагнення народу до «відновлення справедливості» – все знаходить 

відображення у фольклорі [151, с. 111]: героєм стає молодший брат [151, с. 64], а 

обманщиком і негідником – той, хто в реальному житті має права, владу і багатство. 

Діахронія бінарних антиномій «верх – низ», «життя – смерть», «добро – зло» по мірі 

формування чіткої соціальної ієрархії продовжується новою парою, де на одному 

полюсі – «бідність» і «чесність», а на іншому (псевдогеройському) – «багатство» і 

«обман».  

Окремо зауважимо також, що псевдогероєм не можна вважати самого 

казкового шукача, складні завдання якого виконують чарівні помічники, оскільки 
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останні є лише персоніфікаціями його окремих якостей (наприклад, сили) [128, 

с. 149]: функціонально вони – неподільне ціле [128, с. 150]. 

Один і той же персонаж в межах сюжету може виступати і як псевдогерой, і як 

псевдонаречений. О. Фрейденберг взагалі вважає такі образи персоніфіковано-

ізоморфними іпостасями самозванства, зворотно-дзеркальною відповідністю 

аналогії міфомислення «бог – цар – герой – наречений» [136, с. 68 – 70, 81]. 

Дослідниця відзначає, що «всі три сюжети мають спільний стрижень – тимчасове 

володіння країною, владою, жінкою. І залишається лише додати, що семантика цих 

трьох сюжетних циклів, зі знаком рівності між «царюванням» та «актом 

возз’єднання», між «царем» та «чоловіком», «рабом» та «коханцем», «країною» та 

«жінкою», простежується нами тільки в цій галереї відмінностей і поза її межами не 

існує» [135, с. 45]. 

Жіночий варіант такого типу – наречена-самозванка, яка «привласнює» 

статусного чоловіка, призначеного для іншої, вдаючись до обману (наприклад, 

перевдягання), чарів (перетворює справжню наречену на тварину або птаха), ізоляції 

чи навіть вбивства своєї конкурентки. Показовими в цьому плані є міжнародні 

казкові сюжети «Любов до трьох апельсинів» АТ 408/ББКН 408, «Мати-рись» ББКН 

409, «Царівна і служниця» АТ 437(533**=AA 533*B), «Підмінена царівна» ББКН 

533=AA 533A тощо. У європейській літературній традиції особливо популярним є 

сюжет про підмінену наречену, відомий як історія «Берти з великими ногами» [275].  

2. Псевдоморфність персонажів другої підгрупи детермінована 

суперечностями між їхнім єством та його зовнішнім проявом, співвідносними зі 

складовими антиномії «верх – низ» у ґендерному аспекті (звичайно, з позицій 

цінностей, притаманних патріархальному суспільству досліджуваного нами 

національно-історичного контексту). Тут йдеться про тимчасову візуальну зміну 

статі, коли чоловіки удають жінок («псевдожінки/-дівчата» – 2А) або жінки грають 

роль чоловіків («псевдочоловіки» – 2В). 

Мотив крос-ґендерної травестії належить до міжнародних: він простежується 

ще в міфології, зокрема, античній та скандинавській. Наприклад, міфи про 

дитинство Ахілла на острові Скірос, де він зростав разом із дівчатами, одягнений у 
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жіноче плаття, однак, побачивши спис і щит, викрив себе; або про Геракла, який, 

перебуваючи в рабстві в Омфали, перевдягався в дівоче вбрання [128, с. 94]. 

Обманні зміни статі типові для поведінки міфологічного крутія – трікстера. 

Показовим у цьому плані є, зокрема, образ скандинавського бога Локкі: у жіночій 

подобі він спілкується із Фрігг, прикидається дівчиною-служницею перевдягненого 

в шлюбні шати Фреї Тора або жінкою-велетнем Текк, яка відмовляється тужити за 

Бальдром*. 

Поширений мотив крос-ґендерної травестії також у казках, билинах, баладах 

різних країн. Це, зокрема, міжнародні сюжети на зразок «Чоловік вихваляється 

дружиною» АТ 880, «Покинута наречена в чоловічій подобі» АТ 881, «Невинно 

обмовлена дівчина» АТ 883/ББКН 883A=AA 883, «Покинута наречена прислужує як 

лакей» АТ 884, «Покинута наречена» ББКН 884=AA 884A, «Дівчина-солдат» АТ 

884, «Дружина виручає чоловіка» ББКН 880=AA 880A, «Солдат-генерал» ББКН 

880*=AA *880 I, «Царівна-монах» ББКН 884B** та ін.  

Подібною до фольклорних наративів, де «активна героїня в чоловічому 

вбранні рятує чоловіка від біди» (АТ 880, 881, 881А, 882, 883В, 887, 888, 888А) [151, 

с. 13] є сюжетна ситуація, коли дружина та чоловік міняються вбранням, аби 

останній міг врятуватися втечею із в’язниці. Випадок такої шляхетної поведінки 

згадується ще в «Моралях» Плутарха, який розповідає про подвиг тірренянок, що 

допомогли своїм чоловікам здобути свободу, помінявшись із ними одягом («Про 

доблесті жінок»). Цей же мотив трансформовано в народному іспанському романсі 

«Граф Фернан Ґонсалес отримує волю завдяки своїй дружині», «Софонісбі» 

Дж. Дж. Тріссіно та пов’язаних із нею однойменній трагедії німецького барочного 

поета Д. К. Лоенштейна і російській п’єсі ХVІІІ ст. «Сципіо Африкан, вождь 

римський, та загибель Софонісби, королеви Нумідійської». В іншому аспекті така 

травестія може бути розглянута й як варіант оповідного кліше «пан і слуга 

міняються місцями для порятунку пана»: в обох випадках персонаж, що посідає 

нижче місце в ієрархії (прислуга, жінка), фактично приносить себе в жертву заради 

свого «сюзерена» (припустимо, що тут знаходять відображення уявлення про 
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цілковиту залежність дружини від чоловіка, характерні для патріархального 

суспільства).  

Поширеними у літературній традиції є також крос-ґендерні травестії, пов’язані 

з підміною на весіллі («Касіна» Плавта, «Коваль» П. Аретіно) або симпатією до 

псевда з боку представника однієї з ним статі (за О. Анікстом «мотив обману 

почуттів» [276, с. 736]): новела III (LXXIV 1-3) «Новеліно», «Молодик із 

Каструччо», «Пригоди Діани» Лопе де Вега, «Анконітанка» А. Беолько, «Пригоди 

прекрасної мусульманки» А.-Ф. Прево д’Екзіля, «Дванадцята ніч, або Як собі 

хочете» В. Шекспіра. О. Анікст зазначає, що «трикутник» «Олівія – Орсіно – Віола» 

був запозичений у Барнебі Річа («Прощання з воєнною професією», 1581 р.), однак 

цей сюжет мав довгу історію й до нього: «Спочатку він з'явився в італійській комедії 

«Переплутані» (1531), потім в одній із новел Банделло (1554), від нього перейшов до 

француза Бельфоре і вже звідти потрапив до Англії» [276, с. 735]. 

Такі ситуативні кліше взагалі є типовими для ренесансної європейської 

комедії. «Герой закоханий, предмет його пристрасті палає до іншого, той же 

(дівчина, яка вдає чоловіка) віддав (віддала) своє серце юнакові, закоханому без 

взаємності («Обмануті»). Зрозуміло, що без втрат для кого-небудь із цього 

лабіринту вибратися неможливо, якщо не залучити четвертого партнера, який би 

прийняв на себе нерезультативне, спрямоване на представницю тієї ж статі кохання, 

тобто якщо не перетворити колоподібну структуру в парну (і четвертий, брат-

близнюк тієї дівчини, яка привласнила собі чужу стать, звичайно, з’являється)» [277, 

с. 181].  

Особливо популярним мотив обманної зміни статі є, зокрема, у комедіях 

В. Шекспіра («Віндзорські жартівниці», «Венеціанський купець», «Два веронці», 

«Дванадцята ніч, або Як собі хочете», «Як вам це сподобається»). «Для ролей дівчат 

у театрах виховували юнаків. Це, крім іншого, було однією з причин того, що 

драматурги часто створювали п’єси, де по ходу дії дівчата мали з’являтися 

перевдягненими в чоловічий костюм (див. комедії Шекспіра «Два веронці», 

«Дванадцята ніч», «Як вам це сподобається»)» [278, с. 553]. Також цей феномен  

може бути пояснений й низкою інших факторів: свідомим використанням надбань 
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італійської ренесансної комедії (та її «попередниці» – комедії давньоримської), 

новелістики, карнавальної традиції [278, с. 450, 470; 279, с. 440; 138, с. 16] тощо.  

Різноманітні мотиви із крос-ґендерними перевдяганнями активно 

використовуються в новелістиці (третя та дев’ята новели другого дня «Декамерона» 

Дж. Боккаччо, «Новела про те, як було відкрито Джерело Одкровення» А. де Еслава, 

«Нові забавки і веселі розмови» Б. Депер’є, «Пачеко та Паломеке» Г. де Сеспедеса-і-

Менесеса, «Небилиці» Х. де Тімонеди, «Пригоди Діани» Лопе де Вега тощо), 

драматургії («Молодик із Каструччо» Лопе де Вега, «Ляпас від жінки – не образа», 

«Життя – це сон» П. Кальдерона, «Дон Хіль Зелені штани» Т. де Моліни, «Слуга 

двох панів» К. Гольдоні, «Бой-жінка» Г. Квітки-Основ’яненка тощо), повістях і 

романах («Наталя, боярська дочка» М. Карамзіна, «Чайковський» Є. Гребінки, 

«Заснування Харкова» Г. Квітки-Основ’яненка), агіографічній літературі («Житіє 

преподобної Аполлінарії», «Житіє преподобної матері нашої Ксенії», «Житіє та 

подвиги преподобної матері нашої Феодори», «Житіє та подвиги преподобної матері 

нашої Матрони» та ін.) тощо.  

І. Лімборський вказує, що ще в ХVІІІ ст. західноєвропейській літературі відомі 

«сюжети з «перевдяганням» та формула поведінки «я – не жінка, а чоловік», які 

мали цілком реальне підґрунтя [280]. 

Загальний огляд значної кількості фольклорно-літературних творів з позицій 

компаративістики дозволяє зробити певні висновки щодо провідних тенденцій у 

мотивації крос-ґендерних перевдягань, які, зі свого боку, визначають основні 

традиційні сюжетні ситуації цього тематичного кола. Чоловік удається до такої 

травестії, керуючись переважно егоїстичними бажаннями: прагненням любовних 

пригод (обман дозволяє безперешкодно спілкуватися із жінкою й уникнути 

покарання), необхідністю втечі з ув’язнення (самопорятунком). Дівчина ж, навпаки, 

переслідує шляхетну мету – врятувати чи повернути коханого, покарати зрадливого 

коханця або наклепника, встановити справедливість, довести власну придатність 

для якоїсь серйозної, «чоловічої» справи, професії тощо. Можна припустити, що 

через мотив крос-ґендерного перевдягання певною мірою відображаються прадавні 

(архетипні) уявлення про значення статевого акту для жінки і чоловіка: жертва – для 
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першої, задоволення сексуальних потреб, засіб порятунку життя (продовження себе 

в іншому) – для другого. Статевий акт саме для дівчини є вирішальним етапом 

ініціації: віддаючи себе чоловікові, вона пориває із дитинством, залишає 

батьківський дім, родину. Тож не дивно, що перевдягання в чоловічий одяг часто 

пов’язане з мотивом мандрів і темою кохання. 

Окрім того, на відміну від чоловічої [158, с. 338], дівоча травестія більшою 

мірою сприймається серйозно, а її зображення частіше пов’язане із трагічним або 

героїчним пафосом. Це може бути зумовлене, окрім іншого, ще й тим, що, 

змінюючи візуально стать, дівчина практично жертвує собою. Маска чоловіка 

вимагає обрізати (рідше – приховати) довге волосся, яке в багатьох народів здавна 

символізує тілесну та духовну чистоту, цноту: позбутися його означає втратити 

незайманість, приректи себе на безчестя. Про символічний зміст обрізання волосся 

див. студії А. ван Геннепа [211, с. 152]. 

3. Окрема підгрупа представлена персонажами, псевдоморфність яких є 

наслідком радикальної неузгодженості між сутністю та її вербально-позиційним 

вираженням, сприйняттям, асоційованими з підміною уявлень про «верх» і «низ» в 

аспекті морально-інтелектуальних цінностей. Останні найчастіше відповідають 

таким категоріям, як «праведність» – «гріх» та «розум» – «глупота», на 

символічному рівні наближеним також до антиномій «сакрального» і «профанного». 

Очевидно, що формування опозиції «праведність» – «гріх» значною мірою 

зумовлене затвердженням ідеалів християнства, відповідно до яких праведність є 

запорукою вічного життя на небесах, а гріховність асоціюється з духовною смертю, 

шляхом до пекла. Псевдоморфні персонажі цієї пари поділяються на два протилежні 

інваріантні типи: «псевдоправедники» – лицеміри, що прикидаються святенниками 

(3А), та «псевдогрішники», які беруть на себе нездійснені ними гріхи, злочини або 

стають жертвами безпідставних звинувачень  (3В).  

З погляду християнства знаним лицеміром вважається, насамперед, сам 

диявол, який використовує маску святості для того, щоб спокушати людські душі. 

Дієвою зброєю в боротьбі із цим інфернальним псевдом є смирення. «Диявол набув 

подоби янгола світла, явився одному з братів та сказав йому: «Я Гавриїл, я посланий 
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до тебе». А той відповів: «Очевидно, ти посланий до іншого із братії, бо я не вартий 

того». Він (диявол – О. Н.) тієї ж миті зробився невидимим» [281, с. 67].  

Д. Чижевський вказує: «що чорт може перекидатися «янголом світла», про це 

читаємо у святому Письмі (2 Кор. П. 13) та в апокрифах…, говориться про це і в 

«Пам’яті та похвалі князеві Володимирові» [80, с. 89], «Києво-Печерському 

патерику» (випадок із ченцем Ісакієм, якого спокусили біси, імітуючи йому появу 

Христа). У «прикладах» Жака де Вітрі («Народні проповіді» ХІІІ ст.) є історія про 

сина-пустельника, який убиває власного батька через те, що диявол з’явився перед 

ним в образі янгола та схилив до злочину. Аналізуючи цей сюжет, Є. Мелетинський 

відзначає факт використання тут у легендарній формі такого характерного прийому 

новели як «непорозуміння, qui pro quo» [151, с. 52].  

Тип псевдоправедника, лицеміра також часто представлений образом 

церковника, поведінка якого явно не відповідає його статусові, що часто створює 

комічний ефект: він функціонує в міжнародних сюжетах побутових казок, новел, 

анекдотів (АТ 1725-1850), міської середньовічної літератури тощо. В. Пропп вважає, 

що оскільки священик «є носієм якихось дуже високих ідеалів», його «комічне 

знищення» значно ефективніше, ніж «комічне знищення купця, чиновника чи 

поміщика» [217, с. 122]. Із ним погоджується також Є. Мелетинський: «Напевне, 

порушення моральних норм видається чимось особливо нестерпним і тому 

анекдотично парадоксальним у духовних пастирів, і це створює особливий комічний 

ефект. Безсумнівне й відображення тут знаного феномена «карнавальності», що 

відігравав важливу роль у святковій обрядовості та народній ідеології. Але до 

чистого комізму тут інколи явно приєднуються й елементи справжньої сатири» [151, 

с. 26]. 

Показовими з точки зору характеристики псевдосвятенників у контексті 

індивідуально-авторської творчості є сталі мотиви «хтивої поведінки 

священнослужителя» (європейська антиклерикальна література, пов’язана із 

розвитком фабліо, фарсів, ренесансних новел, зокрема «Декамерона», комедій), 

«розпусниця удає незайману» (елегійна комедія «Бавкіда та Тразон», фабліо «Про 

священика та Алізон», «Декамерон» Дж. Боккаччо), «грішник удає святенника з 
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корисливою метою» (Чеппарелло з «Декамерона», Кріспін із «Севільської куниці» 

А. де Кастільо-і-Солорсано, лицемір із однойменної комедії Л. Аріосто, Дон Жуан та 

Тартюф з однойменних комедій Ж.-Б. Мольєра, Джозеф зі «Школи лихослів’я» 

Р. Б. Шерідана, Ераст з «Єдиного спадкоємця» Ж.-Ф. Реньяра, Клімаль та де Серкур 

із «Життя Маріанни» Маріво, шарлатани Г. Квітки-Основ’яненка з «Маргарити 

Прокопівни» та «Ясновидиці» тощо). 

Із другим типом (псевдогрішника) пов’язані дві важливі тенденції. Перша – 

традиціоналізація мотиву «обмовленої доброчесності»: несправедливо звинувачені 

персонажі часто подібні до «пасивних» псевдів, які тимчасово формально 

сприймаються як грішники (прояв суб’єктивної псевдоморфності). Їхні страждання 

можуть бути зумовлені багатьма факторами: серед найбільш поширених – помста 

знехтуваного закоханого, прагнення справжнього злочинця перевести підозру на 

іншого, усунення потенційно небезпечної особистості (конкурента, ворога) тощо. 

Показовими у цьому плані є, зокрема, «мандрівні» сюжети про безпідставно 

звинуваченого мачухою пасинка (див. про це докладно [21, с. 272; 137, с. 137; 179, 

с. 36]) та невинно звинувачену дівчину або обмовлену матір/дружину (див. [208, с.  

382]). Перший у європейській літературі часто представлений варіантом із міфу про 

Іполита: його сюжет використовують Еврипід, Л. А. Сенека, Ф. Шіллер, 

А. Суінберн, Г. д’Аннунціо, Ж. Кокто та ін.; відомий він в «обробці» Ж. Расіна 

(трагедія «Федра»). Другий – трапляється в народних («Обмовлена дружина») та 

авторських («Еліс Дю Кло, або Роздвоєний язик» С. Т. Колріджа) баладах із 

сімейно-побутовою тематикою на зразок «Чоловік дружину згубив»; функціонує в 

фольклорних (АТ 881, 882, 883А) та літературних казках («Казка про царя Салтана» 

О. Пушкіна); його драматично-трагічний потенціал розкривається в дев’ятій новелі 

другого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо, «Повісті про римського цезаря Оттона», 

«Отелло» В. Шекспіра тощо. 

Друга тенденція представляє розвиток тісно пов’язаної з православною 

ментальністю – ідеалом Христа, юродством – ідеї жертовності в літературі. Такий 

активний псевдогрішник/псевдозлочинець (персонаж, який за власною ініціативою 

знижує свій статус, бере на себе нездійснені ним гріхи, злочини) взагалі може бути 
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схарактеризований як специфічний тип східнослов’янської культури, оскільки 

відображає притаманну православній ментальності рису – любов до страждання, 

шляхетне бажання самопожертви, без яких неможливий духовний розвиток. 

Показовою в цьому плані є, зокрема, поведінка героїв «Солдатської школи» 

М. Сандунова, «Останнього Новика» І. Лажечникова, пізніше – персонажів творів 

Ф. Достоєвського. 

Наступний різновид псевдоморфності віддзеркалює загальнолюдське 

усвідомлення пріоритету розуму над глупотою, зумовлене архаїчними явленнями 

про їхній зв’язок із дихотомією «життя» – «смерть» та «сакральне – профанне». Ще 

О. Фрейденберг, розглядаючи давні ритуали, звертає увагу на те, що «дурника-

безумного-блазня» спочатку вбивали насправді, оскільки саме в цьому полягало 

його призначення: безумство –  це метафора смерті, воно «не означає недугу в 

нашому розумінні, це тимчасове зникнення світла, світила, прихованого під 

брудною, темною пов'язкою ночі та смерті. Оживлення, поява світла, нове 

народження космосу, сяюче яскраво сонце – це «мудрість» [136, с. 130]. З іншого 

боку, Є. Мелетинський вказує на давні уявлення про священну природу безумства: 

«різноманітні «посвяти» та «одкровення» в міфах і легендах первісних народів 

найчастіше пов’язані із «тимчасовим безумством». Екстаз, нервова екзальтація та 

безумство притаманні шаманам» [152, с. 234].  

Абсолютна невідповідність між сутністю та її вираженням, рецепцією на рівні 

протиріч «розум» – «глупота/безумство» виражена в інваріантних образах 

«псевдорозумника» (дурника, який удає мудрого/сприймається як такий або крутія, 

що видає себе за вченого, наділеного неабиякими знаннями – 3С) і 

«псевдодурника» (розумного під маскою простака, блазня, божевільного – 3D). 

Подібний до останнього тип дисимулянта на матеріалі архаїчних комедій 

характеризує Ф. М. Корнфорд, який називає його «іронічним типом»: на відміну від 

«самозванця», «the Ironical man» намагається принизити себе, приховати власний 

розум за блюзнірством. «Це лисиця в овечій шкурі, в костюмі буфона»  [134, с. 138]. 

Образ псевдопростака/-дурника є типовим також для міжнародної 

фольклорно-комічної традиції («хитрун, який прикидається простаком, – на кшталт 
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Тіля Уленшпігеля, Ходжі Насреддіна або карельського Кумохи» [152, с. 223]). У 

східнослов’янській культурі він споріднений із юродством (юродивий – «удаваний 

безумець», «добровільний дурник», який приховує за маскою глупоти свою святість 

та мудрість [143, с. 127]) та чарівною казкою (тип Іванка-дурника): «У  

кyльтypологічних працях відзначалося, що Іванко-дурник – світська паpалель 

юродивого», а «Іван-царевич – святого князя». Зауважувалося також, що Іванко-

дурник, якому завжди судилася перемога, не має аналогів у західноєвропейському 

фольклорі» [143, с. 101]. Тенденція самоприниження, пов’язана з показною 

демонстрацією власної «простоти», амплуа юродивого, особливо властива 

оповідачам численних творів давньоруської словесності: «Автори середньовічних 

та, зокрема, давньоруських творів найчастіше смішать читачів безпосередньо собою 

… Зниження свого образу, самовикриття типові для середньовічного та, зокрема, 

для давньоруського сміху. Автори прикидаються дурниками, «валяють дурня», 

роблять безглузді речі та вдають нерозуміння. Насправді вони відчувають себе 

розумними, дурнями ж вони лише зображують себе, щоб бути вільними у сміху» 

[143, с. 127].  

У європейській художній творчості відповідний феномен реалізується в 

поширених мотивах «закоханий удає безумного» («Дон Кіхот» М. де Сервантеса, 

«Кохання за кохання» В. Конгріва, «Університетський блазень» Лопе де Вега), 

«герой грає роль божевільного заради власної безпеки» (історія Гамлета, міф про 

хитромудрого Одіссея) тощо, а також – гротескних образах «мудрих простаків або 

безумців» (король Лір та Гамлет В. Шекспіра, Дон Кіхот М. де Сервантеса, абат 

Фаріа з «Графа Монте-Крісто» О. Дюма тощо). На думку Р. Назірова, саме на 

контрасті двох «вічних образів» – Дон Кіхота та Гамлета – народжується й 

«романтична апологія високого безумства. Безумець, який в очах натовпу є смішним 

та не вартим поваги, насправді стоїть набагато вище за нього, він мученик ідеалу та 

alter ego самого романтичного поета» [282, с. 103]. 

Аналізу типу псевдодурника (-безумця) у російській та західноєвропейській 

літературних традиціях присвячена наша стаття [205]. 



117 
 

Що стосується типу псевдорозумника, то він також починає формуватися ще 

за часів античності. Так, наприклад, відомо, що характерними для мімічних сценок 

[283, с. 154] та ателлани були маски «пихатого дурника» (Буккона), вченого-

шарлатана (Доссена) [283, с. 273] і псевдолікаря, які згодом завдяки посередництву 

давньоримської комедії поширилися в європейській драматургії (фарсах, італійській 

комедії дель арте тощо [278, с. 41; 284, с. 110]). Псевдолікар був також типовим 

персонажем давньоруської народної драми [285, с. 118], театру ХVІІІ ст. [286, с. 192; 

287, с. 116].  

Більшість псевдорозумників у літературі наступних епох є трансформованими 

версіями саме цих персонажів: «пихаті дурники» – нерозумні марнославці, а 

псевдовчені/-лікарі – крутії, удавана обізнаність яких дозволяє дурити довірливих 

простаків та витягати з них гроші.  

Ампула псевдоцілителя є найпопулярнішим серед виділених, адже здавна 

лікар сприймається виключно як вчена людина, що має особливі знання, здатні 

дарувати життя. Можна припустити, що псевдолікар є пародійним двійником Бога-

цілителя або пророка-цілителя, оповіді про чудесні діяння яких знаходимо ще в 

давньогрецьких прозаїчних ареалогіях (генетично споріднених із міфами про богів, 

що помирають та воскресають [283, с. 252]), а потім – у Біблії та житіях святих. 

Окрім того, крізь призму уявлень народної сміхової культури такий тип може бути 

інтерпретований як варіант карнавального короля, «каліфа на годину», якого після 

тимчасового визнання очікує розвінчання: потужний комічний потенціал ситуації, у 

якій наочно демонструються найрізноманітніші, часом абсолютно безглузді, методи 

«лікування», цілком відповідає потребам демократичного середовища та вимогам 

карнавального світу. Також не варто ігнорувати вплив на популяризацію цього типу 

в мистецтві численних цілком реальних прецедентів експлуатації шахраями образів 

лікарів та вчених задля легкої наживи.  

Сюжетні ситуації за участі псевдорозумників активно використовуються у 

творчості численних народів задля створення сміхового ефекту, а ставлення до них 

багато в чому залежить від загальних тенденцій специфіки розуміння самого 

феномена глупоти на різних етапах розвитку людства: у світлі уявлень типових для 
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карнавальної культури (фабліо, шванки, пікареска, комедія масок), з позицій 

критичного ставлення гуманістів до схоластики («література про дурнів»), 

народного заперечення «псевдонауковості» (комедії Ж.-Б. Мольєра), 

просвітницького заперечення абстрактного теоретизування, не підкріпленого 

досвідом та практикою, відірваного від потреб реального життя, «моди» на 

інтелігентність (Дж. Свіфт, В. Конгрів, Р. Б. Шерідан), у контексті іманентного 

романтизму сатиричного викриття глупоти філістерів (Е. Т. А. Гофман, Г. Гайне) 

тощо*. Детальний розгляд питання специфіки функціонування відповідного типу в 

західноєвропейських літературах представлений нами у статті [205]. 

Порівняно з вищерозглянутими дещо менш популярними є «псевдосміливці», 

несправжність яких зумовлена сутнісно-презентаційною суперечністю в межах 

морально-ціннісної антиномії «звитяжність – пересічність» (3Е). На відміну від уже 

згадуваних псевдогероїв-самозванців, які приписують собі чужі заслуги, таким 

чином незаконно претендуючи на підвищення статусу, багатство, заможну 

наречену, вони просто вихвалюються вигаданими подвигами, сміливістю. Так, 

зокрема, показовою у цьому плані є фарсова фігура «хвалькуватого воїна», маска 

Капітана у dell’arte [278, с. 232-235]: «Капітан був жалюгідним боягузом, брехуном 

та голодранцем... Після фантастичних оповідей про його незчисленні подвиги 

виявлялось, що шпага Капітана не має клинка і що він не тільки терпить побої 

Арлекіна, але й прожогом тікає навіть від старого Панталоне, який йому погрожує» 

[278, с. 235]. Псевдосміливцями є також Піргополінік («Воїн-хвалько» Плавта), 

Фальстаф В. Шекспіра, герої «Ральфа Ройстера Дойстера» Н. Юдалла, «Хвалька» 

П. Лангендейка, Бобаділ Б. Джонса («Кожен у своєму норові»), О. Фредро (Папкін із 

«Помсти»), барон Мюнхгаузен («Оповідання барона Мюнхгаузена про його дивні 

мандри» Р. Распе, «Дивні подорожі на воді й суші, походи та веселі пригоди барона 

Мюнхгаузена» Г. А. Бюргера, «Продовження пригод Мюнхгаузена» Г. Шнорра, 

твори К. Л. Іммермана, М. Осипова), Тартарен (А. Доде «Тартарен із Тараскона») 

тощо. 

Пріоритетною для виділення другої основної групи псевдоморфних 

персонажів є опозиція «свій – чужий» (ІІ) у різних її семантичних варіантах, часто 
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співвідносних із уявленнями про антитезу «далекого й незнаного» та «близького й 

зрозумілого». Як зазначає А. Байбурін, «у найзагальніших рисах своє – те, що 

належить людині, освоєне нею; чуже – нелюдське, звірине, приналежне богам, 

сфера смерті» [147, с.183].  

Отже, до цієї групи доцільно віднести такі прояви псевдоморфності. 

4. Псевди, несправжність яких є наслідком сутністно константної 

метаморфози (зі збереженням свідомості, інтелекту), що викликає радикальну 

невідповідність між єством та формою в аспекті антропності (від. давньогрец. 

аnthrōpos – людина). Це антропоморфні істоти, перетворені на тварин, птахів, 

рослин тощо добровільно (мотив обертання) або всупереч волі (мотив закляття). 

Такі «псевдопредставники флори/фауни» (4А) типові для міфів, фольклору (див. 

[188-193]) та похідних від них літературних традиціях в різних країнах [166; 167–

168].  

Так, зокрема, у казках та казкових новелах популярними є сюжети на зразок 

«Чарівний чоловік/дружина» ББКН 400-454, «Красуня та Чудовисько» АТ 425: «Ріке 

із чубчиком» Ш. Перро, «Красуня та звір» Ж.-М. де Бомон, «Юна американка, або 

Історії, що розповідалися у морі» Г.-С. Барбо де Галлон де Вільньов, «Червона 

квіточка» С. Аксакова (ББКН 425С), «Приємні ночі» Дж. Страпароли, 

«Пентамерон» Дж. Базіле, «Красуня та Звір, або Страховисько із ніжним серцем» 

Ч. Лема тощо. При цьому якщо у фольклорних казках чарівний чоловік, 

«чудовисько» має тваринну природу, то в літературних – це інколи лише людина з 

відразною зовнішністю. Здійснюється актуалізація іншої антиномії, заснованої на 

протиставленні уявлень про «красу» та «потворність». 

Але для класичної української та російської літератур увага до псевдоморфних 

персонажів, створених на сутнісно-формальних суперечностях фізіологічно 

ціннісного аспекту дихотомії «верх – низ», загалом не характерна (на відміну від, 

знову ж таки, сучасної масової культури). У межах об’єктного діапазону нашого 

дослідження такий феномен позбавляється самостійної значущості, функціонально 

підпорядковуючись іншим варіативно-аксіологічним опозиціям. Так, наприклад, 

несправжність, створена внаслідок формально-змістовної невідповідності на рівнях 
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«краса – потворність», «старість – молодість», підлягає меті фіктивного 

підвищення/зниження суспільного становища персонажа або переведення його у 

розряд «чужих». Зовнішньо-внутрішня ілюзорна дисгармонійність, пов’язана з 

протиставленням «сили – слабкості», є вторинною щодо ґендерної або героїчної 

псевдоморфності, заснована на уявленнях про «здоров’я» й «недугу» – близькою до 

антитез «розуму» й «безумства», «життя» й «смерті». 

Значно рідше за розглянуту вище трапляється оповідна ситуація, у якій 

перетворення або вдавання має протилежне спрямування: тут діють тварини у 

людській подобі («псевдолюди» – 4В). Наприклад, у новелі В. Гауфа «Молодий 

англієць» комічний ефект виникає, коли молодь починає наслідувати мавпу, яку 

сприймає за модного чужоземця, а у фантастичних творах Антонія Погорєльського 

(«Лафертівська маківниця») та Юрка Юрченка («Журавель») кіт та журавель грають 

роль справжніх наречених. 

5. Наступну групу формують псевди, які функціонують на рівні 

протиставлення уявлень про «своє» та «чуже» в родинно-етнічному аспекті.  

Щодо сімейних зв’язків, то тут передусім йдеться про «шлюбних дублерів» 

(«псевдочоловіків» – 5А, «псевдодружин» – 5В). Є. Мелетинський не робить 

різниці між ними та диференційованими раніше самозваними нареченими: «Сюжет 

про підмінену дружину існує й у вигляді самостійної казки (за Аарне – № 403, у 

покажчику Больте та Полівки – № 99). Іноді наречену підміняє служниця, яка 

наряджається в її плаття» [152, с. 247] або замінює «у шлюбну ніч офіційну 

наречену знатного походження (АТ 870 та наступні)» [151, с. 14]. Проте необхідно 

враховувати, що відповідні різновиди псевдоморфних персонажів не завжди можна 

ототожнювати. І справа не стільки в тому, де та коли відбувається підміна (на 

весіллі чи шлюбному ліжку). Значущими тут є мотивація та категоріальний рівень 

інверсії: «шлюбні дублери», на відміну від самозваних наречених, не прагнуть 

підвищити власний соціальний статус через одруження, а отже, ключовою для 

розуміння природи їхньої сутнісно-презентаційної невідповідності має вважатися 

опозиція не «верх – низ», а «свій – чужий».  
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Мотив подружньої підміни трапляється вже в казковому фольклорі (зокрема, у 

сюжеті «Королівна/царівна та дружина чоботаря» ББКН 905A*=AA *901 I=K 757A). 

Його літературна трансформація пов’язана із жанровою специфікою. Наприклад, у 

романах про Трістана та Ізольду ситуація, коли служниця замінює пані на 

шлюбному ліжку, представлена крізь призму цінностей васально-сюзеренної 

системи відносин. А в численних новелах, комедіях, фабліо такі історії набувають 

переважно комічно-еротичного забарвлення: вони викривають подружню 

невірність, мають сатиричне спрямування проти хтивих ченців та розпусних 

дружин, розважають зображенням любовних пригод спокусників і крутіїв*. Джерела 

цієї традиції можна розгледіти ще в античній драматургії, вони підтримуються 

середньовічною міською літературою («вся середньовічна література сповнена 

таких сюжетів» [5, с. 382]) і особливо популяризуються за часів Ренесансу*. Так, 

наприклад, багато подібних ситуацій у «Декамероні» (друга та шоста новели 

третього дня, восьма новела сьомого дня, шоста новела дня дев'ятого тощо).  

В контексті теми шлюбних підмін доцільно згадати й тип «свата-заступника» 

(5С), який функціонує в «Старшій Едді», «Пісні про Нібелунгів», казковому та 

героїчному епосах різних народів (див. докладно про це [124, с. 51 – 52; 129, с. 20]). 

На належність сюжетів за його участі спільній індоєвропейській скарбниці вказує 

Д. Чижевський [80, с. 126].  

Також до цієї групи можуть бути зараховані псевдоморфні персонажі, які 

приховують свою сімейну приналежність або взагалі не знають про неї 

(«псевдосторонні» – 5D): міжнародні мотиви несвідомого інцесту, вбивства родича 

(«бій батька із сином», міф про Едіпа та його фольклорно-літературні обробки, 

баладні сюжети «Знайда Симеон» та «Брат-розбійник вбиває невпізнаного брата» 

[288, с. 130 – 133]), допомоги невпізнаному родичеві (наприклад, балади на зразок 

«Брат звільнює з полону дівчину, яка є його сестрою» [288, с. 130]) тощо. 

На окрему увагу заслуговують ситуації, які, незважаючи на формальну 

відповідність опозиційній інверсії «свій – чужий», змістовно мають бути віднесені 

до антиномії «верх – низ» (у соціальному плані). Псевдоморфність тут 

підпорядковується меті тимчасового підвищення статусу персонажа або його 
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зниження: більшість мотивів із появою «псевдородичів» (5E), «чоловік на весіллі 

власної дружини» та «виховання нащадка знатної родини у бідній сім’ї».  

Визначальною з погляду групової приналежності псевдів, умовно пов’язаних 

із складовими опозиції «свій – чужий» в етнічному аспекті, теж є мотивація. 

«Псевдоспіввітчизники» (5F) приховують факт іноземного походження задля 

безпеки чи з метою шпигунства (мотив шпигунства набуває особливого поширення 

пізніше, на межі ХІХ – ХХ ст., у зв’язку з розвитком відповідного романного 

різновиду). А «псевдоіноземці» (5G), навпаки, видають себе за чужоземців, часто 

прагнучи таким шляхом примножити власну значущість (псведофранцуз та 

псведомаркіз Семен з комедії І. Крилова «Урок  дочкам»,  псевдотурецькі  вельможі  

у  «Міщанині-шляхтичі»  Ж.-Б. Мольєра, «Пані Йов’яльському» О. Фредро) чи 

нівелювати її (псевдофранцуз та псевдогувернер Дубровський із однойменного 

твору О. Пушкіна).  

6. Окремо виділяємо псевдоморфних персонажів, несправжність яких 

визначається невідповідністю сутності та її презентації/рецепції на рівні уявлень про 

«своє – чуже» у вітальному (від. лат. vitalis – життєвий, прижиттєвий) аспекті, 

практично синонімічних опозиції «життя – смерть». Саме такий універсальний 

принцип організації семіотики простору виділяє Ю. Лотман: на думку вченого, 

«своє» ототожнюється зі світом людей, а «чуже» – із замогильним буттям [146, 

с. 394]. При цьому науковець значно розширює семантичні межі антитези до 

протиставлень «живого – неживого», «того, що відроджується – застиглого», 

«духовного – механічного», «фіктивного життя – життя справжнього» [146, с. 280]. 

Типові міжнародні мотиви представлені в цьому випадку двома 

протилежними різновидами: людина вдає мертву/сприймається як така 

(«псевдомрець» – 6А) або щось неживе/матеріальна подоба мислиться як живе 

(«псевдосуб’єкт дії» – 6В). Останній, не будучи власне персонажем, виглядає як 

такий («transformation object to person» – D440) [130]. 

Починаючи ще з давньогрецьких романів («Ефіопіка» Геліодора, «Херей та 

Калліроя» Харитона), мотив псевдосмерті використовується у контексті теми 

кохання та пов’язується з перевіркою сили почуттів. Він може бути обіграним із 
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різним емоційним забарвлення (комічним, драматичним, трагічним): фабліо «Про 

те, як віллан уявив себе мертвим», шванк «І жартома, і серйозно», «Декамерон» Дж. 

Боккаччо, «Ромео та Джульєтта» В. Шекспіра тощо. Фіктивна смерть може також 

сприяти порятункові персонажа, символізувати його перехід в інший статус («Ткач 

із Сеговії» Х. Р. де Аларкона-і-Мендоса, «Граф Монте-Крісто» О. Дюма, 

псевдопохорон Гуінплена в романі В. Гюго «Людина, яка сміється» тощо). 

До мотиву псевдосмерті змістовно близьким є мотив удаваної хвороби (образи 

псевдохворих та псевдомерців об’єднані спільною семантикою фіктивної 

пасивності): «Удаваний хворий» Ж.-Б. Мольєра, «Вольпоне» Б. Джонса, 

«Мадрідські води» Лопе де Вега, «Жодле-дуелянт» П. Скаррона  тощо. 

Інший тип підміни в межах антиномії «живе» – «мертве» найчастіше 

представлений традиційними сюжетними ситуаціями, коли матеріальна подоба  

(маріонетка, автомат) сприймається як жива людина (наприклад, коли герой 

закохується у ляльку). Останнє оповідне кліше особливо популярне серед 

романтиків («Ізабелла Єгипетська, перше кохання імператора Карла V» 

А. фон Арніма, «Піщана людина» Е. Т. А. Гофмана, «Згубні наслідки неприборканої 

уяви» Антонія Погорєльського, «Казка про те, як небезпечно дівчатам ходити 

юрбою Невським проспектом» В. Одоєвського тощо). Так, зокрема, на думку 

В. Гіппіуса, романтика знає два різновиди сатири – моральний та естетичний. 

Оскільки мораль у свідомості романтика-ідеаліста є індивідуальною, моральна 

сатира має об’єктом свого осміяння живих людей: сатиричний ефект виникає як 

наслідок викриття «механічності» особистості та часто пов’язаний із динамічною 

боротьбою персонажів, «насамперед із динамікою любовною» [178, с. 305]. 

Ю. Лотман виділяє інші причини популярності мотиву в літературі кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст., указуючи, що оскільки цей час збігається з «розквітом 

бюрократичної державності, образ наповнюється соціально-метафоричним смислом. 

Лялька опиняється на перетині древнього міфу про статую, яка оживає, та нової 

міфології мертвого машинного життя» [146, с. 279]. Саме це зумовлює популярність 

таких історій серед романтиків [146, с. 279].  
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Здійснюючи спроби розподілу обраного для висвітлення матеріалу за певними 

покажчиками на групи, не треба забувати, що «будь-яка типологія є умовною і 

приблизною, бо таксономічні моделі, які систематизують класи й підкласи за однією 

чи кількома ознаками, універсальні лише на суто теоретичному, абстрактно-

логічному рівні, тоді як такої універсальності неможливо досягти на рівні 

емпіричному» [15, с. 134]. В цьому полягає одна з суттєвих відмінностей типології 

від класифікації, яка передбачає визначення чіткої позиції «для кожного елемента 

(об’єкта) в групі (класі) або в ряді (послідовності)», а також – чітке проведення межі 

«між класами або рядами (один окремо взятий елемент не може як одночасно 

належати до різних класів (рядів), так і не входити в будь-який із них узагалі)» [270, 

с. 715]. 

З огляду на змістовно-генетичну спорідненість бінарних категорій та їхню 

потенційну багатозначність закономірно, що значна частина псевдів може бути 

асоціативно пов’язана не з одною, а з кількома парами антиномій: значущими в 

цьому плані є полісемантичність антитез «верх – низ» та «свій – чужий».  

Окрему групу утворюють псевдоморфні персонажі, що займають проміжне 

місце в структурній класифікації (ІІІ): антитеза між їхньою сутністю та 

самопрезентацією зумовлена одночасним зв’язком із уявленнями про «верх» та 

«низ» в онтологічному плані та «свій – чужий» в аспекті антропності. Як 

зазначає А. Байбурін, характеризуючи народне світосприйняття, «своє 

концентрується навколо цієї точки на землі, а чуже – на небі а/або під землею» [147, 

с. 187]. 

7. Насамперед йдеться про псевдів, несправжність яких визначається 

формально-семантичною співвідносністю з опозиціями «небеса – земля» та 

«божественне – людське» («сакральне – профанне»).  

Найбільш поширений тип – антропоморфне вище створіння інкогніто (7А). 

Цей інваріант часто трансформується в міфо-релігійній (античній, скандинавській, 

християнській тощо), фольклорній («Бог винагороджує та карає» АТ 750-779/ББКН 

750В-753) та похідних від них літературних традиціях різних народів (докладно див. 

[187, с. 12, 97]). Так, наприклад, уже в «Іліаді» та «Одіссеї» Гомера зображено, як 
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олімпійці, перетворившись на знайомих або рідних греків чи троянців, утручаються 

у військові справи, визначаючи весь перебіг подій. А завдяки Плавту в європейській 

культурі популяризується міфологічний мотив «Бог замінює законного чоловіка на 

шлюбному ліжку, набувши його подоби» (античні міфи про Посейдона та Тіро, 

Зевса та Алкмену): «Амфітріоніада» Вільгельма Блуаського [289, с. 71], 

«Амфітріон» Ж.-Б. Мольєра, Дж. Драйдена, Г. фон Кляйста тощо. Комічного 

забарвлення образи олюднених богів набувають у жанрі пародійної поеми. 

Антиподом розглянутого є інший псевд – людина, що вдає з себе Бога або 

якусь вищу істоту, наприклад, янгола, архангела, Месію тощо («псевдопредставник 

сакральної сфери» – 7В). Показовими в цьому плані є дуже поширені, однак 

жанрово не обмежені мотиви «чоловік замість Бога керує світом» («Людина на 

небесах» АТ 800-809, «Мужик на божому місці» ББКН 800), «чоловік зваблює 

дівчину, прикинувшись неземною істотою» («обман Нектанеба», за визначенням 

О. Гуревич [161]) тощо. Останній представлений у найрізноманітніших джерелах – 

«Панчатантрі», створеному внаслідок запозичення сюжетного ядра з єгипетської 

міфології, романі Псевдо-Каллісфена «Олександрія»*, ренесансній новелістиці 

(наприклад, новелі ХІV з анонімної збірки «Сто нових новел» або другій новелі 

четвертого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо) та ін. 

Наступна пара псевдоморфних типів виділяється на рівні змістовно-

формальної антитези антропного та інфернального (від лат. inferna – пекельний, 

підземний, демонічний). У парі перша категорія є «верхом», асоціюється зі 

«своїм», «земним світом», «світлом», а друга – з уявленнями про «чуже», 

«підземно-пекельне буття», «темряву».  

Відокремлення цих псевдів від попередньо розглянутих пов’язане з 

диференціацією науковцями двох основних рівнів міфологічно-релігійної системи – 

вищого та нижчого: «Перший (вищий) охоплює сукупність потойбічних сил та 

створінь, які отримали статус божественних … Навпаки, нижча міфологія (термін 

В. Маннхардта, 60-70 років XIX ст.) – той рівень релігійно-міфологічної системи, на 

якому знаходяться персонажі, що не мають божественного статусу» [215].  
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До сфери останньої належать різні демонічні створіння, духи, а також – 

люди, наділені надприродними здібностями, які є носіями «особливого, сакрального 

знання» [215]: чаклуни, відьмаки, шамани тощо. Характерною ознакою 

інфернальних істот, окрім іншого, стає здатність до обертання: «Обертання – 

можливість міфологічних персонажів та людей, наділених надприродною силою, 

набувати чужої подоби, перетворюватися у тварин, рослини, предмети, в атмосферні 

явища. Уважалося, що здатністю до обертання наділені тією чи тією мірою всі 

персонажі нечистої сили, включаючи людей, які займаються чаклунством (відьми, 

чаклуни, знахарі, планетники та навіть ті, хто володіє секретами ремесла – 

мірошники, ковалі, вівчарі тощо)» [290, с. 279 – 230].  

На рівні «нижчої міфології» часто представлена ситуація, коли демонічна 

істота (диявол, чорт, різна «нечиста сила») перетворюється на людину (олюднена 

демонічна істота інкогніто – 7С). Протилежний йому псевд – шахрай, який удає з 

себе «інфернала» або причетного до цієї сфери, тобто чаклуна, ворожбита, відьму, 

примару тощо («псевдоінфернали» – 7D). Зазначимо, що володіння надлюдськими 

здібностями в контексті цінностей християнського світосприйняття, що 

відображаються в досліджуваних нами літературах, часто сприймається як ознака 

демонічної природи. 

Мотив обманного олюднення демонічної істоти, з одного боку, доцільно 

пов’язувати з типовими для християнства уявленнями про диявола як ошуканця, що 

вдається до різноманітних хитрощів, аби згубити якнайбільше душ. У численних 

казках, легендах, баладах різних народів розповідається про те, як постійний 

антагоніст Бога мандрує землею в подобі людини, спокушаючи довірливих та 

потураючи їхнім пристрастям*. З іншого боку, ймовірно, такий образ зумовлений 

бажанням людини позбутися страху перед потойбічним за допомогою карнавальної 

логіки зворотності (аналогічно проаналізованому М. Бахтіним мотиву сміхової 

антропоморфізації смерті, образів «веселих страховиськ» [138, с. 47]).  

Сюжети з появою демонічних персонажів у вигляді людей можуть бути 

засновані на традиційних міжнародних мотивах, серед яких найбільш відомі – 

«чаклунська метаморфоза/обертання» (казки, балади), «угода людини з дияволом у 
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людській подобі» (казки, легенди, романтична новелістика), «коханець-інфернал» 

(балади, легенди, новели) тощо. Особливої популярності вони набувають саме в 

літературі кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.*: творах Й. В. Ґете («Фауст»), 

Ж. Казотта («Закоханий диявол»), А. фон Шаміссо («Дивна історія Петера 

Шлеміля»), В. Гауфа («Холодне серце»), М. Гоголя («Вечори на хуторі біля 

Диканьки», «Вій», «Страшна помста») тощо. В. Вацуро вказує, що свого «Монаха» 

М. Льюїс писав, ймовірно, із орієнтацією на німецький фольклор, де диявол часто, 

аби обманути людину, набуває антропоморфної подоби [40, с. 156]. Про різні прояви 

«літературного демонізму» у творчості романтиків див. також студії Л. Щитової-

Романчук («Творчість Годвіна в контексті романтичного демонізму» [256]). 

У баладах романтизму часто трапляється також фольклорний образ 

нареченого-примари, що забирає із собою в могилу кохану, яка не знає про його 

смерть [169 – 172] (суб’єктивна псевдоморфність, зумовлена неадекватністю 

сприйняття): запозичений із «Ленори» Г. А. Бюргера та популяризований 

В. Жуковським («Людмила», «Світлана»), він «переходить» в інші твори («Ольга» 

П. Катеніна, «Маруся» Л. Боровиковського, «Наталя» М. Костомарова тощо) [291, 

с. 17; 292, с. 12; 293, с. 143]. У відповідний контекст також може бути включений 

сюжет «Мертвий брат», характерний для південнослов’янських балад [288, с. 126]. 

Якщо образи розглянутих вище псевдів частіше використовуються для 

створення атмосфери жаху, то фігури протилежних їм псевдоінферналів – для 

досягнення комічного ефекту в численних жанрах, де вони симулюють причетність 

до сфери темного потойбіччя, володіння надлюдськими здібностями: фабліо та 

шванках («суто німецьким сміховим мотивом є тема розвінчання діяльності магів та 

алхіміків» [294, с. 14]), новелах та комедіях («Декамерон» Дж. Боккаччо, 

«Чорнокнижник» Л. Аріосто, «Підсвічник» Дж. Бруно, «Кохання на один вечір, або 

Псевдоастролог» Дж. Драйдена, «Офіцер-вербувальник» Дж. Фаркера, «Коханець-

чарівник» В. Майкова, «Мірошник – чаклун, обманщик і сват» О. Аблесімова, 

«Чарівник, ворожея і сваха» І. Юкіна, «Москаль-чарівник» І. Котляревського, 

«Маргарита Прокопівна», «Ясновидиця», «Герой очаківських часів», «Знахар», 

«Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка тощо).   
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В окремих випадках, наприклад, у жанрі готичного роману (твори 

А. Радкліфф, Г. Цшокке та ін.), псевдоінфернали можуть бути «пасивними» 

псевдами, а їхня поява – наслідком ілюзії зору, самообману протагоніста. У фіналі 

містичний феномен отримує цілком раціональне пояснення. 

Завершуючи типологічне впорядкування псевдів, зазначимо, що певні виділені 

нами інваріанти є змістовно досить близькими. Це стосується, насамперед, 

самозванців та псевдоінферналів (в обох випадках маємо справу із шарлатанством, 

приписуванням людиною собі надприродних здібностей та вищої влади з 

корисливою метою, для обману довірливих простаків), псевдоправедників і тих, хто 

вдає якусь божественну істоту (пов’язані спільною семантикою «псевдосвятості»), 

псевдодурників та «принців-жебраків» (відмова від влади і багатства може 

супроводжуватися грою в безумство чи блюзнірством, юродством), псевдогероїв та 

псевдосміливців (безпідставно вдають хоробрих звитяжців). У сюжетах про 

потойбічних істот, що перетворюються на чоловіків земних жінок, синтезовано 

мотиви антропоморфної метаморфози, обманного олюднення та шлюбної підміни. А 

«мертві наречені» формально є покійниками, але мають інфернальну природу: саме 

остання робить можливим їхнє повернення в земний світ до коханих. Зазначене 

пояснює, чому в художній творчості можуть зустрічатися персонажі, які поєднують 

ознаки та функції різних підвидів. 

З огляду на складність створення типологічних парадигм, зумовлену поняттям 

«про нечіткість множин», «про множини, що не мають чітких меж» [270, с. 715], 

потенційною можливістю випадкових висновків, зроблених на матеріалі 

необґрунтованих критеріїв, немотивованих узагальнень, вважаємо за необхідне 

виділити кілька значущих моментів – аргументів на користь правомірності 

існування запропонованої типології, що відповідає всім вимогам до таких 

структурних утворень.  

По-перше, вона демонструє розподіл певної досліджуваної сукупності об’єктів 

[270, с. 715] – інваріантів псевдоморфних персонажів – «на впорядковані 

систематизовані групи, які мають визначені особливості, за допомогою ідеалізованої 

моделі або типу (ідеального або конструктивного)» [270, с. 715], із загальною 
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семантикою несправжності, зумовленої радикальною невідповідністю сутності та її 

формального вираження/сприйняття.  

По-друге, диференційовані види є «одноякісними в змістовному смислі» [270, 

с. 715], оскільки представляють можливі підміни сутнісного видимим, співвідносні 

із складовими бінарних антиномій «верх – низ», «свій – чужий».  

По-третє, відносини між виокремленими явищами є системними, «що 

відбивається в ідейно-художніх структурах» [7, с. 563]. 

Загалом ж, враховуючи багатство культурно-літературного контексту, 

перспективного з погляду компаративного дослідження особливостей 

функціонування псевдоморфних персонажів, у межах однієї праці навряд чи 

можливо представити вичерпну інформацію щодо їхнього використання: «Не лише 

теоретичні, а й історико-типологічні схеми не здатні охопити всієї повноти 

літературного життя, бо висвітлюють те, що в ньому є повторюваним, 

структурованим, стабільним, тоді як мистецький процес є унікальним, мінливим, 

процесуальним» [15, с. 133]. Отже, кожна з вище виділених нами мотивних 

парадигм (варіативних рядів) за бажанням передбачає продовження, доповнення 

прикладами внаслідок створення індивідуальних асоціацій, породжених обізнаністю 

з певним матеріалом (не лише фольклорно-літературним, але й релігійно-

міфологічним, соціально-історичним, кінематографічним тощо). Такий потенціал 

може бути реалізований порівняльним літературознавством з орієнтацією на 

запропоновану вище типологію в будь-яких інших національно-історичних 

контекстах за допомогою органічного синтезу структурно-семіотичного, 

типологічного та контактно-генетичного інструментарію в аспектах синхронії й 

діахронії.  

При цьому необхідно враховувати національно-часову специфіку 

трансформації предмета дослідження, існування певних відмінностей між 

типологією теоретичною та історичною. «Теоретична типологія належить до царини 

теорії літератури, а історична – до літературної компаративістики. На відміну від 

історичної типології, яка на основі подібностей і розбіжностей групує мистецькі 

явища, що існують у реальному літературному часі й просторі, теоретична типологія 
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переводить погляд з конкретного історико-літературного середовища в абстрактно-

логічну площину для диференціювання і систематизації літературних категорій, 

понять, термінів на основі їх зіставлення і протиставлення» [15, с. 133].  

Запропонована вище типологія обмежена лише тематичним діапазоном 

нашого дослідження («будь-яка типологія має певні межі, за які вона не може бути 

продовжена» [270, с. 715]) та призначена виконувати роль орієнтиру, «поняттєвого 

інструментарію для аналізу, опису та порівняльного зіставлення у синхронічному та 

діахронічному перекрої конкретно-історичних літературних явищ» [15, с. 133]. 

Останні, зі свого боку, спрямовані на виявлення особливостей образно-мотивної 

конкретизації та перевідтворення, жанрових меж поширення, провідних функцій 

типологічних різновидів, варіантів псевдоморфних персонажів обраного 

національно-історичного контексту. Так, наприклад, розгляду типології псевдів у 

західноєвропейських літературах, західноєвропейському та російському романтизмі 

присвячені наші статті [232; 272]. 

Отже, у кордонах тематично значущого діапазону функціонування псевдів їх 

умовно розділено та три типологічні групи (в межах яких виділяються підгрупи із 

наскрізною нумерацією).  

І загальна група об’єднує інваріанти персонажів, суперечності між сутністю та 

вираженням/сприйняттям яких ґрунтується на їхній співвідносності із 

протилежними складовими ієрархічної антиномії «верх – низ» у різних смислових 

аспектах  

1. В аспекті соціальної статусності: «принци-жебраки» – 1А, самозванці –  1В,  

псевдогерої – 1С та псевдонаречені – 1D (три останні типи об’єднані безпідставними 

претензіями на підвищення суспільного стану). 

2.  В аспекті ґендерної ієрархії (відповідно до системи цінностей патріархату): 

чоловіки, які удають жінок, – 2А та жінки, що грають роль чоловіків, –  2В.  

3. В аспекті морально-інтелектуальних цінностей: псевдоправедники – 3А, 

псевдогрішники – 3В, псевдорозумники – 3С, псевдодурники – 3D, псевдосміливці – 

3Е («воїн-хвалько», «Мюнхаузен»).  
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ІІ група пов'язує псевдоморфних персонажів, асоційованих на рівні сутнісної 

та формально-рецептивної дисгармонійності з опозицією «свій – чужий» у її 

семантичних різновидах, часто відповідних аксіологічним протиставленням 

«далекого, незнаного» та «близького, зрозумілого» («своє» асоціюється зі світом 

живих людей, земним буттям, родиною, батьківщиною, «чуже» – все протилежне 

цим поняттям).  

4. В аспекті антропності: псевдопредставники флори/фауни – 4А та 

псевдолюди – 4В.  

5. У родинно-етнічному аспекті: «шлюбні дублери», тобто псевдочоловіки – 

5А, псевдодружини – 5В, свати-заступники – 5С, невпізнані родичі/псевдосторонні 

– 5D, псевдородичі –  5Е, псевдочужоземці – 5G, псевдоспіввітчизники – 5F.  

6. В аспекті вітальності: псевдомерці – 6А та псевдоживі суб’єкти – 6В.  

ІІІ групу утворюють псевдоморфні персонажі, що займають проміжне місце в 

структурній класифікації: неузгодженість їхньої сутності та самопрезентації 

викликана паралельними зв’язками з категоріями пари «верх – низ» в онтологічному 

плані та «свій – чужий» у спектрі антропності.   

7. Персонажі, несправжність яких визначається формально-семантичною 

співвідносністю з опозиціями «небеса – земля» та «божественне – людське» 

(«сакральне – профанне»): антропоморфні вищі створіння інкогніто – 7А та 

псевдопредставники сакральної сфери – 7В.   

Псевди, дисгармонійність яких може бути розглянута через протиставлення 

антропного та інфернального: олюднені демонічні істоти – 7С та псевдоінфернали – 

7D. 

Окрім інваріантних образів нами виділені також певні варіанти їхньої 

конкретизації, пов’язані із ними «мандрівні» мотиви, сюжети, загальні тенденції 

функціонування деяких різновидів та жанри, у яких найчастіше трапляються 

відповідні образи. Цей аспект висвітлений також у монографії [187, с. 50-98]. 
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2.3. Методологія порівняльного аналізу псевдоморфних персонажів 

 

 

Потреба визначення основних методологічних концепцій компаративістики, 

потенційно перспективних для розгляду псевдоморфних персонажів, зумовлена 

відсутністю спроб їх системного висвітлення з позицій порівняльного 

літературознавства. Розв’язання питання вимагає пошуку найбільш відповідного 

природі самого явища дослідницького інструментарію, виробленого та 

апробованого на матеріалі подібних йому феноменів. Адже, як цілком слушно 

вказує О. Фрейденберг, «кожен метод має право на існування», оскільки в галузі 

науки немає «обов’язкових постанов», а є лише «відповідність між матеріалом та 

його розробкою» [295]. 

Запропонована нами типологія, з одного боку, вказує на співвідносність 

розглянутих інваріантів псевдів із загальнолюдськими категоріями свідомості та 

демонструє на прикладах не пов’язаних між собою творів у планах синхронії й 

діахронії факти типологічної подібності. З іншого боку, навіть поверховий погляд на 

шляхи поширення таких персонажів у художній словесності різних часів і народів 

спонукає до усвідомлення важливої ролі джерел їхньої рецепції й «популяризації»: 

міфологічних, фольклорних (казки, балади, народна демонологія) та літературних 

(комедії, новели, крутійські романи тощо). У цьому ж аспекті очевидною є 

значущість зв’язків окремих культур на певних етапах їхнього історичного 

розвитку. Не може бути проігнорована й акцентована низкою науковців генетична 

та символіко-метафорична співвіднесеність псевдів із перехідними обрядами, 

ритуалами, карнавальною стихією, що відображають уявлення про перманентний 

коловорот життя й смерті через формально симулятивні рольові інверсії. 

Ураховуючи зазначене вище, треба визнати складність та неоднозначність 

предмета нашого дослідження, сутність якого потребує залучення, розумного 

синтезу та правильного спрямування двох основних методів порівняльного 

літературознавства – типологічного та контактно-генетичного.  
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«Типологічний підхід (метод)» [7, с. 562] набуває популярності, починаючи з 

50-х років ХХ ст. (умовно – від «революційного» виступу Р. Веллека на II Конгресі 

Міжнародної асоціації порівняльного літературознавства [14, с. 112 – 125]). На 

сьогодні його перспективність є загальновизнаною, а основні принципи й тенденції 

розвитку презентовані не в одному науковому виданні ([9 – 10; 14; 109; 288; 296 – 

297] тощо), переповідати зміст яких зайвий раз немає сенсу. Інша справа – 

концептуально зорієнтований відбір та системне висвітлення теоретичних 

положень, дієвих дослідницьких підходів, розроблених у цій галузі, які є потенційно 

продуктивними для аналізу псевдоморфних персонажів на матеріалі конкретних 

національних літератур.  

Так, зокрема, обґрунтування використання типологічного підходу потребує 

врахування можливих пояснень самого феномена типологічних сходжень загалом та 

псевдоморфності зокрема. Адже, як вказує Д. Наливайко, «пошук чинників 

виникнення типологічних збігів у національних літературних процесах – цей 

стрижневий напрямок європейської компаративістики у ХХ ст. – залишається 

провідним і в новітніх компаративістів, але вони пропонують не тільки оновлення 

старих шкіл, не тільки нові підходи до типології, а й нове розуміння порівняльної 

науки: не конче безпосереднє порівняння різних літературних явищ, а обов’язкове 

встановлення причин типології або ж її відсутності у випадках, коли вона 

очікувана» [12, с. 240]. 

При всьому багатстві спроб осмислення виникнення типологічних паралелей 

більшість гіпотез пов’язана з визнанням науковцями вирішальної ролі двох 

основних факторів – історичного та психологічного. В одному випадку йдеться про 

детермінованість таких явищ у мистецтві різних народів формуванням аналогічних 

обставин суспільного буття та ознак колективної свідомості в процесі 

соціокультурного розвитку. В іншому – про існування надіндивідуальних та 

позачасових психологічних категорій, загальнолюдської подібності мислення та 

уявлень*.  

На доцільність визнання значущості обох названих вище чинників (із 

наданням пріоритету історичному) звертає увагу ще Е. Тейлор: на думку дослідника, 
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витоки повторюваності можна безсумнівно простежити, з одного боку, у загальній 

одноманітності людської природи, а з іншого, – у схожих обставинах життя 

колективів на певних етапах суспільного розвитку [298, с. 21]. Створення на ґрунті 

ідей Е. Тейлора теорії «самозародження сюжетів» Е. Ленгом («Міфологія. 

Походження та поширення міфів») знаменує появу антропологічної/етнографічної 

школи, ідеї якої, зі свого боку, позначаються на поглядах О. Веселовського: учений 

прагне осмислити роль загальнонаціональних ментально-культурних детермінант, 

що відображають тотожність законів людської еволюції, процесів традиціоналізації 

сюжетів, мотивів, образів. Науковець робить висновок, що повторювані оповідні 

«формули» та «схеми» – вираження загальнолюдської «психіки» й тих побутових 

умов, що відповідають їй «на перших порах людського співіснування». А вже 

«одномірність цієї психіки та цих умов пояснюють одномірність їхнього поетичного 

вираження в тих народів», які ніколи не мали між собою безпосередніх зв’язків [22, 

с. 493]. О. Веселовський уважає, що представлені у творчості різних народів мотиви 

«могли зароджуватися самостійно в різноплемінному середовищі; їхню однорідність 

або їхню подібність не можна пояснювати звичайним запозиченням, а однорідністю 

побутових умов та психічних процесів, які в них відбилися [22, с. 494]. Натомість 

шляхом запозичення поширюються одиниці вищого наративного ряду – сюжети [22, 

с. 497]. Отже, для компаративних студій мотивів за участі псевдів доцільніше 

використання типологічного підходу, для сюжетів – контактно-генетичного. 

Але в історії формування уявлень про причини типологічних подібностей 

історико-культурний («наявність спільних соціоісторичних умов» [14, с. 264]) та 

психологічний (загальні засади світосприйняття) фактори не завжди визнаються 

такими, що доповнюють один одного. Певну обмеженість у розумінні природи 

вказаного феномена демонструють, з одного боку, представники так званого 

«академічно-університетського, офіційного струменя» [12, с. 439] радянського 

порівняльного літературознавства, а з іншого, – архетипної критики та структурно-

семіотичного методу. У першому випадку культивується детермінізм, у другому – 

ігнорується роль соціального чинника*. 
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«Академічно-університетський» напрям радянської компаративістики 

орієнтований на  історичний матеріалізм К. Маркса (із його гаслом «Суспільне буття 

визначає свідомість») та представлений двома провідними тенденціями. Частина 

науковців заперечує перспективи та результативність типологічного підходу 

(«Історико-літературний процес як наукове поняття» Є. Купріянової, «Про 

літературні напрямки» Б. Реїзова тощо). «До кінця 50-х рр. для панівного у 

совєтській науці літературознавчого догматизму типологічний підхід був 

неприйнятним. Прагнення звести світовий літературний процес до боротьби 

реалізму з «антиреалізмом» спричинило ігнорування конкретно-історичної основи 

та типологічних закономірностей…» [7, с. 563]. Інші дослідники сприяють 

затвердженню традиції пояснення типологічних збігів переважно суспільно-

історичними аналогіями. Так, зокрема, Ю. Віппер у передмові до восьмитомної 

«Історії всесвітньої літератури» вказує, що «враховуючи всю відносну самостійність 

еволюції окремих форм ідеологічної надбудови та надаючи осмисленню цього 

феномена найважливішого значення, марксистське літературознавство водночас 

ґрунтується на переконанні, що подібні за своєю соціальною природою стадії 

суспільного розвитку породжують багато в чому схожі типи художнього 

відтворення світу. Прояв цієї закономірності в історії світової літератури 

зумовлений у результаті єдністю загального процесу соціально-історичного 

розвитку людства та позначається в нашій науці переважно терміном «історично-

типологічні сходження» або «історико-типологічні аналогії» [299, с. 10]. Визнання 

значної ролі історичної зумовленості типологічних подібностей характерне для 

В. Жирмунського [288] та І. Неупокоєвої [300 – 301] тощо. 

Порівняно новаторським є підхід до аналізу природи типологічних збігів 

М. Храпченка. Учений наголошує на необхідності «розкриття тих принципів та 

начал», котрі дозволяють говорити про визначену літературно-естетичну подібність, 

«приналежність цього явища до певного типу, роду. Така приналежність нерідко 

виявляється й тоді, коли літературні факти не мають між собою безпосередніх 

зв’язків» [297, с. 263].  
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Вивчення відповідних фактів він пропонує здійснювати на основі поєднання 

принципів історичного детермінізму з методологією структуралізму: «Для того, щоб 

основу типологічних зіставлень утворили специфічні літературні – водночас – не 

локальні ознаки, необхідно звернутися до рис та особливостей структурного 

характеру. Положення це може видатися дискусійним уже з тієї причини, що саме в 

галузі порівняльного та типологічного вивчення літератури застосування методів 

сучасного структуралізму не дало відчутних результатів… Структуралізм та близькі 

до нього неформалістичні течії в літературознавстві заперечують закономірний 

зв’язок із суспільним життям, дійсністю. Тому структуру літературних творів вони 

розглядають окремо, як явище незалежне від будь-яких сторонніх «сил» [302, 

с. 279]. Указуючи на перспективність типологічних студій у діахронічному та 

наднаціональному аспектах [297, с. 265], М. Храпченко вимагає врахування 

«особливостей структурного характеру» [297, с. 272] та подібності «світоглядних 

позицій» [297, с. 265], розгляду структурних феноменів саме в суспільно-

історичному плані [297, с. 275], затверджуючи «соціоструктурний» [297, с. 275] 

принцип типологічних розвідок.  

На наш погляд, саме такий методологічний синтез і необхідний для 

дослідження псевдоморфних персонажів у компаративному аспекті, оскільки 

дозволяє уникнути спрощеного розуміння природи цього явища: не лише створити 

типологію, але й показати специфіку варіативної трансформації її складових у 

конкретному історично-національному контексті, продемонструвавши, таким 

чином, типологічні подібності не тільки загальнолюдського, а й соціокультурного 

генезису (у нашому випадку кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.).  

Відносно компромісною виглядає також позиція Д. Дюришина («Теорія 

порівняльного вивчення літератури» [10]) та А. Діма («Принципи порівняльного 

літературознавства» [9]). На думку А. Діма, основу типологічних сходжень – 

загальнолюдська психологія, яка існувала завжди й повсюди на землі [9, с. 165]. 

Д. Дюришин розмежовує суспільно-типологічні, літературно-типологічні та 

психологічно-типологічні схожості, зумовлені впливом різних факторів [10, с. 177]: 

подібними обставинами життя національних соціумів на певних історичних етапах 
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[10, с. 178 – 182], спільними закономірностями розвитку культурно-літературних 

процесів у країнах [10, с. 183 – 186], а також – індивідуально-авторськими 

психологічними характеристиками [10, с. 187 – 189]. Учений також застерігає від 

надмірного захоплення останнім, оскільки психологічні передумови ще не 

пояснюють аналогій, а комплексний підхід вимагає врахування кількох чинників – і 

суспільно-типологічних, і літературно-типологічних подібностей [10, с. 190].  Що ж 

до абсолютизації психологічного аспекту, то вона, на думку Д. Дюришина, призвела 

до негативних наслідків – таких крайнощів, як теорія самозародження сюжетів та 

потенційне заперечення історизму у літературознавстві [10, с. 190].  

В іншому напрямку розвиваються західноєвропейська та американсько-

канадська компаративістика, більшість представників якої намагаються подолати 

перепони історично-соціального детермінізму, марксистської теорії та 

інтерпретувати типологічні подібності з позиції заперечення визначального впливу 

на їхнє виникнення зовнішніх факторів*.  

Вагому роль у формуванні розуміння надіндивідуальної природи 

типологічних подібностей літературних феноменів відіграє архетипна критика, 

представники якої пропонують власні пояснення змістовно-формальних аналогій у 

контексті численних художніх творів. Йдеться передусім, звичайно ж, в про 

психоаналіз К. Г. Юнга, ідеї якого згодом починають активно використовуватися 

також у царині компаративістики.  

Сам швейцарський психіатр у своїй праці «Про відношення аналітичної 

психології до поетико-художньої творчості» виділяє два прояви творчого процесу – 

усвідомлений, цілеспрямований та неусвідомлений. При цьому в другому випадку 

орієнтиром є «надіндивідуальне»: воно настільки ж виходить за межі розуміння, 

закладеного в нього свідомо, наскільки авторська свідомість відсторонена від 

потенційної діалектики твору [303, с. 224]. Скарбниця колективного несвідомого 

містить архетипи. Це праобрази, які постійно повторюються протягом розвитку 

історичного процесу усюди, де є можливість для вільного вираження духу фантазії 

[303, с. 229], психічні відбитки безкінечних однотипних переживань [303, с. 229], 
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що проявляються у творчості як «регулюючі принципи» її організації [303, с. 229], 

породжуючи тим самим типологічні аналогії в їхніх різноманітних варіаціях.  

Концепція К. Г. Юнга має також важливе значення для пояснення можливих 

причин типологічних подібностей псевдоморфних персонажів: її ідеї дозволяють 

зробити припущення щодо співвідносності відповідного узагальненого типу з 

архетипом Тіні та фігурою трікстера – міфологічного крутія, схильного до 

численних обманних метаморфоз, удавань, покликаного об’єднувати протилежні 

світи та руйнувати усталений порядок [304, с. 37]. 

Так, наприклад, у праці «Психологія образу трікстера» К. Г. Юнг розглядає 

його як образне відображення внутрішнього психічного досвіду людства [305, 

с. 339, 343], зокрема, у формах, пов’язаних із  перевертанням, знищенням 

ієрархічного порядку (сатурналіях [305, с. 340], середньовічному церковному 

карнавалі [305, с. 338]), міфологічних постатях із характерними ознаками – 

подвійною природою та здатністю змінювати подобу (наприклад, в образі Меркурія) 

[305, с. 338] тощо. За К. Г. Юнгом, трікстер – це колективний образ Тіні, тобто 

сукупність усього негативного, ницого, глибоко прихованого в людському характері 

[305, с. 354]. Автор теорії архетипів переконаний у тому, що його відбитки, 

«пережитки» можна розгледіти в карнавальних та подібних до них обрядах: це 

зайвий раз доводить, як міцно «особиста Тінь» пов’язана з «колективною фігурою 

свідомості». Остання  постійно руйнується внаслідок впливу цивілізації, хоча й 

залишає у фольклорі «сліди», з часом усе менш і менш розпізнавані [305, с. 345].  

Отже, дослідник убачає подібність культурних феноменів, пов’язаних із 

удаваннями, категоріальною інверсією, формально-сутнісною невідповідністю, яку 

намагається тлумачити у світлі власного вчення: його думка щодо відповідності між 

ними та архетипом Тіні/трікстера – одна з версій пояснення надіндивідуальної 

природи псевдоморфних образів. Д. Гаврилов у монографії, присвяченій 

трансформаціям цього архетипу у світовому фольклорі та літературі, також указує 

на відображення «духу трікстера» [304, с. 12] в різноманітних дійствах 

карнавального типу (зокрема й на Русі) [304, с. 15 – 17]. 
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У подальшому на ґрунті ідеї психоаналізу (визнання існування єдиної 

архетипної основи мистецтва) та з використанням його методології створюють свої 

праці вчені, студії яких мають значення для розвитку міфокритики й типологічного 

вектора компаративістики, орієнтованого не на історичний, а на наднаціональний 

фактор подібності: Г. Мюррей («Гамлет та Орест»), М. Бодкін («Архетипи в поезії»), 

Н. Фрай («Анатомія критики»), Дж. Кемпбелл («Герой із тисячею облич»), 

М. Еліаде («Міф про вічне повернення»), Г. Башляр («Психоаналіз вогню», 

«Поетика простору») тощо*. 

Особливо треба відзначити внесок Н. Фрая, який використовує надбання 

психоаналізу для порівняльного аналізу, започатковуючи таким чином розвиток 

незаангажованої ідейно та історично «архетипної компаративістики» [15, с. 155]. 

Дослідник відстоює доволі широке (порівняно із К. Г. Юнгом) розуміння сутності 

архетипу, пристосовуючи його до галузі мистецтва. Основну заслугу науковця 

Т. Денисова вбачає в тому, що він пропонує ще й нове розуміння самої природи 

компаративу – загальнолітературний метаморфізм [12, с. 90], адже «у літературному 

універсумі потенційно все дорівнюється усьому» [12, с. 90]. «Необхідно підкреслити 

радикальну відмінність у потрактуванні компаративістики Фраєм і його колегами-

сучасниками та «класичними» компаративістами-попередниками, прихильниками 

методу порівняльного аналізу. В новітньому тлумаченні йдеться не про 

ЗІСТАВЛЕННЯ двох або кількох творів різних національних літератур – не має 

значення, генеалогічному чи типологічному, а про ПРИРОДУ ЛІТЕРАТУРИ, 

ЗАСНОВАНУ НА МЕТАФОРИЦІ, ЩО Є СУТНІСТЮ КОМПАРАТИВУ» [12, 

с. 90]. 

Відповідна точка зору відкриває перспективи для широких типологічних 

зіставлень явищ, належних різним епохам та національним традиціям, що, як у 

випадку із псевдоморфними персонажами, мають спільну образну основу. «Ідеться 

вже не про впливи з того чи того боку, а про її розвиток у силовому полі 

регіонального чи європейського літературного процесу, який має в основі спільні 

естетико-художні моделі й архетипні структури, про її задіяність у цьому процесі на 

рівнях тематики й поетики, про її співучасть у розробці спільних або подібних 
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проблемно-тематичних комплексів і художніх парадигм, про моменти спільності й 

національної своєрідності в її русі та її явищах» [14, с. 20]. 

Продуктивність типологічного підходу до розгляду української літератури 

доводить своїми студіями О. Гальчук [109]. 

Думку про існування певного психологічного підґрунтя типологічних збігів у 

контексті загальнолюдської культури підказують також праці прибічників 

структурно-семіотичного аналізу. Значення мають ідеї щодо стереотипності 

загальнолюдського мислення («уявлення про несвідомий характер структури» [306, 

с. 10]), диференційованого на рівні системно повторюваних символічних кодів і 

знаків. Як зазначає Ю. Лотман, «з погляду семіотики культура є колективним 

інтелектом і колективною пам’яттю, тобто надіндивідуальним механізмом 

зберігання та передачі певних повідомлень (текстів) і створення нових. У цьому 

сенсі простір культури може бути визначений як простір спільної пам’яті, тобто 

простір, у межах якого деякі спільні тексти можуть зберігатися й бути 

актуалізованими» [146, с. 200]. 

Члени Празького лінгвістичного гуртка, а слідом за ними французькі 

дослідники затверджують концептуально значуще для створення типології 

псевдоморфних персонажів поняття бінарних опозицій як універсальних форм 

вираження категорій надіндивідуальної ментальності. К. Леві-Стросс, з ім’ям якого 

навіть пов’язують цілий напрямок міфокритики, диференціює у міфах сталі 

елементи – парні антиномії [227, с. 145]: їхнє функціонування свідчить на користь 

існування певних схематичних моделей надіндивідуальних уявлень, а прояв 

спостерігається також у творах літератури (праці В’яч. Іванова [229], Ю. Лотмана 

[146, с. 99 – 96], М. Бахтіна [138, с. 27 – 28], О. Фрейденберг [136, с. 82 – 109] тощо). 

Концепція універсального бінаризму організує «структурне несвідоме» [306, с. 15] 

як «формотворний механізм», що породжує «усі продукти соціально-символічної 

діяльності людини» [306, с. 16].  

На доцільність типологічного розгляду віддалених варіантів одних 

структурних функцій, завдяки чому легше визначаються інваріантні – типологічні – 

закономірності, звертає увагу Ю. Лотман [146, с. 48]. Науковець визнає існування 



141 
 

«типологічних форм сходжень та діалогів культур» [146, с. 124] – унікальних і 

водночас знакових феноменів: «Типологічні моделі повторюються, ніколи не 

повторюючись, тобто повторюються лише на визначеному рівні абстракції» [146, 

с. 124].  

Отже, як цілком слушно зазначає І. Папуша, «структуралістська поетика уже 

за самими своїми засадами є порівняльно-теоретичною» [307, с. 6]. А тому цілком 

очікуваним і правомірним є використання методологічного та термінологічного 

інструментарію структуралізму (бінарні опозиції, інваріант та варіант) у галузі 

компаративних досліджень загалом і псевдоморфних персонажів зокрема. 

Наприклад, показовим є той факт, що саме на таких теоретико-методологічних 

засадах здійснює своє дослідження різновидів чарівних метаморфоз 

Р. Крохмальний: розглядаючи значущі з погляду проблеми художньої реалізації 

псевдоморфності феномени («перехід межі між світами», «переміна візуальних 

характеристик художнього образу» [168, с. 3]), літературознавець наголошує, що 

«лише поєднання структурного методу дослідження із порівняльним дозволить 

науково підійти до таких явищ… Метаморфоза виконує у текстах функцію єднання 

світів, тому таким важливим є завдання поставити аналіз цих функцій на чітку 

наукову основу» [168, с. 3]. 

Особливо актуальною саме для прибічників структурно-семіотичного методу 

є проблема системного узагальнення типів (на матеріалі фольклорної чарівної казки, 

а згодом – літератури), за допомогою яких вони здійснюють спроби впорядкування 

відповідного матеріалу, намагаючись продемонструвати існування єдиних 

механізмів текстового аналізу.  

Загальновизнаним «піонером» у цій галузі є, безумовно, В. Пропп, якому 

належить заслуга класифікації казкових діячів відповідно до їхнього 

функціонального призначення [128]. При цьому, поруч із «шукачем», 

«антагоністом», «дарувальником» тощо, дослідник виокремлює «псевдогероя», який 

видає себе за переможця та створює перешкоду для шукача [128, с. 415].  

Віддаючи належне автору «Морфології чарівної казки», власну типологію 

персонажів пропонує А.-Ж. Греймас [306, с. 153 – 171], а Р. Барт виявляє загальну 
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тенденцію, характерну для структуралістських пошуків у цьому напрямку: 

піднятися над прагненням розглядати персонажів не як підпорядковані сюжетній дії 

ролі, а як «психологічні субстанції». Крізь призму таких уявлень вони неодноразово 

піддавалися чіткій класифікації (прикладом якої може бути список сталих 

театральних «амплуа») [306, с. 217]. Однак структуралізм із самого початку свого 

формування свідомо відмежувався від настанови на психологічне тлумачення 

персонажів та засновані на ньому принципи їхньої систематизації: йдеться про 

бажання уникнути визначення персонажа в термінах психології та характеристики 

його не як певної «істоти», а як передусім «учасника дії» [306, с. 217]. Ураховуючи 

той факт, що багато псевдоморфних персонажів є саме функціональними типами, 

вказаний аспект свідчить на користь доцільності їх висвітлення з відповідних 

теоретико-методологічних позицій.  

Р. Барт пропонує також алгоритм структурно-семіотичного текстуального 

аналізу, відповідно до якого спочатку необхідно створити попередню модель опису 

[306, с. 198], а потім, орієнтуючись на неї, досліджувати різні тексти, у яких вона 

певною мірою реалізується (або не реалізується). Отже, за допомогою виявлення 

подібностей і відмінностей, використовуючи єдиний методологічний 

інструментарій, наратологія виявляється здатною охопити усе різноманіття 

художніх феноменів в численних контекстах (історичному, географічному, 

культурному тощо) [306, с. 198].  

У нашому випадку першим етапом є створення типології основних інваріантів 

псевдоморфних образів, а наступним – компаративне дослідження їхніх 

модифікацій (національно-історичної конкретизації, специфіки використання) на 

матеріалі творчості українських і російських письменників кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. у європейському континуумі. При цьому мають бути врахованими 

прояви як образних, так і наративних (через зв’язок із певними мотивами, 

сюжетами) варіацій. Саме структуралістський підхід допомагає декодувати знакові 

оповідні одиниці (сюжетні ситуації, фабульні кліше) та засвідчити їхню типологічну 

подібність, показати, як «архаїчні структури мислення», втративши згодом 
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іманентне їм смислове наповнення, повністю формалізувалися, перетворилися на 

несвідомі комплекси, здатні до збагачення новими змістами [146, с.  233].  

У цьому плані відбувається своєрідний перегук ідей структуралістів із теорією 

архетипів, на який указують Д. Наливайко («обидві вони спрямовані до сфер 

підсвідомого, якому відводять домінантну роль у житті й психіці індивідуумів» [12, 

с. 65]), І. Папуша [307, с. 7], Л. Дербеньова [230, с. 13]. Зокрема, на думку останньої, 

«здатність сприймати, утримувати і передавати інформацію можлива лише за 

наявності певного загального коду з єдиним незмінним інваріантним ядром… У 

зв’язку з цим актуальною є думка структуралістів про культурні універсальні 

тексти-коди, що походять від одного інваріанта. Вони реалізуються у вигляді 

варіантів у текстах подальших рівнів. Варіант – це свідоме виявлення в конкретному 

тексті архетипних підсвідомих схем (інваріантів). Архетип-інваріант, наповнюючись 

конкретним історичним матеріалом, виявляє свою свідому форму реалізації, яка й 

закріплюється в традиції» [230, с. 13]. Про близькість теорій структуралістів та 

архетипної критики свідчить також той факт, що в деяких джерелах поняття 

«архетипні образи» та «бінарні антиномії» гранично зближуються: «ідеї простору, 

часу, живого/неживого, життя/смерті, чоловічого/жіночого, лівого/правого» [230, 

с. 9], «світло – темрява, смерть – воскресіння, добро – зло…» [15, с. 147]. 

Отже, використання теоретико-методологічних надбань архетипної критики та 

структурно-семіотичного напрямку (які не суперечать, а доповнюють один одного) є 

надзвичайно перспективним для сучасних порівняльно-літературних досліджень, 

пояснення природи феноменів типологічних подібностей у позачасовому контексті, 

одним з яскравих проявів яких є псевдоморфність, реалізована на рівні образів та 

мотивів.  

При цьому, якщо здобутки архетипної критики, структурно-семіотичних 

теорій більшою мірою допомагають зрозуміти архаїчно-універсальну природу цього 

явища, системно класифікувати інваріанти, обґрунтувати доцільність проведення 

паралелей у міжнародній та надепохальній площинах («психологічний» фактор), то 

історично-типологічний підхід – розібратися у причинах особливих сплесків його 

популярності та подібних тенденціях національної трансформації на визначених 
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етапах розвитку порівнюваних літератур (з урахуванням соціокультурного та 

світоглядно-естетичного чинників).  

Такий синтез забезпечує цілісний погляд на обрану нами для висвітлення 

проблему, що цілком відповідає потребам сучасної поліконцептуальної 

компаративістики, орієнтованої на використання надбань теорії літератури в галузі 

порівняльної типології. «Схарактеризована зміна загальної парадигми літературної 

компаративістики спричинила зміну її векторності в системі літературознавчих 

дисциплін, більшою мірою стимулюючи її рух до теорії літератури. Такий рух, слід 

сказати, іманентний порівняльній типології, яка оперує переважно не на рівні 

конкретно-історичних фактів, а на рівні інтенцій і структур літературного процесу, 

що мають характер його констант або тяжіють до них. Типологічний метод посилив 

теоретико-узагальнювальні підходи до літератури й літературного процесу і 

розширив, фактично до необмеженості, діапазон компаративних досліджень» [14, 

с. 21].  

Але наше дослідження псевдоморфних персонажів не може бути обмеженим 

лише теоретико-методологічними засадами типологічного підходу: проігнорувати в 

процесі компаративного аналізу української, російської, європейських літератур 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. фактори творчих «діалогів», взаємодії із 

спільними джерелами означає ступити на хибну стежку, що призведе до 

псевдонаукових висновків. Адже, як цілком слушно зазначає А. Діма, саме в цю 

добу міжнародний обмін духовними цінностями стає надзвичайно активним: 

інтенсивний політичний та суспільний розвиток І половини ХІХ ст. був викликаний 

поширенням ідей французької революції та створив благодатний ґрунт для 

енергійного культурного взаємозбагачення різних країн [9, с. 42]. 

Для визначення шляхів та детермінант традиціоналізації певних псевдів, 

пов’язаних із ними мотивів, основних тенденцій національних рецепцій та 

трансформацій відповідного матеріалу також доцільно залучити інструментарій 

контактно-генетичного підходу. На потенціал такого методологічного синтезу 

вказує Д. Наливайко: «Надійні результати дає типологічний метод, поєднаний з 

історико-генетичним» [12, с. 44]. А те, що «порівняльно-історичний та зіставно-
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типологічний підходи варто розрізняти…, не означає, що їх не можна застосовувати 

до вивчення одного об’єкта у межах єдиного дослідження. Одні й ті ж літературні 

явища можна розглядати крізь призму різних підходів: генеалогічного, 

контактологічного, типологічного» [15, с. 120]. 

 Якщо типологічний метод застосовується для висвітлення «аналогій поза 

контактами», «типологічних властивостей» («affinity studies») [12, с. 146], то 

контактно-генетичний має справу з літературними взаєминами, фактами сприйняття 

та впливів («influence studies») [12, с. 146].  

Положення, значущі для його розвитку, починають оформлюватися ще в 

працях представників «міфологічної» та «міграційної» шкіл ХІХ ст. Власне 

становлення традиційно пов’язують із ідеями «французької школи»: йдеться 

насамперед про розвідки Ф. Бальдансперже («Ґете у Франції»), Ж.- М. Карре («Ґете 

в Англії»), П. Ван Тіґема («Порівняльне і загальне літературознавство», 

«Порівняльне літературознавство»), П. Азара («Криза європейської свідомості») 

тощо [12, с. 146]. Засновники вітчизняної компаративістики («Розвідки про 

українську народну словесність і письменство» М. Драгоманова, численні праці 

І. Франка тощо) також сприяють її затвердженню на відповідних методологічних 

засадах*.  

Закономірно, що публікацій, у яких детально викладено інформацію про 

історію формування ідей, напрямків розвитку, ключових положень, методології 

контактно-генетичного підходу, не менше, ніж у випадку з підходом типологічним 

([9 – 18; 98] тощо). Відтак, керуючись прагненням досягти максимальної конкретики 

та лаконічності у викладенні матеріалу, уникнути переказу добре відомих фахівцям 

фактів, сконцентруємося на тих моментах, розгляд яких є важливим в аспекті теми 

нашої монографії. По-перше, диференціюємо продуктивні для аналізу з 

використанням генетичного методу джерела можливого походження псевдів та 

з’ясуємо перспективи його застосування з позицій методологічного плюралізму 

сучасної компаративістики, відкритої до «співпраці» з різними теоріями й 

науковими галузями, а по-друге, розмежуємо наявні різновиди літературних зв’язків 
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для їхнього подальшого розпізнання на матеріалі конкретних творів художньої 

словесності.  

Саме визначення «контактно-генетичний підхід» об’єднує в собі два 

теоретико-методологічні аспекти розгляду міжкультурних відносин і взаємодій 

(говорять також й окремо про «контактний підхід» та «генетичний підхід»). У 

першому випадку розглядаються різні за походженням феномени: «зв’язки між 

явищами на основі культурних взаємодій, «впливів» або «запозичень» [288, с. 75]. У 

другому – увага зосереджується на фактах звернення до однієї культурної скарбниці 

(«явища як результат їхньої генетичної спорідненості та наступних історично 

зумовлених розбіжностей» [288, с. 75]). При цьому визначальним є не сам факт 

генетичної спорідненості явищ, а обрані орієнтири рецепції, рівень її усвідомлення, 

часова дистанція та сутність об’єднувального начала*.  

Використання генетичного підходу в процесі дослідження псевдоморфних 

персонажів різних національних літератур на рівнях синхронії й діахронії дозволяє 

не лише окреслити коло пріоритетних джерел, з яких черпають матеріал 

письменники (таким чином визначивши найбільш значущі з погляду формування 

відповідної традиції фактори), але й показати певну спорідненість псевдів. Остання 

ж, зі свого боку, є свідченням на користь доцільності об’єднання таких 

різноманітних, на перший погляд, образів у межах одної типологічної класифікації 

під загальною номінацією. 

Як це вже було продемонстровано раніше, чимало науковців, увагу яких 

привертають ті чи ті прояви персоніфікованої псевдоморфності, розглядає їх у 

контексті ритуалістичного дискурсу – актів із рольовими інверсійними підмінами, 

що демонструють взаємоперехід «життя» й «смерті». Або ж, навпаки, аналізуючи 

природу таких дійств, учені роблять висновки, результати яких указують на зв’язок, 

спільну природу ритуальних та міфо/фольклорно/літературних псевдів (показовий у 

цьому плані матеріал, представлений у першому підрозділі). 

Загалом тенденція пояснення численних фактів мотивно-образної подібності 

ритуальним походженням затверджується завдяки двом потенційно перспективним 

з точки зору компаративістики напрямам міфокритики – архетипному та 
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ритуалістичному. Так, наприклад, слідом за К. Г. Юнгом, науковці часто гранично 

зближують поняття «архетипу» з категоріями «міфу» та «ритуалу», інтерпретуючи 

їх як невичерпне джерело універсальних художніх моделей. Зокрема, Дж. Кемпбелл 

визнає універсальність міфологічної символіки, що є спонтанним продуктом 

людської психіки [308, с. 17], та пропонує звести воєдино всю множинність міфів і 

казок світу [308, с. 13] через установлення відповідностей між архетипами, міфами й 

ритуалами [308, с. 29]. 

Щодо власне міфокритичного ритуалізму, то основне значення для його 

становлення мають, безумовно, ідеї Дж. Дж. Фрезера («Золота гілка» [213]), а 

безпосередня заслуга створення ґрунтовної концепції існування генетичного зв’язку 

календарних обрядів із літературою, результативного використання надбань 

антропології для створення нової методології належить представникам так званої 

«кембриджської школи»* (докладно цей напрям розвитку англійського 

літературознавства досліджує Т. Шадріна [309]). «Кембриджці» здійснюють спроби 

довести ритуальне походження драматургії (Дж. Мюррей [310], Дж. Харрісон [311], 

Ф. М. Корнфорд [134], Е. Чемберс «Середньовічна сцена»), сюжетів давнього епосу 

та роману (Г.-Р. Леві [312], Ф. Дж. Г. Сомерсет [313], Дж. Вестон [314]) тощо.  

Не залишаються без уваги й мотиви формально-сутнісної невідповідності. 

Так, наприклад, саме спорідненістю із «перехідними» обрядами пояснює 

виникнення псевдоморфних амплуа архаїчної драматургії Ф. М. Корнфорд. Від 

роздумів над відповідною природою «the Impostor» (самозванця) [134, с. 132] вчений 

переходить до розмежування протилежних типів – «the Eiron and the Alazon» 

(«Ейрон» та «Алазон») [134, с. 137]: якщо другий удає з себе кращого, ніж він є 

насправді, то перший, навпаки, приховує власні позитивні якості [134, с. 137], тим 

самим вони обидва вводять оточення в оману. 

Системно узагальнений огляд ідей прибічників ритуально-міфологічної 

школи, певним чином співвідносних із проблемою осмислення відповідного 

матеріалу народного епосу, представляє Є. Мелетинський [149, с. 98 – 99]. 

Однак поступовий розвиток дослідницької думки в цьому напрямку 

призводить до виходу за межі аналізу виключно «архаїчних пам’яток, так чи інакше 
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безпосередньо пов’язаних із ритуально-фольклорно-міфологічною традицією…, у 

яких можна ставити питання про прямий генезис із ритуально-міфологічних 

джерел» [149, с. 101]. Адже в процесі історичного розвитку контакти фольклору та 

літератури з ритуалами слабшають, втрачаються і йдеться вже не про 

цілеспрямовану орієнтацію на вказану першооснову, а про відображення певних її 

складових у типологічно подібних формах людського мислення як наслідок 

рефлективного вираження напрацьованих загальнонаціональною культурою 

категорій. З огляду на складність цих процесів, з одного боку, такий підхід вимагає в 

кожному окремому випадку врахування характеру прояву подібностей у творчості: 

якщо йдеться про фіксацію та трансформацію ритуальних моделей на стадії 

зародження певних жанрово-наративних кліше або усвідомлене звернення до 

спільного джерела, доцільним є використання генетичного методу, якщо ж про 

несвідоме відтворення універсальних міфо-обрядових моделей у формі традиційних 

типів і мотивів на більш пізній етапах культурного розвитку суспільства – 

типологічного. З іншого боку, враховуючи діалектичну єдність як засобів 

компаративістики, так і явищ літературної подібності, на практиці «при аналізі 

конкретних казусів їх важко розмежовувати» [7, с. 545]. 

Необхідно також відзначити, що ідеї доцільності здійснення порівняльних 

студій у тематичному діапазоні, який охоплює обрядово-ритуальний та наративний 

прояви культурної діяльності людини, виявляються привабливими також і для 

дослідників, не належних безпосередньо до «кембриджської школи» (наприклад, 

П. Сентіва, В. Проппа, О. Фрейденберг, М. Бахтіна, Є. Мелетинського тощо). 

Усе вище зазначене свідчить на користь доцільності диференціації вузько-

методологічного «національного» різновиду ритуалізму (ритуалістична міфокритика 

«кембриджської школи») та відповідного поняття в широкому значенні – 

інтернаціонального наукового підходу, спрямованого на багатоаспектне 

співставлення обрядів/ритуалів та оповідних форм (міфів, фольклору, літератури).  

Останній сприяє такому розумінню природи творчості, яке відкриває суттєві 

перспективи для компаративних досліджень різних проявів псевдоморфності: 

порівняльний аналіз художніх варіантів симулятивно-інверсійних ритуалем 
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(образних, мотивних, сюжетних тощо) демонструє універсальну природу мистецтва, 

а розгляд їхньої трансформації – специфіку рецепцій такого матеріалу.  

Так, зокрема, уявлення про зумовленість наднаціональної цілісності казкового 

епосу функціонуванням у його творах знакових ритуально-міфологічних структур 

(зокрема й на рівні псевдоморфних типів) характерне для розвідок «ритуалістично 

орієнтованих» фольклористів – П. Сентіва (Е. Нуррі) та В. Проппа.  

Є. Мелетинський неодноразово звертає увагу на те, що французький учений у 

казкових сюжетах із крос-статусною травестією («Свинячий чохол» 510В, 

«Попелюшка» 510 АТ) пропонує вбачати відображення карнавальних інверсій [149, 

с. 99; 150, с. 11].  

В Пропп, з огляду на тимчасовий тріумф та наступне покарання псевдогероя, 

пов’язує цей міжнародний казковий тип із ритуальною заступною жертвою: «Нам 

здається, що цей образ є своєрідним «цапом-відбувайлом» і що він створювався 

взагалі за тими ж принципами, за якими створюються схожі персонажі-заступники й 

у галузях обряду та фольклору. Його функція – прийняти на себе смерть, покарання, 

вбивство, яке спочатку призначалося самому цареві. Комплекс воцаріння, шлюбу та 

чиєїсь загибелі, вбивства когось тут зберігається з перенесенням вбивства з одного 

персонажа на інший» [128, с. 317]. 

Отже, враховуючи саму природу архаїчних ритуалів (умовно-рольове 

вираження іманентних міфологічному мисленню категорій, парних антиномій у 

тому числі), очікуваним є методологічний синтез ритуалізму (у його широкому 

значенні) та семіотичного структуралізму.  

Такий підхід також може вважатися продуктивним для компаративного 

аналізу псевдоморфних персонажів. Особливо значущими орієнтирами для 

осмислення їхньої сутності у співвіднесеності з обрядовими підмінами, формально 

симулятивними рокіровками є позначені методологічним плюралізмом студії 

О. Фрейденберг, М. Бахтіна та Є. Мелетинського, які, не будучи повною мірою 

належними до царини компаративістики, значно сприяють її розвиткові. Занадто 

вільні для «прокрустового ложа» офіційного радянського літературознавства, вони 

свого часу зазнавали заангажованої критики (йдеться, наприклад, про нападки на 
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О. Фрейденберг, Є. Мелетинського в руслі боротьби із космополітизмом [315]). 

Проте на сьогоднішній день їхня цінність не підлягає сумнівам.  

Так, наприклад, багатий інструментарій для компаративного аналізу 

псевдоморфних персонажів (насамперед тих, несправжність яких зумовлена 

формально-змістовними суперечностями на рівні бінарних категорій ієрархічного 

ряду «верх – низ») із використанням генетичного методу надає концепція 

М. Бахтіна: вчений указує на безпосередній або опосередкований зв’язок багатьох 

творів із карнавальними дійствами (сатурналіями, власне карнавалами, святами 

дурнів тощо) за участі «жертовних псевдів» – блюзнірських священиків, єпископів, 

пап і королів, яких уже не вбивають, а лише «розвінчують», б’ють та висміюють. В 

основі таких актів – «вінчання та розвінчання» владної особи, яке виражає саму 

сутність карнавального світогляду із притаманною йому впевненістю у вічному 

коловороті смерті та відродження, необхідних для зміни й оновлення світу [139, 

с. 73].  

Теорія «карнавальності» М. Бахтіна підказує ідею інтерпретації сутності 

псевдоморфності з позицій карнавальної «логіки зворотності» («верх» та «низ» 

міняються місцями) [138, с. 16], що, зі свого боку, віддзеркалює іманентну 

архаїчному світогляду циклічну єдність життя й смерті [138, с. 14; 139, с. 73].  

Однак, ураховуючи зазначене вище, треба пам’ятати, що внаслідок розвитку 

суспільства, супроводжуваного закономірними змінами (руйнуванням міфологічної 

свідомості, введенням якісної опозиції справжнього й удаваного [6, с. 237], 

відмовою від циклічної концепції часу на користь лінійної, затвердженням сталої 

системи моральних цінностей, як то «правда – добро», а «обман – зло»), процес 

формування псевдів завершується суттєвою зміною аксіологічних характеристик та 

втратою їхнього початкового ритуального рольового призначення.  

Також не можна ігнорувати й той факт, що карнавальний дискурс як складова 

перехідно-ритуального дискурсу [222] дозволяє не тільки здійснювати 

компаративний аналіз споріднених за відповідним джерелом феноменів, але й 

розглядати в типологічній площині, «контекстуальному полі «сміхової культури», 

генетично відмінні явища [15, с. 119]. У такому аспекті карнавалізація є не просто 
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«жанрово-стильовою характеристикою літератури, генетично пов’язаною із 

стійкими якостями обрядового фольклору» [7, с. 246], а значно більше – справжнім 

«архетипним алгоритмом оновлення» [15, с. 151], однією з властивостей 

«художнього сприйняття, що орієнтоване на відносність загальновизнаних норм 

мислення та поведінки» [7, с. 246].  

Окрім іншого, М. Бахтін доводить факт функціонування прийомів 

карнавальної поетики в літературах різних епох та країн [138], певних жанрових 

формах [139], важливу роль карнавальних мотивів (зокрема, «пізнавання», 

«перевдягання» [140, с. 256], «перевдягання та містифікації» [141, с. 527]). 

Науковець виділяє основні, на його думку, літературні джерела становлення 

карнавалізованої художньої творчості в Європі: «Основним джерелом карнавалізації 

для літератури XVII, XVIII та XIX століть стали письменники доби Відродження – 

передусім Боккаччо, Рабле, Шекспір, Сервантес та Гріммельсхаузен. Таким 

джерелом став також і ранній крутійський роман (безпосередньо карнавалізований). 

Крім того, джерелом карнавалізації для письменників цих століть була, звичайно ж, 

і карнавалізована література античності (зокрема й «Меніппова сатира») та середніх 

віків» [139, с. 93]. У відповідному аспекті М. Бахтін актуалізує проблему «діалогу» 

М. Гоголя та В. Шекспіра [142], М. Гоголя та Ф. Рабле [141] тощо. 

Безумовно, все зазначене вище може та має бути врахованим у процесі 

висвітлення тенденцій формування традиції функціонування псевдоморфних 

персонажів у європейських (а згодом – українській та російській) літературах з 

позицій контактно-генетичного підходу. Однак не лише впливом названих 

М. Бахтіним «карнавалізованих» жанрів визначається її розвиток: важливу роль 

відіграють чарівна казка, народна демонологія, балада, народний театр (фарси, 

інтермедії, дель арте), класицистична комедія, історична, авантюрно забарвлена 

проза, навіть готичний роман тощо. У ході компаративного дослідження псевдів 

обраного історично-національного контексту потрібне також системне врахування 

ролі жанрових канонів, значущих з погляду відповідних міжнаціональних взаємодій, 

визначення функціонального потенціалу таких образів.  
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Незважаючи на дискусії навколо певних положень бахтінської концепції (див. 

[187, с. 120]), більшість її ключових ідей активно використовується дослідниками. 

Р. Касімов, наприклад, розмежовує кілька провідних тенденцій таких наукових 

пошуків:  

1) у творі аналізується лише якийсь один «карнавальний» персонаж; 

2) у творі досліджуються всі елементи «карнавальної структури»; 

3) карнавал розглядається як поняття, синонімічне меніппії та поліфонії;  

4) карнавал висвітлюється як етнологічне, політичне, суспільне та духовне явище, 

яке має певний вплив на літературну творчість [222].  

На жаль, як слушно зауважує літературознавець, останнім часом 

карнавальність стає не просто «модною», а навіть уже певною мірою набридлою 

темою в сучасній критиці [222]. 

Однак ми погоджуємося з думкою Н. Семащук (Н. Лобас), що це твердження 

аж ніяк не стосується галузі компаративістики: «…попри свій універсальний 

характер, теорія карнавалізації поки що не знайшла достатньої кількості реалізацій 

саме в порівняльному вивченні літератури» [316, с. 307]. Дослідниця наголошує на 

тому, що «з точки зору сучасного порівняльного літературознавства, теорія 

карнавалізації – універсальна методологічна пропозиція, адже відповідає принципам 

американського та французького поглядів на компаративне вивчення літератури. 

Особливо перспективним є застосування теорії карнавалізації у тематологічному та 

генологічному полях зацікавлень компаративістики…» [317, с. 6]. Заслугою 

науковця є й плідна спроба включення відповідної теорії у вказаний контекст [317]. 

При цьому окремо виділяються карнавальні схеми, що передбачають появу деяких 

псевдоморфних персонажів (без використання цієї лексеми), – 

«увінчання/розвінчання карнавального короля» [317, с. 13] та «профанний герой за 

невідповідних обставин» [317, с. 13]. Також розгляд феномена карнавальності на 

матеріалі української літератури (від творчості Т. Шевченка до сучасності) 

пропонує у своїй статті О. Смольницька [318]. 

М. Бахтін у створенні карнавальної концепції певною мірою слідує за ідеями 

монографії «Поетика сюжету та жанру». Студії О. Фрейденберг не мають такої 
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кількості послідовників, як праці М. Бахтіна, однак, це не применшує значущості її 

розвідок для розуміння природи, генезису псевдоморфних персонажів та 

вироблення методики відповідних компаративних досліджень.  

Ще до автора монографії про Ф. Рабле дослідниця вказує на пародійно-

комічну традицію як одне з важливих джерел культурно-літературного поширення 

певних псевдів та пов’язаних із ними мотивів. Вона зазначає також, що 

«перестановка ролей» є здавна типовою для релігійної та мистецької галузей, в 

останній вона «відповідає комічній лінії» [5, с. 394]. Завдяки пародійним дійствам за 

значним колом псевдів закріплюється комічна семантика: паралельно тому, як 

пародія народжується з релігійних обрядів («спочатку пародіювалося все найбільш 

священне – боги та культ» [5, с. 387] для підтвердження їхньої святості й 

значущості, пізніше – правителі, судді тощо [5, с. 387]), псевди із сакральних «цапів-

відбувайлів» перетворюються на блазнів.  

Роль значущих орієнтирів для розгляду цього аспекту закономірно виконують 

роботи О. Фрейденберг, присвячені дослідженню сутності пародійних дійств як 

продуктивних джерел формування псевдоморфних персонажів у різних 

національних культурно-літературних контекстах [5-6; 135-136]. Своїми розвідками 

літературознавець доводить, що саме потенційний комізм псевдів забезпечує їм 

подальшу популярність у сфері народного театру (давніх мімічних дійствах, 

імпровізованих святкових виставах тощо). А генетично споріднена з календарними 

обрядами драма згодом стає одним із тих шляхів (поруч із оповідним фольклором), 

яким надалі, як уже певною мірою конкретизовані типи, вони потрапляють до 

художньої літератури.  

Концепція О. Фрейденберг спонукає також до розуміння коду 

«несправжності» в літературі як міфо-ритуального за походженням та 

метафоричного по суті (у цьому плані можна говорити про певний перегук із 

положеннями Н. Фрая). Дослідниця закликає до пошуків схожого матеріалу в 

чималих контекстуальних площинах, детального аналізу творів різних народів для 

визначення тотожних на архаїчно-метафоричному рівні образів і сюжетних ситуацій 

зі значенням псевдоморфності. «Але схопити цей образ аморфно та відсторонено ми 
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не в змозі. Він дається нам у руки тільки в тій чи тій метафорі, несхожих одна на 

одну. То перед нами смерть чоловіка та возз’єднання дружини з тимчасовим 

коханцем, то цар, який відійшов на задній план, перевдягнений рабом, то тимчасово 

наділений владою раб. Між двома сюжетами, здавалося б (та й здавалось), немає 

нічого спільного. Так, формально; але семантично вони єдині. І нова методологія 

вимагає, щоб було, нарешті, сказано з твердою впевненістю: під аналогіями та 

однаковістю приховується, зазвичай, різне по суті (і теорії конвергенції в цьому 

відношенні мають рацію); єдність проявляється лише у відмінностях» [135, с. 43]. 

Водночас О. Фрейденберг указує, що в літературі нового часу, «котра по-

новому висвітлює, надихає», відроджує оповідні «схеми» [268, с. 122], акцент має 

бути зроблений на оригінальності авторської трансформації традиційного матеріалу: 

«Кожний окремий твір може розглядатися в аспекті авторського начала й тих 

готових форм, які породжені образом «an sich» як поєднанням та ритмом думки, що 

існували задовго до автора – також у вигляді чиєїсь авторської концепції – і з часом 

скам’яніли» у своєму стереотипному вигляді [268, с. 123]. 

Погляди Є. Мелетинського формуються на ґрунті поєднання ідей структурно-

семіотичної школи, архетипної й ритуалістичної міфокритики з теоретико-

методологічними положеннями праць О. Веселовського, В. Жирмунського, 

В. Проппа, О. Фрейденберг, М. Бахтіна та ін.* Синтезуючи ідеї попередників, 

вчений активно висвітлює та порівнює різні варіанти мотивів і сюжетів, засновані на 

псевдоморфних невідповідностях, що створюють ілюзію сприйняття. Окремо він 

наголошує на традиційності формули «qui pro quo» («цей замість того»), широко 

представленої в новелістичних казках і новелах різних країн [151], «самостійності» 

«мотивів «підміни» та «ідентифікації»: «Підміна» є або буквальна підміна особи, 

або привласнення чужих досягнень… Підміна здійснюється за допомогою 

підступності, хитрості, обману та чаклунства» [148, с. 67].  

Студії Є. Мелетинського, так чи інакше пов’язані з питанням 

функціонуванням псевдоморфних персонажів, демонструють спробу цілісного 

осмислення проблеми виникнення та причин їхньої «популярності» в літературних 

творах різних часів і народів: учений намагається враховувати генетичну 
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співвіднесеність із міфами (зокрема, типом трікстера) [150, с. 22 – 23, 227; 148, с. 40 

–41], давніми ритуалами, обрядами і карнавалами [152, с. 247], міжнародним 

фольклором [151, с. 15, 17 – 18], [148, с. 27, 62, 67 – 68], християнством [152, с. 247, 

250-252], жанровим каноном комедії, новели та роману [150 – 151]. У випадках, 

коли йдеться про використання письменниками схожих мотивів та образів, 

змістовно-формальна подібність яких має хоча й спільні, але настільки архаїчні 

витоки, що абсолютно не усвідомлюється митцями, не впливає на творчий процес, 

не диференціюється на конкретно-понятійному рівні, розробки Є. Мелетинського 

демонструють підпорядкування генетичного підходу типологічному. 

Отже, праці всіх перерахованих вище фахівців дають підстави виділити 

значущу для використання генетичного методу в процесі дослідження питання 

джерел формування та шляхів традиціоналізації псевдоморфних персонажів 

діахронічну вертикаль: «міф/ритуал – фольклор – література». Адже, як слушно 

зазначав ще О. Веселовський, певні історії демонструють «ті ж ознаки подібності та 

повторюваності – від міфу до епосу, казки, місцевої саги та роману; і тут дозволено 

говорити про словник типових схем та положень, до яких фантазія звикла 

звертатися для вираження того чи того змісту» [22, с. 499]. Однак потрібно 

враховувати й інший фактор: перетворення архаїчних міфологем/ритуалем із 

підмінами, метаморфозами, удаваннями, рецептивними ілюзіями на оповідні 

формули супроводжуються значущою трансформацією та втратою міфологічної 

образності в творах більш пізніх епох унаслідок раціоналізації [308, с. 247].  

Порівняльно-генетичні розвідки такого векторного спрямування мають 

неабияке значення у світлі сучасних тенденцій об’єктного збагачення царини 

компаративістики, включення до сфери її інтересів явищ не приналежних виключно 

літературі (зокрема, й «запозичених» із міфологічної та фольклорної скарбниці).  

Думка про генетичний зв’язок міфу та народної творчості набуває 

популярності ще завдяки працям прибічників «міфологічної» школи в ХІХ ст. Міф 

інтерпретується як «початкова форма, із якої шляхом еволюції вийшли казка, 

легенда, епічна тема» [22, с. 501]. Відповідне положення відіграє важливу роль в 

історії становлення фольклористики, стимулюючи появу численних спроб 
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пояснення схожих мотивів, сюжетів, образів у творчості арійських народів їхнім 

міфологічним (праіндоєвропейським) походженням (Я. Грімм, Ф. Ф. А. Кун, В. 

Маннгардт, Л. В. Шварц, Ф. Буслаєв, О. Афанасьєв, М. Костомаров та ін.)*. 

Якщо інтерес міфологів ХІХ ст. викликає фольклорний етап трансформації 

міфологічного матеріалу, то представників міфокритики/неоміфологічної школи ХХ 

ст. більше цікавить її вищий – літературний – рівень. Аналізуючи тенденції розвитку 

«неоміфологічної течії у порівняльному літературознавстві» [12, с. 62], яка з 

середини ХХ ст. набуває поширення у Франції [12, с. 62], Д. Наливайко вказує на 

уклін її уваги в бік міфологічної сфери [12, с. 63]. Натомість, акцент має бути 

зміщений у царину літературної міфотворчості (як це робить, зокрема, П. Брюнель у 

праці «Міфокритика. Теорія і вектор») [12, с. 63]. Саме така предметно-дослідна 

орієнтація дозволяє говорити про компаративну сутність міфокритики не лише як 

сформованої в західноєвропейській науці методологічної школи (див. про це 

докладно [319, с. 243-245]), але й ширше – як тематичної галузі, зосередженої на 

проблемі взаємодії міфу і художньої творчості. 

Відмінність поглядів тут зумовлюється складністю природи самого міфу. Його 

інтерпретація як універсально-світоглядного феномена породжує низку підходів 

(архетипний, структуралістський, символічний напрямки міфокритики), потенційно 

орієнтованих на висвітлення типологічних паралелей*. Зі свого боку, уявлення про 

міф як джерело художньої творчості («сказання про богів та героїв» [320, с. 3]) 

визначає інший вектор порівняльного аналізу: «міфологічний сюжетно-образний 

матеріал – його авторська переробка» та «міфологічний сюжетно-образний матеріал 

в одному літературному контексті – той же міфологічний матеріал в іншому 

літературному контексті» (контактно-генетичний метод).  

Порівняльні студії псевдоморфних персонажів вимагають залучання обох 

підходів, а вибір пріоритетного має залежати від конкретного прояву феномена: 

наприклад, розгляд авторських трансформацій міфологеми за участі богів як 

«шлюбних дублерів» потребує контактно-генетичної методології (міф про Алкмену 

та Амфітріона), а мотиву метаморфози людини на природний об’єкт – урахування 

типологічних подібностей міфомислення різних етносів. 
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Не менш важливим для компаративного аналізу типології псевдоморфних 

персонажів є визнання ролі фольклору як плідного джерела чималої кількості їхніх 

різновидів (пов’язаних із ними мотивів) у літературній традиції. Надбання 

порівняльної фольклористики (у межах якої відбувається зародження інтересу до 

відповідного явища) дозволяють засвідчити існування типових для казок, балад та 

пісень міжнародних мотивів із травестіями, метаморфозами, ситуаційними та 

рецептивними неузгодженостями: [67 – 68; 118 – 128] тощо. Ці дослідження 

допомагають зорієнтуватися в питаннях літературного успадкування 

народнопоетичної традиції їхнього використання. Як зазначає з цього приводу 

Ю. Юдін, «можна припустити, що світовий літературний сюжет підміни, втрати 

подоби та співвідносні з ним побічні варіації… є похідними, врешті-решт, від 

фольклорного джерела» [321, с. 17]. 

Слід також зважати на те, що визначення провідних джерел поширення 

псевдоморфних персонажів у різних літературах потребує врахування складних 

процесів поступової адаптації фольклорного матеріалу до потреб соціальних реалій 

(наприклад, коли відбувається народне осмислення історичного самозванства). Як 

вказує Ю. Лотман, «наявність у свідомості окремого колективу певної сукупності 

сюжетів дозволяє кодувати реальну поведінку, відносити її до більш або менш 

значущої та приписувати їй те чи те значення» [146, с. 261].  

Аналіз відповідних феноменів у ході характеристики національно-часової 

специфіки трансформації інваріантів псевдоморфних персонажів має здійснюватися 

з урахуванням взаємодії культурного та суспільно-історичного факторів. Роль 

орієнтирів на цьому шляху можуть виконувати розвідки Б. Успенського, який 

розглядає самозванство як соціальний феномен [220], а також – форми так званої 

«антиповедінки» у Давній Русі (поведінки «навпаки», вираженої через нормативну 

інверсію в культурах із відносно чіткою ієрархією цінностей): сакралізовану, 

символічну, дидактичну [322]. «Антиповедінку» (її риси та функції) досліджує й 

С. Юрков [323].  

Необхідність застосування генетичного методу аналізу в процесі 

компаративного дослідження типології псевдоморфних персонажів зумовлена, 
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окрім іншого, впливом на формування деяких їхніх варіантів християнської 

ідеології, часто в поєднанні з карнавальною традицією. Цінним орієнтиром на цьому 

напрямку є колективна монографія «Сміх у Давній Русі», де представлена спроба 

застосування ідей ритуалістів (зокрема, Дж. Дж. Фрезера), карнавальної теорії до 

давньоруської християнської культури. Незважаючи на критичне сприйняття праці 

А. Гуревичем [324], який заперечив можливість співставлення певних проявів 

карнавальної стихії Заходу зі схожими явищами в давньоруській культурі, її 

значущість не підлягає сумніву: матеріали роботи демонструють роль національних 

джерел у художній рецепції та презентації псевдоморфізму. Окрема увага в праці 

приділяється також мотиву «переміни місць» (підмінам, удаванням) [143, с. 141] у 

поширених в Давній Русі перекладних повістях.  

Отже, порівняльний аналіз псевдоморфних персонажів доцільно здійснювати 

в генетичному аспекті з урахуванням їхніх потенційно можливих спільних джерел 

як літературного, так і позалітературного походження та поширення: 

обрядів/ритуалів «перехідного типу» (зокрема, карнавальних дійств), міфів, 

фольклору, християнської культури, конкретно-історичних феноменів (наприклад, 

самозванства), жанрових традицій (особливо це стосується сміхової – 

карнавалізованої, пародійної – літератури).  

Такий вихід за межі літературного контексту ніяк не означає «розриву» з 

компаративістикою, навпаки, цілком узгоджується із сучасними трендами до 

розширення її дослідної сфери. «Важливо наголосити, що у вивченні взаємозв’язків 

і співвідношень літератури з іншими мистецтвами й сферами духовної культури 

компаративістика користується такими ж методами й методиками, тим же 

аналітичним інструментарієм, що й у вивченні міжлітературних зв’язків та відносин. 

Вивчення проводиться на тих же дискурсивних рівнях – онтологічному й 

епістемологічному, семантичному й естетичному і на тих же рівнях структури 

творів – тематологічному (сюжетів, мотивів, міфів, образів тощо), морфологічному 

(з урахуванням «матеріальної» специфіки видів мистецтва), генологічному (зі 

взаємоперекодуванням жанрів словесного мистецтва, специфічних жанрів інших 

мистецтв), стильовому, інтертекстуальному тощо» [14, с. 29]. 
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Окрім того, компаративний аналіз псевдоморфних персонажів, повторюваних 

оповідних одиниць за їхньої участі в контексті літературної традиції передбачає 

також розв’язання питання специфіки різновидів творчих відносин, які 

неодноразово диференціювали науковці. 

Так, зокрема, Д. Дюришин пропонує розмежовувати «зовнішні» та 

«внутрішні» літературні «контакти». Він указує, що емпіричні дані історико-

літературної компаративної практики так чи інакше призводять до усвідомлення 

необхідності методологічної диференціації, з одного боку, таких проявів 

міжлітературних контактів, як різноманітні «повідомлення та згадування про 

інонаціональні літератури», конкретні зв’язки письменників, літературних діячів 

різних країн, літературно-критичні, історико-літературні праці, присвячені 

інонаціональним феноменам тощо, а з іншого, – безпосередньо міжлітературних 

контактів, які по-різному відображаються в самій структурі літературного явища 

[10, с. 102].  

Літературні зв’язки та взаємодії класифікують також за співвідношенням у 

часі, формою функціонування: їх поділяють на «синхронні (А. Міцкевич і 

О. Пушкін), напівсинхронні (східні поеми Дж. Байрона та південні поеми 

О. Пушкіна), несинхронні (звернення Лесі Українки до античних і біблійних 

джерел)» [7, с. 217] (останні вимагають порівняльно-історичного аспекту 

висвітлення питання); оцінюють залежно від того, на якому художньо-

літературному рівні простежується зв’язок (проблемно-тематичному, ідейному, 

сюжетному, композиційному, образному, стилістичному тощо) [9, с. 138]. 

Міжлітературні відносини бувають безпосередніми (Й. В. Ґете – 

В. Одоєвський) та опосередкованими (античність – Візантія – Давня Русь) із 

«літературами-посередниками» [10, с. 119; 7, с. 217], індивідуальними (В. Гюго – 

М. Лермонтов) та колективними (вплив ренесансної італійської літератури на інші 

європейські) [9, с. 138], бінарними (обмеженими двома суб’єктами) та 

багатобічними (включають значно більше суб’єктів), або полікультурними [9, 

с. 217]. 
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Для дослідження генетичних зв’язків значущим є також ступінь 

усвідомленості авторської орієнтації в потенційно можливому діапазоні – від 

відкритого визнання власної «залежності» до автоматичного використання певного 

матеріалу без згадки про його джерело (типово у випадку компаративного аналізу 

подібних мотивів – звернення до скарбниці міжнародної культурної традиції). Як 

вказує А. Діма, вивчення «впливів» – надзвичайно делікатна галузь досліджень, де 

навіть надмірна обережність ніколи не буває зайвою [9, с. 140], адже тут учений 

може мати справу з найрізноманітнішими формами – від плагіату, цілковитої 

свідомої імітації до ледь відчутних алюзій [9, с. 140]. Відповідно до названого вище 

критерію доцільно визнавати існування усвідомлених та неусвідомлених проявів 

генетичної залежності [15, с. 71], а останні, зі свого боку, не ототожнювати із 

типологічними подібностями. 

Наприклад, методологія контактно-генетичного підходу може бути 

використана для розгляду романтичного мотиву «закоханості в ляльку» в 

художньому світі Е. Т. А. Гофмана, В. Одоєвського, Антонія Погорєльського 

(йдеться про орієнтацію на «Піщану людину») або «каліфа на годину» у Є. Гребінки 

та Д. Горчакова (спільна назва творів – «Каліф на годину» – як посилання на 

арабську казку). І зовсім інша справа, коли майстри слова створюють персонажів та 

ситуації, які, хоча й асоціюються з прадавніми зразками, але на різних етапах 

суспільного розвитку функціонують незалежно від них, викарбувавшись у надрах 

культурної пам’яті у вигляді універсальних оповідних схем. Розгляд мотивів крос-

ґендерної травестії в Лопе де Вега («Пригоди Діани») та М. Карамзіна («Наталя, 

боярська дочка»), «підміненої нареченої» в Г. Квітки-Основ’яненка («Той, що 

приїхав із столиці…») та К. Гоцці («Три апельсини»), навпаки, вимагає 

типологічного підходу. 

Генетичний підхід потребує також визнання й визначення ролі різних джерел 

творчої рецепції – історико-літературних (античність для класицистів у країнах 

Європи) [15, с. 54], жанрових [9, с. 112] (пікареска для національних різновидів 

роману в Німеччині, Англії, Франції, Росії), індивідуально-авторських, тобто коли 

простежується орієнтація представників тієї чи тієї літературної течії, культурної 



161 
 

епохи на художні відкриття визначних майстрів слова (наприклад, на В. Шекспіра, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Й. В. Ґете, Дж. Байрона, В. Гюго тощо) [9, с. 139].  

Так, зокрема, значущими в аспекті традиціоналізації певних типів псевдів та 

співвідносних із ними оповідних кліше є міжнаціональні зв’язки «античність – 

італійське Відродження», «французька драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. – російська 

драматургія ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.», роль жанрів комедії, крутійського 

роману, пародійної поеми, популяризація в українській та російській літературах 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. драматургії Ж.-Б. Мольєра тощо. На окрему 

увагу заслуговують генетичні зв’язки літератури із фольклором (наприклад, 

міжнародними казковими та баладними сюжетами). 

В історії компаративістики неодноразово висловлюються ідеї щодо 

некоректності використання категорії «літературні впливи», семантичне наповнення 

якої містить відтінок «пасивності», тим самим зменшуючи, нівелюючи по суті 

творчу активність реципієнта художнього феномена [10, с. 143], а також критика 

«впливології» [7, с. 110 – 111] загалом (докладно про це див. праці А. Діма [9, 

с. 141–143], Д. Дюришина [10, с. 143 – 145], антологію «Сучасна літературна 

компаративістика: стратегії і методи» [14, с. 112 – 125] тощо). Так, зокрема, у 

радянському літературознавстві 30-50-х рр. ХХ ст. простежується прагнення 

«нав’язливо і тенденційно» затверджувати ідею «глобального впливу російської 

літератури» на інші літератури світу [7, с. 111]. 

З іншого боку, ще О. Веселовський визнає, що в царині мистецтва сприйняття 

«чужого» матеріалу, надбань культурної традиції завжди передбачає певний ступінь 

взаємодії. Учений говорить про «типові схеми», «готові формули, здатні 

оживлюватися новим настроєм, ставати символами» [22, с. 494], забезпечуючи тим 

самим можливість поєднання позачасового та національно-історичного: «Вона 

(людина – О. Н.) звертається до тих образів та мотивів, у яких колись давно 

відбилась її думка та почуття, нині застиглі, вони не заважають їй» викарбувати на 

цих старих формах власний візерунок – наповнити їх новим змістом [22, с. 496]. На 

необхідність урахування відповідного фактора вказує також й І. Франко, який 

відстоює ідеї, близькі до теорії «зустрічних течій»: закликає розглядати «спільні 
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елементи», «духовні шаблони», «що пливуть із краю до краю і не раз віками в’яжуть 

фантазію, творчості і чуття письменників» [72, с. 10 – 11], а також відрізняти 

«національне від інтернаціонального», демонструючи, як кожна культура «засвоює 

собі чужий матеріал і чужі форми і що вносить свого в загальну скарбівницю» [72, с. 

17]. 

У закордонній [14, с. 178 – 195; 325], а згодом й у вітчизняній 

компаративістиці [326], як протилежне до «впливу» популяризується поняття 

«рецепції» (ключове для окремого дослідницького напрямку – рецептивної 

естетики). Керуючись принципами предметно-методологічної відповідності широко 

контекстуального аналізу типологічно-традиційних явищ, ми не занурюємося в 

теоретичні глибини останньої, однак залишаємо за собою право використання 

основного терміна в його загальнонауковому значенні – «сприйняття» (як творче 

освоєння культурами одних країн надбань інших). 

 Саме покажчик рівня активності літературної рецепції є тією ланкою, що 

дозволяє об’єднувати більшість класифікацій форм проявів літературних взаємодій 

та зв’язків і диференціювати їх на дві основні групи – «відображення» (з нижчим 

рівнем активності реципієнта) та «трансформації» (з високою творчою  

активністю)*. «Відображення» охоплює такі феномени, як цитування, переклад, 

наслідування, стилізація [7, с. 608, 358, 548] тощо, а «трансформація» –  

«осучаснення» [7, с. 390], «онаціональнення» [7, с. 384], пародіювання, створення 

складної системи асоціацій-алюзій тощо. Характер і тенденції трансформації мають 

висвітлюватися з урахуванням системи їхніх детермінант: соціально-історичного, 

культурологічного, філософського, естетичного факторів*.  

В аспекті компаративного дослідження типології псевдоморфних персонажів, 

порівняно із попередньо розглянутими, не менш важливим є й питання визначення 

можливих та перспективних національно-історичних меж наукових пошуків, 

потенційно продуктивних текстуальних рівнів використання методологічного 

інструментарію типологічного та контактно-генетичного підходів, а також – 

наукових надбань, що можуть виконувати роль орієнтирів у цьому просторі. 
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Уявлення про широкі горизонти панорамного висвітлення та співставлення 

типологічно подібних явищ різних площин, як паралельних (у нашому випадку – 

українська  та  російська  художня  творчість  кінця  ХVІІІ – першої половини ХІХ 

ст.), так і значно віддалених у часі (українська та російська літератури в контексті 

європейської традиції – від античності до романтизму), формується завдяки 

затвердженню спочатку в лінгвістиці (праці Ф. де Соссюра), а потім і в  

літературознавстві ідей структуралізму. При цьому діахронічний аспект типології 

(історико-типологічний підхід [7, с. 238]) визнається не менш цікавим, ніж 

синхронічний. «У чому полягає сенс порівняння різночасових і різнорідних 

культурних явищ, таких як індіанські міфи бразильського племені бороро, що їх 

досліджував Клод Леві-Стросс, із міфами інших сучасних їм північноамериканських 

племен або ж грецькими міфами набагато раніших епох? У доланні відстаней, 

відчуженості між окремими культурами і літературами, у пошуку їхніх структурних 

подібностей…. В акті зіставлення часова дистанція долається і замінюється на 

синкретичну одночасовість. Компаративна методологія підкреслює особливості 

місця й часу історичних подій, а також наголошує на повторюваності, паралелізмі, 

універсальності історичних ситуацій» [15, с. 343]. 

 У цьому плані порівняльно-типологічний аналіз значно віддалених у часі 

проявів персоніфікованої псевдоморфності на матеріалі давньої європейської 

(зокрема, античної, середньовічної, ренесансної тощо) словесності, з одного боку, та 

української і російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., з іншого, 

є теоретично обґрунтованим та перспективним.  

Концепція існування універсального зв’язку між літературними фактами, 

доведена засновниками типологічного підходу, потребує значного розширення 

кордонів компаративних досліджень. Повною мірою цій меті підпорядковується 

контекстуальний аналіз, який передбачає виявлення подібностей та специфіки одних 

явищ на тлі інших. «Методика паралельного (двостороннього) зіставлення є 

основою контекстуального аналізу (багатостороннього зіставлення), який окреслює 

віртуальне тло для досліджуваного предмета і провадить, своєю чергою, до 

типології – методу, заснованого на упорядкуванні літературних явищ за спільними й 
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відмінними диференційними (як правило – структурними та функціональними) 

ознаками задля вироблення системи типів (грец. – зразок), тобто узагальнених 

моделей, парадигм чи матриць» [15, с. 117]. 

Продуктивність контекстуального аналізу доведена також О. Кебою [327]. 

Не лише перспективи загалом, але й особливе значення контекстуального 

аналізу обраного нами для висвітлення національно-історичного матеріалу визнає 

Д. Наливайко, який у порівняльній типології важливе місце відводить саме 

розглядові однієї національної літератури в контексті «інших літератур чи 

літературних спільнот» [14, с. 23]. Учений зазначає окремо, що сучасне розуміння 

поняття «контекст» дуже розширилося (порівняно з усталеним): раніше «…під ним 

розумілася пов’язаність із відповідною генезою чи традицією, різноступенева 

включеність у певний літературно-історичний чи культурно-історичний континуум; 

нині він, за висловом М. Делапер’єр, «може означати нову дослідницьку 

перспективу, новий кут зору, що дає змогу поглянути на рідну літературу по-

іншому, ніж зазвичай …» [14, с. 23]. Д. Наливайко наголошує на необхідності 

пам’ятати про те, що національні літератури часто розвиваються в межах не одного, 

а кількох контекстів, «роль і значення котрих є різними, нерідко з ознаками деякої 

ієрархічності. Наприклад, українська література XIX ст. входила до контексту 

східнослов’янських літератур і літератур усієї Російської імперії, до контексту 

слов’янських та інших літератур Середньо-Східної Європи, які перебували в 

аналогічному становищі, нарешті, до контексту європейських літератур» [14, с. 23].  

Крізь призму актуальних на сьогоднішній день ідей, пов’язаних із 

усвідомленням значущої ролі трендів глобалізації в сучасному світі, інтерес 

фахівців різних гуманітарних галузей та філології зокрема до широко 

контекстуальних досліджень є цілком зрозумілим: такі порівняльні студії 

привертають увагу до феноменів мистецтва, що дозволяють засвідчити існування 

загальнолюдських ціннісних координат, світоглядних орієнтирів, уявлень та тяжіння 

до використання схожих художніх засобів (образів, сюжетів, мотивів, 

композиційних, стилістичних прийомів у межах подібних жанрових форм), а також 

– специфіку національної трансформації останніх*. 
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Компаративний аналіз псевдоморфних персонажів у нашому випадку 

потребує узгодження результатів синхронно-бінарного співставлення їхніх 

конкретних інваріантів та варіантів на матеріалі творів української і російської 

літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. та розгляду в контексті 

європейської традиції, представленої в послідовній зміні етапів її формування (від 

античності – до початку ХІХ ст.). 

Ураховуючи доволі широке значення поняття «європейська традиція», 

вважаємо також за доцільне схарактеризувати основні аспекти подальшого 

дослідження теми та пріоритети нашого наукового інтересу у спектрі 

контекстуальності. Оскільки вже сам термін «традиція» передбачає, що йдеться не 

про будь-які, а саме про повторювані, важливі з погляду утворення канону 

феномени [1, с. 673], закономірним є зосередження уваги на тих явищах 

європейської художньої творчості, які: 

- в силу соціокультурних факторів мали вирішальне значення для становлення 

провідних тенденцій літературного процесу (окремих жанрів та їхніх різновидів, 

поширення ідейно-тематичних, образних домінант певних напрямів і течій, 

популяризації сюжетно перспективних мотивів тощо); 

- активно сприймалися письменниками української й російської літератур 

загалом та кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. зокрема, відігравали важливу 

роль у їхньому розвитку; 

- сформували традицію використання псевдоморфних персонажів в її 

найбільш показових проявах (на рівні жанрово-наративних кліше). 

Перший з перерахованих вище пунктів не потребує детальних пояснень (роль 

здобутків античності, Візантії, італійського Ренесансу, французького класицизму та 

Просвітництва, іспанського бароко, англійського преромантизму, німецького 

романтизму та ін. є загальновідомою)*, а останній може бути аргументований лише 

матеріалами узагальнень практичної частини дисертації. Що ж до другого, то 

функцію провідних теоретико-методологічних орієнтирів його конкретизації 

закономірно виконують праці, автори яких визначають основні вектори відповідних 

національно-культурних рецепцій та перспективи встановлення типологічних 
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аналогій. На сьогоднішній день завдяки зусиллям фахівців виділено коло 

європейських літератур у світлі значущості їх співставлень із українською та 

російською словесністю кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: польська [113 –114; 

328 – 329], іспанська [330-331], французька [39; 48; 57], німецька [44; 49; 51 – 55], 

англійська [40; 46 – 47; 56; 58; 61; 63; 65] тощо.  

Неможливість обмеження у випадку компаративного дослідження псевдів 

української та російської літератур лише парним співставленням зумовлена, по-

перше, необхідністю аргументації наднаціональної природи диференційованих 

інваріантів псевдоморфних персонажів та доцільності використання типологічного 

підходу до аналізу їхніх варіантів. По-друге, саме такий погляд на проблему дає 

змогу не лише визнати закономірність включення української словесності в 

європейський культурний континуум, але й наочно продемонструвати наявність 

спільних основ загальнолюдської ментальності, вираженої на рівні мистецтва в 

подібних образах і мотивах, схожість тенденцій розвитку літературних процесів у 

різних країнах [87, с. 11]. «Порівняльне вивчення української літератури в контексті 

інших літератур світу дає можливість не лише показати специфічні риси 

національного художнього розвитку, але й розкрити деякі загальні закономірності 

духовного життя народів», «нові грані літературних процесів зарубіжних країн» [87, 

с. 5]. 

Однак, з іншого боку, на цьому шляху доволі складно уникнути певних 

перешкод. Як зазначав свого часу ще О. Веселовський, «немає нічого більш 

невдячного для дослідника, ніж широко поставлені завдання, що охоплюють не одне 

одиничне явище, а кілька, або й якесь одне явище, але в усьому різноманітті його 

історичних проявів. Скільки б сил та часу він не витратив на збирання матеріалу, на 

виявлення деталей, праця його завжди залишається неповною, адже неможливо 

запоручитися, що від його уваги не приховалася та чи та дрібниця, інколи дуже 

важлива для його власної теорії…» [332, с. 147]. 

Не можна не погодитися з таким твердженням, проте у випадку, коли 

планується здійснення широко контекстуального аналізу, про претензію на 

вичерпність не йдеться. Натомість, зусилля науковця тут мають бути спрямовані на 
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виявлення значущих, загальних, повторюваних тенденцій та закономірностей 

функціонування досліджуваного матеріалу через фіксацію найбільш промовистих 

показників*. Що ж до загрози упущення окремих свідчень, то у випадку, коли 

висновки про основні факти зроблені вірно, подальші відкриття залишених поза 

увагою феноменів будуть лише працювати доказами концепції, а їх пошук стимулює 

нові розробки теми в інших аспектах. 

Отже, природа досліджуваного нами явища зумовлює необхідність поєднання 

в ході його компаративного аналізу типологічного та контактно-генетичного 

підходів. Роль провідних орієнтирів у першому випадку виконують концепції 

архетипної критики, історично-типологічного, структурно-семіотичного напрямків 

(їх «соціо-структурний» синтез), у другому – розробки, що демонструють плідні 

результати розгляду провідних джерел поширення псевдоморфних персонажів 

європейською, українською і російською літературами (міфи, фольклор, 

християнство, карнавалізовано-пародійна словесність, певні жанрові канони тощо), 

визначають характер трансформації, різновиди творчих зв’язків та рецепцій загалом.  

Компаративний аналіз псевдів передбачає також виділення пов’язаних із ними 

«мандрівних» мотивів та повторюваних сюжетів. При цьому в першому випадку 

доцільніше використання інструментарію типологічного підходу, у другому – 

контактно-генетичного. 

На особливу увагу заслуговують напрацювання О. Фрейденберг, М. Бахтіна, 

Є. Мелетинського, а також потенціал ритуалізму загалом та карнавальної теорії 

зокрема, методологія яких відкриває перспективи студій генетичного й 

типологічного характеру водночас.  

Об’єкт нашої уваги потребує, з одного боку, урахування наявних напрацювань 

у галузі українсько-російських взаємин кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. та, з 

іншого, настанови на критичне переосмислення ідеологічно заангажованих 

положень радянського літературознавства. Орієнтирами контекстуальних студій є 

праці, присвячені компаративному аналізові пріоритетно значущих для розкриття 

питання специфіки функціонування псевдів в українській та російській словесності 

вказаної доби національних літератур Європи, культурних епох її історичного 
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розвитку: античної, візантійської, польської, італійської, іспанської, французької, 

німецької, англійської тощо.  

Системний огляд провідних теоретико-методологічних орієнтирів 

компаративних студій псевдоморфних персонажів представлений нами у статтях 

[233– 235] та монографії [187, с. 98 – 141].  

Виходячи з зазначеного вище, умовно можна окреслити основні етапи 

висвітлення заявленої теми в наступних розділах монографії: 

- загальна презентація основних джерел та етапів формування традицій 

європейських літератур, пов’язаних із жанровими пріоритетами використання 

певних псевдів; 

- виділення конкретних інваріантів псевдоморфних персонажів в українській 

та російській літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (з орієнтацією на 

укладену за допомогою інструментарію структурно-семіотичного методу 

типологію), жанрового діапазону поширення; 

- визначення специфіки їхніх варіацій (образних конкретизацій, 

співвідносності з певними традиційними мотивами, сюжетних ролей) та форм 

використання (онаціональнення, осучаснення, пародіювання тощо);  

- здійснення їхнього порівняльного аналізу в бінарному (українська – 

російська словесність) аспекті, включення в європейський контекст; 

- установлення природи подібностей (із урахуванням історично-соціального, 

«психологічного» факторів, спільного генезису, різних видів національних та 

індивідуально-авторських зв’язків); 

- визначення особливостей рецепцій, модифікацій (із акцентом на 

функціональному призначенні кожного типу відповідно до жанрових потреб, 

художньої реалізації), їхніх можливих детермінант; 

- узагальнення, висновки щодо наднаціональної та позачасової сутності 

досліджуваного феномена, з одного боку, та національно-історичної специфіки його 

конкретизації – з іншого. 

Такий широкий контекст допомагає довести традиційність типологічних 

інваріантів та певних варіантів псевдів, з’ясувати їхнє художнє призначення, 
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окреслити основні закономірності функціонування, жанри, у яких вони найчастіше 

використовуються, а також  – вказати на закономірність включення нової 

української літератури від самого початку її становлення в європейський 

культурний процес, наголосити на існуванні спільних основ загальнолюдської 

ментальності, виражених у мистецтві через подібні образи й мотиви, що 

демонструють оманливість формального сприйняття.  

У підрозділі визначено методологічні орієнтири дослідження псевдоморфних 

персонажів обмеженого національно-історичного діапазону – значущого для 

розкриття теми дисертації. Для розгляду цього ж предмета в інших площинах 

необхідне врахування теоретико-методологічних засад відповідних їм студій: 

наприклад, для висвітлення псевдоморфності як феномена постмодерністської 

літератури – концепцій «симулякрів» Ж. Бодрійяра («Символічний обмін та смерть» 

[224]), «гри» Й. Хейзінги («Людина, яка грає»), «спектаклю» Г. Дебора 

(«Суспільство спектаклю») тощо.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Отже, особливості псевдоморфних персонажів визначають перспективи 

досліджень цього предмета в компаративному аспекті: йдеться про ті чинники, що 

зумовлюють його активне функціонування в міфах/ритуалах, фольклорі, мистецтві 

різних епох та країни. Значущими у цьому плані є універсально-семіотична сутність 

феномена, пов’язана з бінаризмом людського світосприйняття, потужний емоційний 

потенціал, детермінований інверсійною функцією (руйнуванням нормативної 

злагодженості в численних галузях), співвідносність із певними жанровими 

традиціями у широкому культурному контексті (змістовно-формальна 

дисгармонійність, придатна для створення сміхового ефекту в комічних жанрах та 

загострення драматизму, відчуття неймовірності –  в межах авантюрно забарвлених 

й фантастичних сюжетів), узгодженість із «вічними» ідеями (примарності буття, 

оманливості формального сприйняття тощо), типовість (псевди бувають як 
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функціональними, так і соціально-історичними та загальнолюдськими типами), 

близькість, але не тотожність з окремими художніми явищами, які часто 

привертають увагу компаративістики (карнавальною гротескністю, крутійством, 

самозванством, двійництвом), кореляція з «мандрівними» мотивами та сюжетами, 

популярність у художній творчості «перехідних періодів».  

Теоретичним орієнтиром для порівняльно-літературних розвідок 

псевдоморфних персонажів може служити вперше створена нами типологія їхніх 

інваріантів та варіантів образно-наративної конкретизації в межах визначеного 

тематичного діапазону. В її основі – принцип структурно-опозиційної 

систематизації, використання у якості основного інструментарію категорій бінарних 

антиномій, з якими асоціюються справжній статус, природа псевдів та їхня 

формальна презентація/рецепція.  

І група об’єднує персонажів, суперечність між єством та формальними 

проявами/сприйняттям яких зумовлена пріоритетними смисловими асоціаціями із 

складовими антиномії «верх – низ» у різних аспектах.   

1. З погляду соціальної статусності.  

«Принц-жебрак» (1А), який активно функціонує в міжнародному фольклорі 

(казках, баладах, піснях, билинах), європейській новелістиці, драматургії, 

романістиці (від давньогрецької – до романтично-історичної) у межах оповідних 

кліше: «псевдобідняк одружується з дівчиною, яка не знає про його справжній 

статус», «знатна персона переховується під маскою простолюдина», «правитель 

мандрує/поневіряється в подобі простого чоловіка», «заможний герой повертається 

додому в образі жебрака», «чоловік на весіллі своєї дружини», «багатій удає бідного 

задля випробування підданих або родичів», «пан міняється місцем із слугою», 

«шляхетна людина наймається на службу», «таємниця походження нащадка 

заможної родини» тощо. Самозванець (1В) типовий для казок, європейських 

комедій, новелістики, пікарески, історичної прози й драматургії та пов'язаний із 

мотивами шлюбної афери, «Попелюшки», «каліфа на годину», незаконних претензій 

на владу, зокрема й за допомогою псевдогеройства (псевдогерой – 1С) або 
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привласнення обманом чи внаслідок плутанини, збігу обставин, чужих наречених 

(псевдонаречений/-наречена –1D) .  

2. У світлі ціннісних координат патріархальної ґендерної ієрархії.  

Чоловік, який удає жінку/дівчину (2А): «чоловік перевдягається в жіноче 

плаття заради порятунку власного життя/втечі з ув’язнення», «чоловік удає жінку 

заради любовних пригод», «чоловік займає місце дівчини під час побачення або 

весілля», «мотив обману почуттів». Жінка/дівчина, що грає роль чоловіка (2В): 

«переодягнена жінка рятує власного чоловіка», «дівчина-воїн», «дівчина-чернець», 

«жінка вдає чоловіка задля встановлення справедливості», «дівчина в чоловічому 

костюмі слідує за свої коханим/наймається до нього слугою», «жінка вдається до 

травестії задля кар’єри, отримання влади» тощо. Крос-ґендерні 

травестії/метаморфози трапляються ще в античних та скандинавських міфах, казках, 

билинах, баладах різних країн, часто використовуються в європейській комедійній 

традиції, візантійській агіографії, ренесансній новелістиці, драматичних, романних 

сюжетах авантюрного забарвлення та ін.  

3. У плані морально-інтелектуальному (на рівні антиномій «праведність – 

гріх», «розум – глупота», «звитяжність – пересічність»).  

Псевдоправедник/-святенник (3А) характерний для оповідних схем побутових 

казок, новел, анекдотів, а також – антиклерикальних тенденцій європейської 

словесності загалом (мотиви «гріховної поведінки священнослужителя», 

«розпусниця вдає незайману», «грішник грає роль святенника з корисливою метою» 

тощо). Псевдогрішник/-злочинець (3В) зустрічається в міжнародній міфо-

фольклорній традиції та її літературних обробках, здійснених європейськими 

авторами («обмовлена доброчесність», «добровільна жертовність» та ін.). 

Псевдорозумник (3С) популяризується завдяки європейській комедіографії, епічним 

формам комедійного модусу (фабліо, шванкам, пікарескам, сатиричним поемам 

тощо): «шарлатан удає лікаря або вченого», «пихатий дурник не усвідомлює 

власного неуцтва». Псевдодурник/-простак/-божевільний (3D) часто з’являється в 

«мандрівних» фольклорних, а також авантюрно-драматичних, трагічних сюжетах 

європейської художньої писемності («закоханий удає безумного», «герой грає роль 
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божевільного заради власної безпеки»). На окрему увагу заслуговує художнє 

відтворення феномена юродства. Псевдосміливець (3Е) – комедійний «воїн-

хвалько», «Мюнхгаузен».  

ІІ групу формують персонажі, сутність та візуалізація, презентація й рецепція 

яких співвідносяться з антонімічними категоріями «свій – чужий» у різних варіантах 

(де уявлення про «своє» пов’язане із світом людей, земним буттям, родиною, 

батьківщиною, а «чуже» – все їм протилежне).  

4. На рівні антропності: псевдопредставник флори/фауни (4А) та 

псевдолюдина (4В), які в європейській традиції часто поєднуються з міжнародними 

казково-міфологічними мотивами метаморфози, обертання, закляття, «чарівний 

чоловік/дружина». Також простежується тенденція їхнього використання в 

літературних казках, баладах, фантастичних поемах, новелах, повістях, п’єсах тощо. 

5. У родинно-етнічному аспекті: шлюбний дублер, псевдочоловік – 5А, 

псевдодружина – 5В, сват-заступник – 5С (іманентні європейській міфологічній, 

казково-авантюрній, комедійній, анекдотично-новелістичній традиціям мотиви 

«підміни у шлюбному ліжку», «підміни під час побачення»), псевдородич – 5Е, 

невпізнаний родич, псевдосторонній – 5D (сюжет про Едіпа, «бій батька із сином», 

допомога родича інкогніто тощо), псевдочужоземець – 5G, псевдоспіввітчизник – 5F 

(мотив шпигунства).  

6. Псевдоморфність у спектрі вітальності.  

По-перше, це псевдомрець (6А), який зустрічається у пригодницьких сюжетах 

європейських романів, малих жанрів комічного модусу, драматургії («людина вдає 

мертву заради порятунку власного життя», «людину переконують у тому, що вона 

померла», «живу людину проголошують померлою»). По-друге, це псевдосуб’єкт дії 

(6В) – неживе/матеріальна подоба мислиться, презентується як живе (наприклад, 

«ляльку/автомат видають за живу істоту», «людина закохується в ляльку/автомат» у 

творах романтиків). До мотиву псевдосмерті близьким є також мотив удаваної 

хвороби, оскільки образи псевдохворих та псевдомерців мають спільну семантику 

ілюзорної пасивності.  
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ІІІ група – «перехідні», синкретичні персонажі, пов’язані водночас із 

антиноміями «верх – низ» (онтологічного, сакрально-профанного характеру) та 

«свій – чужий» (у плані  антропності).   

7. У площині опозиції «небесне – земне» як «божественне – людське», 

«сакральне – профанне» це, по-перше, антропоморфне вище створіння інкогніто 

(7А): діє в міжнародних міфо-казкових мотивах, успадкованих літературним 

європейським казковим, героїчним, пародійним епосом («Бог мандрує світом», «Бог 

винагороджує і карає», «Бог замінює законного чоловіка на шлюбному ліжку, 

набувши його подоби», «Бог інкогніто втручається в людські справи»). По-друге, це 

псевдопредставник сакральної сфери – 7В («чоловік замість бога керує світом», 

«обман Нектанеба» тощо).  

В аспекті протиставлення антропного та інфернального диференціюємо 

олюднену демонічну істоту – 7С (поширені у фольклорній та європейській 

літературній демонології мотиви «угода людини з дияволом в людській подобі», 

«наречений/коханець-інфернал» тощо) та псевдоінфернала – 7D (мотиви 

шахрайства, містифікації, ілюзії сприйняття, типові для європейської комедіографії, 

анекдотично-новелістичних форм, готичного роману).  

На рівні ще більшого узагальнення псевдів також доцільно розподілити на 

«активних» (самі вдаються до підмін, удавання, перевтілення) та «пасивних» 

(ситуація невідповідності виникає внаслідок збігу обставин, чужої активності, 

неадекватного сприйняття), «симулянтів» (приписують собі неналежне) та 

«дисимулянтів» (приховують належне).  

Методологічний ґрунт для компаративного дослідження різновидів 

псевдоморфних персонажів у межах обраного для висвітлення об’єктного діапазону 

створює органічний синтез типологічного та контактно-генетичного підходів у 

бінарному й широко контекстуальному аспектах (продуктивність яких доведена 

студіями О. Веселовського, І. Франка, Д. Дюришина, А. Діма, В. Жирмунського, М. 

Храпченка, Д. Наливайка, В. Зарви, І. Папуші, О. Гальчук, О. Кеби тощо). Перший 

частіше застосовується щодо пов’язаних із псевдами «мандрівних» мотивів, другий 

– сюжетів, форм творчих рецепцій різних текстуальних рівнів.  
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Особливе значення мають досягнення прибічників контактно-генетичного 

підходу в галузі класифікації форм існування відповідних «взаємин» (принципи 

їхньої систематизації за рівнем усвідомленості, джерелом рецепції, співвідношенням 

у часі, рівнем функціонування, наявністю «посередників», межами співставлень 

тощо). За ступенем творчої активності пропонується розмежовувати такі прояви 

міжлітературних відносин, як «відображення» (зокрема, художні переклади) і 

«трансформації» (осучаснення, онаціональнення, пародіювання, створення системи 

алюзій-асоціацій із відомим матеріалом тощо).  

Науковий аналіз типологічних паралелей потребує урахування здобутків 

архетипної критики, структурно-семіотичного аналізу (дозволяють усвідомити 

архаїчно-універсальну природу псевдів, системно узагальнити їхні інваріанти, 

довести доцільність співставлень на міжнародному й позачасовому рівнях), розвідок 

соціокультурного/історично-типологічного вектора (допомагають з’ясувати 

причини їхньої популярності, тенденції, детермінанти національної трансформації, 

жанрові межі функціонування на визначених етапах розвитку порівнюваних 

літератур).  

Важливе значення мають і безпосередньо не належні, однак пов’язані із 

цариною літературної компаративістики студії ритуалістів, міфокритики, 

порівняльної фольклористики, а також – позначені методологічним плюралізмом 

дослідження М. Бахтіна (теорія «карнавальності»), О. Фрейденберг (універсально-

метафорична концепція пародійності), Є. Мелетинського (спостереження над 

формулою «qui pro quo» у міфах, фольклорі, літературі): вони вказують на 

співвідносність псевдів із обрядово-ритуальними рольовими інверсіями, 

міфологічними та фольклорними джерелами, певними жанровими традиціями, 

можливі причини їхнього поширення в різних культурах.  

Урахування відомих надбань у галузі порівняльних досліджень української та 

російської творчості кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. доповнюється критичним 

переосмисленням певних положень радянського літературознавства, «впливології», 

позначеної ідеологічною упередженістю, а контекстуальний аналіз спирається на 

матеріали праць, присвячених висвітленню найбільш значущих для розкриття 



175 
 

питання типології псевдів української та російської словесності вказаної доби 

національних літератур Європи, етапів її історичного розвитку.  

Результати досліджень, пов’язаних із висвітленням основних положень цього 

розділу, представлені нами в низці публікацій [187, с. 5 –141; 185; 203– 206; 232–

236]. 
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РОЗДІЛ 3 

ТИПОЛОГІЯ КОМІЧНИХ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ 

ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ 

 

3.1. Псевдоморфні персонажі драматургії 

 

 

Компаративний аналіз української та російської художньої словесності кінця 

ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. традиційно ґрунтується на визнанні їхньої 

взаємодії та поясненні її низкою об’єктивних факторів: перебуванням на той час 

більшої частини українських земель у складі Російської імперії, здобутками, 

пов’язаними з тенденціями історичного розвитку [95, с. 17], спадком Київської Русі 

[95, с. 5], фольклорними джерелами, зверненням до скарбниці європейської 

культури [333, с. 3; 334, с. 20] у процесі створення національних жанрових систем, 

освоєння ідейно-філософських, літературних напрямів цієї доби.  

Визнаючи доцільність застосування контактно-генетичного підходу та 

водночас відкидаючи «офіційну совєтську метафору, що українці незмінно «вчилися 

у» й «наслідували» своїх російських відповідників» [84, с. 204], ми пропонуємо 

розгляд української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. в 

аспекті, не обмеженому догмами одновекторної «впливології». На наш погляд, 

цілком правомірною є точка зору на «українсько-російські літературні взаємини 

даного періоду» як на стосунки «між двома еластичними організмами» [84, с. 228], 

що обидва «перебувають у процесі становлення» [84, с. 228], по-своєму адаптуючи 

до національних потреб традиціоналізований європейською культурою матеріал та 

активно використовуючи власні надбання. З іншого боку, дослідження відповідного 

національно-історичного об'єкта в європейському контексті за допомогою 

теоретико-методологічного інструментарію типологічного підходу також має 

неабиякі перспективи, оскільки дозволяє продемонструвати 

універсальну/наднаціональну природу певних феноменів, характерних для 
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української та російської творчості, а отже, виводить ще далі за межі «прокрустова 

ложа» ідеологізованої компаративістики з обов’язковою для неї акцентуацією 

«ієрархічності» у відносинах етносів.  

Розгляд псевдоморфних персонажів на цих засадах потребує врахування їхніх 

особливостей, що зумовлюють поширення відповідних образів у різних 

національних культурах, та аргументує перспективи використання в ході 

порівняльного аналізу матеріалу типологічного методу. Це стосується, передусім, 

псевдів та пов’язаних із ними мотивів як засобів комічного, адже безліч 

псевдоморфних персонажів-трікстерів традиційно використовують письменники 

численних літератур незалежно один від одного саме задля досягнення сміхового 

ефекту, створення карнавальної атмосфери в комедіях, крутійських романах, 

пародійних поемах тощо (див. розділ 2.2.; [335 – 338]). При цьому здійснюється 

національно-історична адаптація інваріантних зразків за допомогою їхньої 

варіативної трансформації (осучаснення, онаціональнення тощо). Зазначене пояснює 

виділення комічних псевдів як окремого предмета дослідження, що заслуговує на 

особливу увагу.  

Окремо слід зважати не те, що специфіка обраного нами об’єкта також 

вимагає завчасної акцентуації окремих аспектів, значущих для його подальшого 

висвітлення: йдеться про двомовність української літератури першої половини ХІХ 

ст. та питання «приналежності» національному культурному контексту деяких 

російськомовних письменників українського походження. 

Як відомо, «структури і образ життя суспільства відтворюються в його 

літературі. Якщо, до того ж, це суспільство двомовне, то й література його також 

буде двомовною. За різних періодів її історії то була (не зовсім унікальна) особлива 

доля української літератури» [84, с. 209]. Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, 

П. Куліш, Т. Шевченко писали не лише українською, але й російською мовою, а 

М. Гоголь, О. Сомов, В. Наріжний та ін. використовували останню для творчої 

діяльності взагалі. Але не можна вважати українською літературою тільки ту, що 

була написана українською мовою [84, с. 210], не розрізняючи двох понять: 

«література, написана українською», та «література українського суспільства». 
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«Адже тоді», – наполягає Г. Грабович, – «треба визнати, що оскільки в перші три 

десятиліття XIX ст. україномовна література була зовсім незначною, то українського 

суспільства в принципі тоді також не існувало. Але, хоча питання про час 

формування сучасної української нації залишається відкритим, безперечно, що на 

згаданому етапі українське суспільство – і не тільки селянські маси – існувало та 

задовольняло свої літературні потреби, хоча тільки частково і спочатку, так би 

мовити, тільки неофіційно, українською народною мовою» [84, с. 210]. 

Звичайно, навіть без огляду на загальновідомі аргументи зрозуміло, що в 

розв’язанні цього питання «мовний покажчик» є важливим, проте не основним. 

Переважно тому, що мова мистецької репрезентації часто визначається низкою 

об’єктивних факторів соціально-історичного характеру, які порушують ментально-

вербальну гармонію. «Мова в усякому разі не є об’єднувальним чинником, адже ж 

вона змінюється не тільки як основний код (наприклад, від церковнослов’янської до 

книжної української та до народної), а і в комбінації кодів (як, наприклад, у переході 

між XVII ст., з одного боку, XVIII та XIX – з другого, від польсько-українського до 

російсько-українського білінгвізму)» [84, с. 16]. Неодноразово вказувалося, що 

більш суттєвим є світосприйняття письменника, яке формується під впливом того 

етнічного середовища, що закладає основи для розвитку його особистості (ще з 

дитинства, юності), а також закономірно накладає відбиток на творчість, 

демонструючи відчуття народного духу, обізнаність у галузях фольклору, побуту, 

історії, системі етично-естетичних цінностей (див. про це [187, с. 161]). 

Становленню уявлення про них сприяє й аналіз образної системи, різновидів 

псевдоморфних персонажів, представлених у межах художнього спадку кожного 

майстра слова.  

Ураховуючи все зазначене вище, доцільно сприймати російськомовну частину 

текстів українських авторів першої половини ХІХ ст. як полікультурне 

(міжкультурне) явище, що, безперечно, є органічною складовою й нашої 

національної літератури. Так, зокрема, В. Ідзьо в праці «Василь Трофимович 

Наріжний – основоположник українського роману» [339] повністю спростовує 

категоричну оцінку В. Наріжного виключно як представника російської словесності. 



179 
 

Г. Грабович, підбиваючи підсумки огляду дискусій стосовно літературної 

«приналежності» М. Гоголя, констатує наступне. «Найконкретніший доказ того, що 

Гоголь є також українським письменником, надибуємо в самій критичній практиці: 

його творчість – насамперед, звичайно, ранні українські оповідання, але й такі 

пізніші твори, як «Ревізор» або «Мертві душі», – не можна адекватно зрозуміти, 

коли не враховувати контексту української культури і її традицій та української 

літературної культури з її традиціями… Гоголівська гама літературних, історичних 

та фольклорних асоціацій і підтекстів, його формальні й комічні засоби, 

метафоричний ряд і символи – одне слово, будь-які грані його поетики 

співвідносяться із тогочасною українською літературою. Разом з тим треба 

зазначити, що Гоголь відходить – з часом дедалі свідоміше й наполегливіше – від 

цієї системи і рухається в бік загальноросійської… Цей перехід, проте, зовсім не 

знецінює нашого аргументу. Як письменник, Гоголь включається в обидві 

літературні системи» [84, с. 215].  

Отже, такі феномени можуть бути розглянуті в річищі загальних тенденцій 

розвитку обох національних літератур – залежно від того проблемно-тематичного 

ракурсу висвітлення, що обирає дослідник. Ми продемонструємо надалі, що в 

аспекті питання функціонування, творчого використання псевдоморфних 

персонажів вони співвідносяться з українським культурним контекстом: виражають 

особливості народного духу, ментальності, фольклору. Це не просто погляд на 

життя, історію українців «з боку», як на своєрідну «екзотику», характерний, 

наприклад, для романтизму (російського, польського та ін.), а відтворення власного 

світогляду, що визначає систему естетичних координат митця.   

Також меті об’єктивного висвітлення типології комічних псевдів української  

та  російської  драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

підпорядковується диференціація провідних етапів та найбільш значущих тенденцій 

поширення таких персонажів у європейському театральному мистецтві. Вона 

дозволяє продемонструвати показові подібності в широкому контексті типологічних 

паралелей та водночас схарактеризувати роль уже сформованої традиції для 

популяризації псевдів як українськими, так і російськими письменниками, її 
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співвідношення із специфічними національними надбаннями. Такий підхід 

розкриває особливості становлення досліджуваних культур, власні шляхи 

визначення самобутнього характеру нової української літератури. 

Доцільно припустити, що поява псевдоморфних персонажів у найдавніших 

зразках комедійного жанру значною мірою детермінована генетичними зв’язками 

цих вистав із календарними ритуалами та святами (характерними для них 

рольовими інверсіями, «сміховими архетипами» [340]). Так, зокрема, М. Возняк 

вказує, що початки драматургії у всіх народів однакові: це драматичні сценки, 

похідні від обрядових дійств [341, с. 5]. Подібних поглядів дотримуються також 

автори монографії «Італійська література зрілого та пізнього Відродження»: 

«Структура комедії… відтворює, іншими словами, календарний процес – процес 

помирання старого та народження нового. І це природно, оскільки у своєму 

віддаленому генезисі комедія сутнісно пов’язана з перехідними зимово-весняними 

календарними ритуалами, з обрядами зміни пір року, проводів старого року та 

початку нового природно-господарського циклу. Сам момент переходу традиційно 

оформлюється в культурах Європи та ближнього Сходу у вигляді тимчасового 

призупинення нормальної суспільної життєдіяльності, що супроводжується 

перестановками в соціальній ієрархії…» [277, с. 177].  

Спочатку псевдоморфні амплуа оформлюються в балаганних виставах 

античності – мімах, ателлані («алазони», «ейрони») [134, с. 137; 6, с. 293]; 

традиціоналізації мотиву комічної сутнісно-формальної невідповідності сприяють 

нова аттична комедія [283, с. 273] та палліата [342]. О. Фрейденберг зазначає, що 

палліата ґрунтується на різноманітних обманах, розіграшах, ошуканстві, а 

«найголовніше в ній – підсовування одного замість іншого, «подоби» замість 

«сутності». Ця провідна лінія проходить крізь усю дію палліати й утілюється в 

персонажі. Основний мотив усіх комедій плаща – симуляція»; основна дійова особа 

– симулянт [342]. 

Повну втрату міфо-ритуального розуміння символіки підмін та паралельне 

затвердження ставлення до них, переважно, як до сміхових феноменів і засобів 

загострення інтриги, що надалі закріплюється в європейській драматургії, 
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демонструє творчість Теренція [187, с. 146] та особливо Плавта: в «Амфітріоні» Зевс 

удає з себе чоловіка Алкмени, а Меркурій грає його раба – 5А, 7А; у «Воїні-

хвальку» функціонує тип псевдосміливця – 3Е; у «В’язнях» раб та пан міняються 

одягом і місцями – 1А, 1В; у «Касіні» раба перевдягають у наречену – 2А тощо. 

Підміни та плутанина в комедіях Плавта часто зумовлені зовнішньою подібністю 

персонажів, тобто псевди водночас є й двійниками («Менехми», «Вакхіди» та ін.). 

Продовжуючи розглядати комедійні сюжети античності, засновані на 

невідповідностях справжнього та формально-рецептивного, О. Фрейденберг указує 

на особливу значущість такого композиційного прийому. «Правда маскується під 

обман, обман видається за правду. Сюжет може дуже варіюватися, але він грає 

атрибутивну роль щодо інтриги. У цьому полягає найголовніше – його закручування 

та розвиток, гра вдаваного та справжнього, непорозуміння та обман, підсовування 

одного замість іншого, неможливість розібратися та визначити, де правда, а де 

ілюзія. Але обман і правда тут особливі: вони є не етичними, а видовищними 

категоріями. Вони співвідносні з тим, що є насправді, і тим, що лише ввижається» 

[342]. 

За часів Середньовіччя, ймовірно, під впливом карнавальної обрядовості [278, 

с. 102] ситуативно-рольові неузгодженості переходять у народні комедії – фарси 

(«Хлопчик та сліпий», «Одружений коханець», «Звужена куртка», «Дворянин і 

Ноде», «Про мірошника» тощо). У першому фарсі жебрак виявляється справжнім 

багатієм (1А), у двох других використовується мотив «грішник грає роль святенника 

з корисливою метою» (обманщик видає себе за священика для того, щоб вивідати 

певні таємниці сповідників – 3А). Оскільки духовенство займає найвищу позицію в 

середньовічній соціальній ієрархії, а персонаж, який вдається до заміни, має низький 

статус (простолюдинка, крутій), то останнього доцільно розглядати не тільки як 

«псевдосвятенника», але й як «самозванця» (1В). У фарсі «Дворянин і Ноде» Ноде 

привласнює собі одяг знатного коханця своєї дружини і, скориставшись нагодою, 

розважається з дружиною суперника (1В, 5А): «Я стал сеньором, бог ты мой! / 

Встречают то людей по платью! / Смени одежду –  станешь знатью» [343, с. 321]. А 
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фарс «Про мірошника» висміює велелюбного кюре, що вдає кузена своєї коханки 

перед її чоловіком, який помирає (5Е). 

Б. Шалагінов так коментує цей феномен: «Чоловік поставав в образі жінки і 

навпаки, чернець – мирянина і навпаки, селянин – лицаря, городянин – дворянина, 

слуга чи служниця – в одязі свого пана чи своєї пані тощо. Місце середньовічної 

людини було жорстко фіксоване на ієрархічній драбині, тож людина не у власному 

одязі викликала сміх, бо це суперечило її постійному життєвому статусу. Разом з 

тим у фарсах відбилося на підсвідомому рівні бажання його змінювати, відповідно 

такий сюжет сприймався як захоплюючий та авантюрний. Адже чужий одяг вимагав 

від людини зовсім іншої поведінки, він потребував дотепності, кмітливості і 

вигадливості» [344, с. 169]. Ураховуючи вплив фарсів на подальший розвиток 

європейської комедії (італійської, іспанської, французької, англійської тощо [278, 

с. 124]), доцільно визнати також їхнє значення для жанрової канонізації комічних 

мотивів із підмінами/перевдяганням та відповідних дійових осіб. 

Неабиякої популярності набувають псевдоморфні персонажі в європейській 

комедії доби Відродження. Очевидно, що ренесансне світосприйняття є однією з 

основних детермінант трансформації ставлення до псевдоморфності як такої: у 

літературі цієї доби псевди рідко засуджуються, читач скоріше відчуває авторську 

симпатію до спритних крутіїв, здатних захистити власні інтереси*: «Розіграші в 

ренесансних комедіях мали першочергове значення: тільки за допомогою удавань та 

хитрості можна було подолати суворі патріархальні заборони. Виступаючи в чужій 

подобі, герої виявляли свою енергію, вигадливість та дотепність. Назвавшись іншим 

ім’ям, легко вдавалося не тільки потрапити до зачиненого будинку, але й потайки, 

ніби з-під маски, розгледіти людину, розвідати її таємниці» [345]. 

Зважаючи на витоки формування ренесансної комедії [7, с. 260; 277, с. 176], 

можна зробити припущення щодо основних джерел жанрової рецепції мотивів із 

підмінами/удаваннями – це карнавальні дійства, народний театр, новелістика, 

антична драматургія тощо.  

Так, зокрема, для італійської «вченої комедії» характерна орієнтація на 

Теренція та Плавта [278, с. 159]. Наприклад, мотив «пан міняється місцем зі 
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слугою» (псевди 1А та 1В) за зразком «Менехмів», іноді доповнюючи його крос-

ґендерною травестією, використовують Л. Аріосто («Підмінені»), А. Фіренцуола 

(«Двоє Лючідо»), кардинал Біббієна («Комедія про Каландро»), Дж. Дж. Тріссіно 

(«Схожі»), П. Аретіно («Талант»), автор анонімних «Обманутих», фабульні епізоди 

за участі псевдів із «Амфітріона» й «Воїна-хвалька» запозичує Л. Дольче 

(«Чоловік», «Капітан»), ситуаційне кліше з «підставною нареченою», 

перевдягненим чоловіком (2А) із «Касіни» запозичує П. Аретіно для свого 

«Коваля». (Також є факти, що в цьому творі автор використав комічний жарт, що 

його розіграв герцог Мантуанський зі своїм кузеном, відомим ненавистю до 

жіноцтва: останнього насильно змусили обвінчатися, при чому підсунули йому 

замість дружини пажа [278, с.171]).  

Плавтівська фабула створює атмосферу своєрідної всеохопної «ігрової 

єдності», де навіть найменші «елементарні складові світобудови» залишають свої 

віковічні позиції та вирушають «назустріч одна одній: жіноче начало поєднується з 

чоловічим, життя – зі смертю, стираються межі родів та видів» [277, с. 187]. На 

невідповідності сутнісного та вдаваного ґрунтується інтрига комедій Дж. делла 

Порта («Сестра» – 5D, 5Е, «Служниця», «Вугільна комедія» – 2В, «Чінція»  –  2А, 

5D та ін.), де «мотив підміни закономірно переходить в ідейно-емоційний лейтмотив 

нездоланної ілюзії та доленосної самовтрати» [277, с. 217]. Як відзначає 

Г. Бояджиєв, італійська комедія Відродження «виробляє певний стандарт 

драматичних сюжетів», де постійно варіюються та повторюються «ті ж самі ситуації 

з підміненими дітьми, із перевдягненими дівчатами, інтригами слуг та комічним 

фіаско закоханих стариганів» [346, с. 33].  

Особлива роль у процесі популяризації псевдів та пов’язаних із ними 

ситуативних кліше як засобів комічного в європейській драматургії (французькій 

загалом та мольєрівській зокрема, іспанській [284, с. 204-205; 278, с. 251], 

англійській, німецькій тощо [284, с. 204]) належить, безумовно, італійській комедії 

масок (дель арте/dell’arte), що вбирає в себе форми «вченої комедії» [284, с. 55] і 

народно-карнавальних забав [284, с. 37]. Як приклади можна навести сценарії 

«Розмов» М. Трояно («пан та слуга міняються місцями» – 1А та 1В), «Чоловік» 
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(крос-ґендерна травестія – 2А, мотив «псевдосмерті» – 6А), «Олександрійські 

килими» (2А), «Три вагітні» (3С, 2В, 7D), «Ревниві закохані» (7D) тощо. Докладно 

про це див. [284; 187, с. 149 – 150]. 

 Численні варіанти псевдоморфних персонажів наповнюють комедії 

В. Шекспіра, не байдужого до спадку народного театру [278, с. 450 – 452; 279, с. 

442], давньоримської (плавтівської зокрема) [278, с. 450, 470], італійської традицій 

[279, с. 440], мови «карнавальних форм» [138, с. 16]: «Віндзорські жартівниці», «Два 

веронці», «Дванадцята ніч, або Як собі хочете», «Як вам це сподобається» (крос-

ґендерна травестія), «Приборкання норовливої» («каліф на годину», «підставний 

батько», «псевдовчитель») тощо. На думку О. Анікста, «якщо зібрати всі комічні 

ситуації (комедій В. Шекспіра – О. Н.), то виявиться, що їхню основу становлять 

суперечності між сутністю та видимістю характеру дійових осіб. Одні грають 

невластиву їм роль, як це відбувається з дівчатами, що перевдягаються в чоловіче 

вбрання. Інші демонструють претензії, які не відповідають їхнім справжнім якостям: 

уявляють себе мудрими, гарними, мужніми, не будучи такими. Перші опиняються в 

комічній ситуації мимохіть, другі, що називається, грають дурнів, не підозрюючи 

про свою глупоту» [279, с. 444]. Водночас, на відміну від більшості ренесансних 

комедій, метою «комедійного обману в Шекспіра є не досягнення егоїстичних 

матеріальних інтересів, а перемога в коханні або жарт заради жарту, заради 

веселощів» [278, с. 447] .  

Значну роль відіграють псевдоморфні персонажі також в іспанській комедії 

Відродження, розвиток якої теж здійснюється з орієнтацію на національний 

народний театр [278, с. 263], римську [278, с. 271] та італійську драматургію [278, 

с. 276, 302]. В Іспанії, як і в Італії, «видимість та дійсність (їхня невідповідність – 

О. Н.) не тільки проявились, але й стали джерелом комічного та сатиричного в 

літературі» [347, с. 10]. Показовими в цьому плані є, наприклад, неодноразово 

згадані в підрозділі 2.2. твори Лопе де Вега: «Його герої та героїні обертаються 

рабами, слугами, циганами, блазнями, безумними, змінюють стать» [348, с. 9]. 

Традиції Лопе де Вега продовжує Т. де Моліна: наприклад, його «Дон Хіль 

Зелені штани» – яскравий зразок комедії, де інтрига повною мірою будується на 
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містифікаціях та перевдяганні, за допомогою яких героїня виборює право на щастя 

(2В). 

Синтез здобутків давньоримської, італійської, іспанської та національної 

(фарсової)  характерний для комедій Ж.-Б. Мольєра [278, с. 7, 172, 632]. Письменник 

активно обіграє мотив обманної заміни та образи псевдів як засіб сатиричного 

осміяння загальнолюдських і соціальних вад у «Смішних манірницях» (1А та 1В), 

«Міщанині-шляхтичі» (1В, 5G), «Вчених жінках» (3С), «Лікарі не по своїй волі» 

(3С), «Дон Жуані» (3А, 3С), «Тартюфі» (3А), після якого власне ім’я цього лицеміра 

стає називним, тощо.  

Що ж до драматургії європейського класицизму загалом, то псевди тут значно 

частіше функціонують у межах комедійних творів, оскільки вдавання, пов’язані з 

радикальною зміною соціальних ролей, травестією, крутійськими трюками як 

надбання «низької» народно-карнавальної культури неприпустимі для «високих» 

жанрів [7, с. 250]. 

Комедії Ж.-Б. Мольєра мають неабиякий вплив на розвиток відповідного 

жанру в Європі: наприклад, в італійському (К. Гольдоні), іспанському (Л. Ф. де 

Моратін), англійському (В. Вічерлі, В. Конгрів, О. Голдсміт, Р. Б. Шерідан), 

німецькому (Г. Е. Лессінг) [349, с. 938], польському (О. Фредро, Ю. Коженевський, 

Ф. Богомолець, Ф. Заболоцький, Ф. Ковальський [333, с. 308; 7, с. 384]) 

театральному мистецтві. Це дозволяє визнати істотну роль його творчості й у 

процесах традиціоналізації типів та ситуаційних кліше, заснованих на сутнісно-

формальних невідповідностях як дієвих засобів комічного. 

З орієнтацією на мольєрівський спадок, dell’arte, фарсові форми  розвивається 

практика використання псевдоморфних персонажів для створення сміхової 

атмосфери також у французькій драматургії ХVІІІ ст.: творчості А.  Р. Лесажа [350, 

с. 52-53] («Кріспен – суперник свого пана» – 1В), П. К. де Ш. де Маріво [350, с. 83] 

(«Гра кохання та випадку» – 1А та 1В, «Торжество кохання» – 2А, «Несподівана 

радість» – 1А), Ж.-Ф. Реньяра [351, с. 261] («Любовні безумства» – 2А, «Близнюки» 

– 5Е, «Єдиний спадкоємець» – 3А), П.  О. К. де Бомарше [333, с. 147] («Севільський 

цирульник» – 1А, 3С, «Шалений день, або Одруження Фігаро» – 2В) та ін.  
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Функціонують псевди й у похідних із цих же джерел [350, с. 6-11; 352, с. 4-5] 

французьких комічних операх та водевілях: Ж.-Ж. Руссо («Сільський чаклун» – 7D), 

Ж. Л. Лярюетт («Вдале маскування, або Передбачувана гувернантка» – 1В), 

Л. Ансом («Солдат-чарівник» – 7D) тощо. Так, зокрема, з комедії в комічну оперу 

«переходить фабула, характер інтриги, динамічність розгортання сюжету, ситуація 

буфу із перевдяганнями» [353, с. 41]. Генетично пов’язаний із нею водевіль «за 

типом драматичної дії близький комедії ситуацій чи інтриги, фарсу, буфонаді, 

балагану, побутовій комедії» [7, с. 108]: однією з характерних ознак цього 

сформованого у Франції жанру є дія, багата «на всякі несподіванки, переодягання, 

плутанини» [7, с. 108]. 

Авторитетом французької літератури [333, с. 361] й театрального мистецтва 

(особливо згаданих вище оперет та водевілів) [350, с. 298; 352, с. 3] в Європі ХVІІІ 

ст.
 
[350, с. 298; 352, с. 3], рецепцією її надбань російською [354, с. 50; 355, с. 310], 

українською комедіями [356, с. 411] значною мірою визначаються функціонування й 

типологія комічних псевдів, пов’язаних із ними ситуативних кліше в драматургії 

досліджуваного нами періоду. Йдеться як про свідоме сприйняття проблемно-

тематичного та сюжетно-образного матеріалу, так і про несвідоме засвоєння мотивів 

та композиційних прийомів різних рівнів (несинхронного, напівсинхронного, 

синхронного). 

На теренах Російської держави в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 

активно перекладаються твори всіх небайдужих до комічної псевдоморфності 

авторів – Ж.-Б. Мольєра (несинхронні зв’язки), А. Р. Лесажа, П.  К.  де  Ш.  де  

Маріво, Ж.-Ф.  Реньяра [62, с. 238; 287, с. 49; 354, с. 50], постійно відтворюються 

сюжетні схеми французьких оперет та водевілів [352, с. 8 – 11; 350, с. 298] 

(напівсинхронні та синхронні зв’язки). «Останні, в свою чергу, розділялись на три 

групи: водевілі, штучно пристосовані до того чи іншого національного ґрунту, 

вільні переклади з іноземного оригіналу, водевілі, які не одержали в процесі 

обробки істотних відхилень від оригіналу, але сприймалися як національні» [7, с. 

108]. 
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Менш вагомою, порівняно із французькою, однак все ж важливою для 

розв’язання питання є роль італійської драматургії (дель арте, із якою був знайомий 

імперський театр досліджуваної доби [354, с. 15], творів К. Гольдоні [62, с. 64 – 65]), 

п’єс В. Шекспіра [62, с. 244 – 247]. Несинхронні міжлітературні відносини в цих 

випадках мають скоріше індивідуальний, ніж загальнонаціональний характер. 

Не може бути проігнороване й значення рецепції вертепно-інтермедійною 

традицією спадку європейської народної комедії [354, с. 11] за «посередництва» 

польської культури [340; 341, с. 170]. Хоча в російській літературі вже з середини 

XVIII ст. ці зв’язки слабшають: починає явно переважати інтерес до французького 

театру, який зберігається й у першій половині ХІХ ст. [333, с. 320].  

Про розвиток національного театрального мистецтва в руслі європейських 

традицій свідчить також жанрова специфіка українських інтермедій. Як слушно 

зазначає з цього приводу Ю. Барабаш, «за жанровою природою своєю українська 

барочна інтермедія була споріднена з таким явищем, як італійська commedia 

dell’arte, іспанські entreméses и pasos, komedia rybaltowska у поляків, hra у чехів та 

словаків, Fastnachspiel у німців. А зміст свій вона, природно, брала з національного 

ґрунту» [340]. Також вже на роль інтермедій у процесі подальшого формування 

українського водевілю звертає увагу Г. Доридор [357, с. 6]. 

Водночас, ураховуючи часову відстань, з якої здійснюється розгляд матеріалу, 

далеко не завжди є можливість точного й однозначного визначення джерела 

авторської рецепції варіантів тих чи тих псевдоморфних персонажів, сюжетних 

схем, заснованих на таких неузгодженостях, що значно ускладнює розв’язання 

проблеми їхнього генезису в українській та російській драматургії вказаного 

періоду, а також – диференціацію типологічних збігів із контактно-генетичними 

зв’язками.  

Так, наприклад, інформація про зразки є документально зафіксованою, 

очевидною в разі створення перекладів або пародій, зокрема й супроводжуваних 

адаптацією до потреб сучасності, національних реалій – осучаснень й 

онаціональнень. У цих випадках дослідник має змогу безпосередньо вказати на 

орієнтир для сюжетної рецепції та схарактеризувати вид міжлітературних відносин. 
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Значно складнішими є ситуації з використанням традиційного матеріалу 

(насамперед мотивів), неодноразово варіативно обіграного авторами різних часів і 

країн, точний шлях «мандрів» якого прослідкувати практично неможливо. Тоді 

залишається лише обмежуватися логічно-аналітичними припущеннями. Загалом же 

основною метою контекстуальних студій із широким об’єктним діапазоном є не 

стільки занурення в глибини історії виникнення окремих образів та фабул 

конкретних творів, скільки висновки щодо загальних тенденцій, здатних 

відобразити національно-історичну специфіку досліджуваного предмета, з одного 

боку, та його «стосунки» із традицією – з іншого*. 

Так, зокрема, спостереження над фактами демонструють співвідносність 

типологічних різновидів псевдоморфних персонажів як української, так і російської 

драматургії кінця XVIII – першій половині ХІХ ст. із двома модифікаціями 

комедійного жанру, сформованими в європейському театральному мистецтві, – 

«комедією характерів» [6, с. 264] та «комедією інтриги (положень, ситуацій)» [7, с. 

264]. Дійові особи комедії характерів, канони якої затверджуються завдяки Плавту, 

Теренцію, П. Аретіно, Ж.-Б. Мольєру, Ж.-Ф. Реньяру та ін. [7, с. 264], «здебільшого 

улягають одній характерологічній рисі чи пристрасті. Узагальненість провідних 

персонажів робить їх «пізнаваними», називними (Гарпагон, Тартюф, Хлестаков»)» 

[7, с. 264]. Комедія ситуацій (інтриги), відзначена напруженою дією, плутаниною, 

непередбачуваними збігами обставин, своїм розвитком завдячує Менандрові, також 

Плавту, фарсовим формам, В. Шекспіру, іспанським драматургам доби Ренесансу, 

П. О. К. де Бомарше та ін. [7, с. 264].  

Підставою для розподілу псевдів та відповідних мотивів за зв’язком із двома 

вказаними вище типами комедій стає функціональне призначення цього матеріалу. 

У першому випадку маємо справу з вербально-позиційним удаванням, а образи 

псевдоморфних персонажів є переважно типізованим утіленням певних людських 

недоліків, засобами сатири (псевдорозумники, псевдоправедники, псевдосміливці та 

ін.). Міжтекстові зв’язки тут простежуються відразу в кількох площинах – 

проблемно-тематичній, ідейній та образній. У другому – йдеться про створення 

комічних непорозумінь унаслідок ситуативних неузгодженостей, розладу між 
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істинним та видимо-рецептивним як сатиричного, так і гумористичного забарвлення 

(крос-ґендерна травестія, шлюбна підміна, підміна на побаченні тощо). Отже, 

схожість більше проявляється на сюжетно-композиційному рівні. 

При цьому природу подібностей «характерних» псевдів установити значно 

легше (завдяки очевидним аналогіям у зображенні персоніфікованих вад, 

тенденціям образної індивідуалізації, соціальному детермінізму конкретизації їхніх 

варіантів), ніж відповідних «мандрівних», міжнародних мотивів, які до кінця 

ХVІІІ ст. вже набувають статусу жанрових кліше комедії.  

Кожна з обраних для компаративного аналізу національних літератур 

демонструє власні шляхи вибору та перевідтворення такого матеріалу, що 

виражається, зокрема, у трансформації інваріантів псевдів, сюжетній реалізації 

пов’язаних із ними ситуативних формул.  

Так, наприклад, у творах російських письменників кінця ХVІІІ ст. – 

першої половини ХІХ ст. функціонують створені з орієнтацією на європейську 

драматургію та водночас узгоджені з вимогами сучасності, «перенесені» на 

національний ґрунт комічні образи «псевдо філософів» як різновиди інваріантного 

типу псевдорозумника (3С).  

Важливу роль у процесі засвоєння російською літературою псевдів такого 

типу відіграє, по-перше, спадок Ж.-Б. Мольєра (його комедія «Учені жінки»): 

сатиричні постаті заглиблених в абстрактну псевдонауку дійових осіб, «салонних» 

псевдоінтелектуалок, цілком відповідають меті викриття поширеного на той час 

поверхового захоплення філософією, далекою від реалій дійсності. До 

мольєрівських традицій близькі європейські комедії ХVІІ-ХVІІІ ст., де 

карикатурним утіленням такої вади часто стає саме жіноцтво (леді Політик із 

«Вольпоне» Б. Джонсона, леді Фроз із «Подвійної гри» В. Конгріва, місіс Малапроп 

із «Суперників» Р. Б. Шерідана тощо). Натомість у російській драматургії ця роль 

дістається чоловікам.  

По-друге, значущою в цьому плані є російська рецепція французької 

комедійної традиції осміяння проявів педантизму та псевдофілософії ХVІІІ ст., 

зумовлена критичним ставленням до утопічних ідеалів Просвітництва: «п’єси 
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схожого змісту були дуже популярні в дореволюційній Франції («Le philosophe dupe 

de l’amour», переклад з італійської, 1726; Nericault Destouches, «Les philosophes 

amoureux», 1774; Sedain, «Les philosophes sans le savoir», драма; Palissot, «Les 

philosophes», 1782, тощо)» [358, с. 25]. 

Започаткована ще О. Сумароковим у 50-х рр. ХVІІІ ст. («Тресотініус», 1750 р.) 

[62, с. 155] та пізніше продовжена М. Загоскіним («Вечірка учених», 1820 р.) 

тенденція звернення до названої вище комедії Ж.-Б. Мольєра як до зразка для 

створення образів псевдовчених [286, с. 192] надалі поєднується з бажанням 

сатиричного викриття більш історично конкретизованого типу псевдофілософа.  

Так виникають образи бібліотекаря Інквартуса та князя Радугіна з твору 

О. Шаховського з показовою назвою – «Пустодуми» (1819 р.). Якщо перший є лише 

«теоретиком», то другий – «практиком», який хоче, щоб у його селі було «на 

европейскую поставлено все ногу» [359, с. 241]. За словами слуги, «наш князь все в 

мире знает, / Все в мире звездочки по имю назовет, / Кто до потопа жил, известно 

все ему, / А то, что делают теперь в его дому / Не ведает…» [359, с. 235].  

М. Степанов зазначає, що за своїми основними мотивами ця комедія пов’язана 

з французькою традицією. «Педантизм та псевдовченість висміювалися ще в 

комедіях Мольєра. У XVIII ст. ці насмішки набули реакційного характеру, оскільки 

спрямовувалися проти філософів-просвітників. Так, у комедії Паліссо «Les 

philosophes» (1762) філософ, який виходив на сцену на чотирьох, мав пародіювати 

Руссо… Усе це позначалося на трактуванні теми «філософа» і в російських 

комедіях. Безневинні педанти Сумарокова, запозичені в Мольєра та з італійських 

комедій, потім замінюються карикатурними представниками просвітницьких ідей» 

[355, с. 299].  

«Учених жінок» Ж.-Б. Мольєра та псевдофілософів у російській драматургії 

кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. об’єднує спільна пристрасть до «модних 

віянь» часу, сприйнятих виключно формально. Будучи недалекими людьми, що не 

мають ніякого уявлення про потреби реального життя, псевди російських комедій, 

однак, презентують себе як освічені прихильники ліберально-просвітницьких ідей та 

їх активні реалізатори. О. Страшкова вказує, що автори російських комедій початку 
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XIX ст. найчастіше зверталися до традиційних комічних сімейно-побутових 

ситуацій, до «фарсової сценографії». Однак, окрім цього, після перемоги у війні 

1812 р. «комедіографія виявила особливу цікавість до нового героя часу – 

представника мислячої дворянської інтелігенції, яка жадала прогресивних змін. В 

офіційних колах їх презирливо називали «розумниками», а придворні комедіографи 

О. Шаховськой, М.  Загоскін та ін. знайшли об’єкт для насмішок» [360, с. 31]. 

 Так, наприклад, Богатонов М. Загоскіна («Богатонов у селі, або Сюрприз собі 

самому», 1821 р.) за порадою такого «просвітника» князя Фольгіна, влаштовує у 

своєму помісті селянський «парламент», що призводить до повного безладу й хаосу. 

Але князь все ж таки викликає повагу поміщика, адже він «усе знає», а якщо про 

філософію заговорить, то «так красно, так хитро, что ничего, брат, не поймешь» 

[361, с. 4].  

«Деревенский философ, в котором нет ни на волос здравого смысла»  [362, 

с. 9] – Ландишев із водевілю «Сільський філософ» (1823 р.) М. Загоскіна. Оточення 

щиро потішається над його спробами справити враження мислителя-інтелектуала. 

«Он, как философ, презирает богатство и берет двойной оброк со своих крестьян; 

говорит с пренебрежением о знатных и готов рушиться на все, чтобы только 

заслужить благодарную улыбку какого-нибудь вельможи»  [362, с. 14]. Єдиний, хто 

не бачить справжньої сутності Ландишева, – інший псевдорозумник/-реформатор 

Волгін, який для покращення зовнішньої торгівлі розробляє «геніальний» проект 

поєднання двох морів, Каспійського і Чорного.  

Псевди М. Загоскіна в певному аспекті є типологічно подібними також до 

образів із комедій Б. Джонсона – сера Джона Доу («Епісін, або Мовчазна жінка») та 

сера Політика Вуд-Бі («Вольпоне»): їхні теоретизування та роздуми щодо можливих 

шляхів покращення суспільного ладу не мають нічого спільного з компетентністю в 

тій чи тій галузі, а тому справляють комічне враження. 

Власний образ псевдофілософа створює Я. Княжнін у комедії «Диваки» 

(1790 р.). Його пан Лентягін, керований «прогресивними» ідеалами соціальної 

рівності та ворожим ставленням до дворянських забобонів, перетворюється на 

маріонетку слуги Пролаза. Останній, добре зрозумівши панські захоплення, видає 
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також за «філозофа» закоханого в його дочку молодика. «Я помню, говорил он мне 

однажды так, / Что для того себе считает нужным брак, / Чтоб вывести семью 

премудрых, нам подобных; / И, свет стараясь совсем преобразить…» [363, с. 515]. 

Л. Кулакова, розглядаючи твір Я. Княжніна, згадує, що довгий час у 

літературознавстві він несправедливо вважався «переробкою», «наслідуванням», а 

інколи й просто перекладом комедій «Дивна людина» та «Значна персона» Ф.-Н. 

Детуша [364, с. 738]. І лише Б. Нейман, порівнявши комедії російського та 

французького драматургів, довів, що сюжет «Диваків» не має нічого спільного із 

згаданими текстами (окрім дуже віддаленої подібності, яку можна розгледіти в 

образах головних персонажів) [364 с. 738]. Дослідниця наголошує й на доцільності 

визнання схожості Лентягіна та Флоріндо з «Меткої служниці» К. Гольдоні, а також 

– включення комедії Я. Княжніна в більш широкий контекст: «Можна сказати, що в 

«Диваках» використані лише деякі ситуації та окремі риси характерів героїв, що 

спостерігаються в різних творах європейських драматургів» [364, с. 738]. 

Збереглися відомості, що О. Пушкін у 1815 р. також починав писати комедію 

під назвою «Філософ»: О. Слонімський робить припущення, що тема  твору, 

ймовірно, була пов’язана із стійкою традицією осміяння педантизму, критики 

псевдофілософії та дивацтв [358, с. 24]. Однак, на жаль, завершена редакція до 

наших часів не дійшла. 

На окрему увагу в аспекті названого вище дискурсу заслуговує образ Чацького 

з комедії О. Грибоєдова «Горе з розуму» (1824 р.). Усталене сприйняття цього 

персонажа як прогресивно мислячої особистості, набагато інтелектуально вищої за 

своє оточення, здавалося б, не дає підстав для його розгляду в одному ряду з 

комічними псевдорозумниками. Більше того, формує уявлення про нього як про 

трагічну фігуру псевдодурника: «злий світ» не розуміє Чацького й залюбки 

сприймає чутку про божевілля юнака. Але в сучасному літературознавстві 

правомірність такої інтерпретації грибоєдівського образу піддається сумнівам.  

Так, зокрема, І. Золотусський вказує на марнославство та «сліпоту розуму» 

Чацького, який бачить у людях та явищах дійсності тільки те, що сам хоче: 

«Чацькому ніколи замислитися над тим, що Скалозуб воював із Наполеоном 
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(причому, у піхоті), має бойовий орден, що Молчалін із бідної родини, із Твері, 

звідки його витяг Фамусов і витяг за гарну службу. Хіба Молчалін не повинен бути 

вдячним йому за це?» [365, с. 8]. Безкомпромісне заперечення Чацьким усього, що 

він спостерігає на батьківщині, його всеосяжний критицизм є таким же «зворотнім 

боком» Просвітництва [365, с. 10], як і псевдореформаторство та демагогія про 

права «природної людини» попередньо схарактеризованих псевдофілософів.  

Б. Тарасов іде ще далі та, продовжуючи ідеї В. Бєлінського, Д. Писарева, 

О. Пушкіна, М. Гоголя, О. Блока та ін., звинувачує Чацького якраз у відсутності 

глибини розуму. «Заперечення заради заперечення, боротьба заради боротьби, 

соціальна критика заради того, щоб вилити власну жовч, відсутність усвідомлення 

наслідків ідей, які пропагуються, палка абстрактна любов до всього людства та 

водночас її конкретна мізерність у відносинах із ближніми» [366, с. 25].  

Звичайно, центральний персонаж комедії О. Грибоєдова не є повним 

дурником або простаком, однак демонструє певну притаманну йому обмеженість у 

поглядах та судженнях, розумінні людей і ситуацій, претендуючи при цьому на 

інтелектуальний пріоритет, який дає йому право огульно критикувати інших. Це й 

створює підґрунтя для співвіднесення його із псевдами, основною визначальною 

рисою яких є невідповідність сутності та її зовнішнього вербально-позиційного 

вираження в аспекті інтелектуальних цінностей. Образ Чацького – складний, 

внутрішньо суперечливий, він поєднує водночас трагічне та іронічне емоційне 

забарвлення. 

Що ж до українських драматургів, то їх не надто цікавить комічний образ 

псевдофілософа-«ліберала»: ймовірно, дається взнаки відсутність у відповідному 

середовищі повального захоплення розглянутою вище французькою традицією, 

модною критикою «реформаторства» та актуальність орієнтації на матеріали 

ближчої дійсності.  

Це виражається у творчості талановитого представника української літератури 

– Г. Квітки-Основ’яненка, який по-своєму обіграє традиційний комічний мотив 

«пихатий дурник не усвідомлює власного неуцтва» та презентує інший варіант 

конкретизації інваріантного типу псевдорозумника, породжений, зокрема, 
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спостереженнями над амбітністю провінційної псевдоінтелегенції. Таким 

провінційним псевдовченим, пихатим дурником є інспектор училищ із промовистим 

прізвищем іронічного забарвлення – Ученосвєтов («Той, що приїхав із столиці, або 

Метушня в повітовому містечку», 1827 р. написання). Оскільки його дисертацію «із 

заздрощів» не друкують навіть у «Телеграфі» [367, с. 36], Афіноген Валентинович 

ображається на «несправедливу критику» і взагалі перестає читати будь-які 

журнали. Його захоплює інша справа – переробка-«осучаснення» трагедії Озерова 

на дійство з циганськими танцями («О бедный Озеров!» [367, с. 37]).  

Ще одним пихатим псевдорозумником може вважатися виключений із 

університету студент Жорж Г. Квітки-Основ’яненка («Вояжери», 1845 р.). «Мне 

сказали, уверили, убедили, что университет открывает свет. Я ходил на лекции, 

слушал и, поверите ли? Все профессора все изъясняли ложно. Я не выдержал, 

потребовал себе экзамена... и что же? Меня не признали действительным студентом 

и – отказали в дальнейшем учении. Меня!...  Но они будут читать мой труд, и – 

устыдятся. Из этого видите, что мой учитель, училище, университет... здесь (указав 

на лоб)» [368, с. 159]. Вісімнадцятирічний юнак упевнений, що напише видатний 

твір, адже він «знає життя» («Десять лет, сударь, я наблюдаю за этим недостойным 

созданием, человеком, и знаю его хорошо» [368, с. 153]).  

Якщо в російських творах образи псевдофілософів займають центральне 

місце, то в Г. Квітки-Основ’яненка фігури «невизнаних геніїв» є другорядними, 

слугують меті відображення цілісної картини різноманітних вад сучасного авторові 

соціуму. Водночас, на відміну від створених російськими драматургами 

псевдофілософів, персонажі українського письменника є результатом узагальнення 

авторських спостережень над сучасним суспільством без прямої прив’язки до 

літературної (зокрема французької) традиції. Образ Жоржа може бути хіба що 

опосередковано включеним у контекст популярної в першій половині ХІХ ст. на 

теренах усієї Російської імперії теми «занадто вченого та розумного молодика» [358, 

с. 41], нахабного й самовпевненого, критично налаштованого щодо інших, але не до 

себе, показна освіченість, формальна «інтелектуальність» якого не мають нічого 
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спільного із справжнім розумом [358, с. 41]. Такому типові О. Сомов присвячує цілу 

статтю («Про розум», 1822 р.) [369].  

Також розумників удають Пустолобов Г. Квітки-Основ’яненка («Той, що 

приїхав із столиці, або Метушня в повітовому містечку», 1827 р.) та Хлестаков 

М. Гоголя («Ревізор», 1835 р.). Однак, оскільки визнання їхнього інтелекту, 

освіченості є наслідком ілюзії іншого плану (пройдисвіти сприймаються як поважні 

особи, владні чиновники), їхні образи будуть розглянуті нами як самозванці (1В) 

пізніше. 

Нарівні із псевдофілософами (псевдопросвітниками й псевдореформаторами), 

котрі щиро, але безпідставно, вірять у силу власного розуму, у російській 

драматургії досліджуваної доби функціонує також ще один різновид псевдів цієї 

групи – невігласи-шарлатани, які видають себе за освічених людей із корисливою 

метою. Доцільно припустити, що їхня «популярність» зумовлена реальними 

прецедентами такого крутійства, а подібність у різних літературах часто має 

соціально-типологічну природу. Сатиричному осміянню тут підпадають не стільки 

самі обманщики, скільки їхні жертви.  

Такими, наприклад, є Хохоталкін та Плаксін із комедії О. Клушина «Сміх та 

горе» (1793 р.). Уже в переліку дійових осіб вони схарактеризовані автором як 

«мнимые философы» [370, с. 443]. Обидва видають себе за мудрагелів, прагнучи 

одружитися з багатою нареченою. Хохоталкін є карикатурою на оптимізм, Плаксін – 

на песимізм, перший постійно сміється, другий – плаче. А слуга Андрій точно 

визначає їхню сутність: «Признаться, не видал я век людей глупее!» [370, с. 482]. І 

лише наодинці з собою вони відкривають своє справжнє обличчя: «Здесь нету 

никого, нет нужды притворяться…. / Кто ниже – презирай, над бедным забавляйся. / 

Там счастье, говорят, ты снищешь для себя, / А потеряешь всё ты, истину любя. / 

Так что ж порочного, что маску надеваю? / Куда ни посмотрю, всех в маске я 

встречаю – / Все мыслят, как бы роль порядочней сыграть, / Честна ль, подла ль она 

– лишь счастие б снискать» [370, с. 495]. 

На сторінках російських комедій з’являються також псевдовчителі, які не 

лише розігрують ученість, але й прагнуть навчати інших. Спочатку це Аннон, 
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Петрокс, Февіус, Назон, Ергаст із неопублікованої «Ученої зграї» Ф. Еміна (прибл. 

1767 р.), який поставив за мету висміяти викладацький склад Морського 

кадетського корпусу в Петербурзі [371], а пізніше – кучер Вральман, семінарист 

Кутєйкін Д. Фонвізіна («Недоросток», 1783 р.), псевдогувернер Жак 

О. Шаховського (водевіль «Два вчителі, або Asinus asinum fricat», 1819 р.) тощо. 

Останні є засобами сатиричного викриття галоманії та сучасної авторам домашньої 

«освіти», яку отримували тогочасні дворяни*.  

 Українська ж комедійна драматургія залишається осторонь і такої тенденції  

(загалом у контекст відповідної тематики вписуються хіба що «Листи до видавця» 

Г. Квітки-Основ'яненка, 1816 р., де з метою сатиричного осміяння галоманії 

представлена колоритна фігура колишнього французького солдата – гувернера 

мосьє ля Конта). Ймовірно, це зумовлено її тематичними пріоритетами: недоліки 

дворянського виховання поступаються за популярністю вадам загально соціального 

характеру, а також не надто гармоніюють із демократичними орієнтирами жанру в 

процесі його становлення: народність, детермінована потребами національного 

самовизначення, є однією з показових ознак українського мистецтва цього періоду. 

Як указує Г. Грабович, «друге центральне питання, що органічно випливає з 

попереднього, те, що називаємо народністю української літератури. Це, з одного 

боку, глибоке закорінення літератури всього XIX ст., і зокрема її початків, у 

народній словесності, етнографії, народній психіці тощо, а з другого – і це для 

історіографії літератури навіть важливіше – щораз зростаюче та врешті (і дотепер) 

пануюче поняття – переконання, що українська література є й має бути «з народом», 

що поза цією (як це колись казали) «змичкою» нема справжньої української 

літератури, що народність (як би її не окреслювати) і українська література – одне й 

те саме» [84, с. 25]. На цей факт звертає особливу увагу також Н. Петриченко: 

«Важливим компонентом нової літератури в Україні у зазначений період виступає її 

демократичність, орієнтація на смаки масового читача з народу, що й визначало її 

вихідні мистецькі позиції» [372, с. 9]. 

Єдиний спільний для української та російської комедій досліджуваної доби 

різновид персоніфікованої псевдовченості – лікарі-шарлатани: Пузирічкін Г. Квітки-
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Основ’яненка («Ясновидиця», прибл. 1830 р.) та Карачун Я. Княжніна («Траур, або 

Втішена вдова», прибл. 1787 р.). Їхня схожість визначається відповідністю духові 

народних комедій, у яких така маска (таке амплуа) користується неабияким 

попитом, а також типологічною співвіднесеністю з образами її літературної 

конкретизації в європейській, зокрема мольєрівській, драматургії (Сганарелі з 

комедій «Лікар не по своїй волі», «Дон Жуан, або Камінний гість»). Подібним до 

маски «вченого педанта» з комедій фарсового типу є також п’яниця Сінекдохус Я. 

Княжніна («Невдалий примиритель, або Без обіду додому поїду», прибл. 1787 р.).  

Галерею узгоджених із жанровими вимогами комедії характерів сатиричних 

образів продовжують варіанти типу псевдоправедника (3А), що слугують викриттю 

ханжества, лицемірства, показної набожності. У російській драматургії їхня 

популяризація, знову ж таки, здійснюється завдяки творчості Ж.-Б. Мольєра. 

Відомо, що активно створювалися численні переклади «Тартюфа» (як у віршованій, 

так і прозовій формі), онаціональнення, адаптації його сюжету та характерів до 

потреб тогочасної дійсності: «Ханжеєв, або Лицемір» (1809 р.), «Фарісєєв, або 

Лицемір» (1831 р.), «Лицемір» (1860 р.). Найбільш точний із ранніх перекладів 

«Тартюфа» (1789 р.) належить М. Хмельницькому [349, с. 938].  

Науковці цілком слушно наголошують на актуальності «теми Тартюфа» для 

російської комедії досліджуваної доби: «Тема мольєрівського Тартюфа 

видозмінюється, набуваючи все більшого суспільно-соціального звучання, 

відображаючи основні морально-етичні проблеми російської дійсності» [373, с. 12]. 

Згодом «подібна квінтесенція» трансформується в тему «славного хлопця» [373, 

с. 12]. Так, зокрема, саме як осучаснена та онаціональнена версія мольєрівського 

псевдосвятенника розглядається персонаж комедії М. Загоскіна «Славний хлопець» 

(1819 р.) [373, с. 12]. Не може бути проігнорований також той факт, що свою 

комедію М. Загоскін створював передусім за мотивами «Злого» Ж.-Б.-Л. Грессе 

[358, с. 41], прагнучи висміяти не лише лицемірство, але й псевдовченість.   

Примітно, що, як і у випадку із «Ученими жінками», спостерігається тенденція 

до зміни статі носіїв осміюваних вад: якщо псевдофілософами в російській 
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комедійній традиції стають чоловіки, то псевдоправедність персоніфікують більшою 

мірою жінки.  

Показовим у цьому плані є, наприклад, образ лицемірної самодурки пані 

Ханжихіної з комедії російської імператриці Катерини ІІ «О часи!» (1772 р.). 

Вимагаючи від усіх безперервних молитов та посту, сама «богомолка» відрізняється 

жадібністю та жорстокістю. «О постѣ и воздержаніи твердитъ она всѣмъ своимъ 

людямъ весьма часто, а особливо при раздачѣ мѣсячины и указнаго. Сама-жъ 

иногда столько прилежности къ молитвѣ не показываетъ, какъ въ то время, когда, 

приходя къ ней, должники требуютъ отъ нея, за забранные по счетамъ товары, 

платы. Она, швырнувъ одиножды въ меня молитвенникомъ, столь сильно голову 

мнѣ расшибла, что я съ недѣлю лежать принуждена была; а за что? за то только, что 

я пришла во время вечерни доложить ей, что купецъ пришелъ за деньгами, которыя 

она, занявъ у него по шести процентовъ, отдала въ ростъ по шестнадцати со ста» 

[374, с. 7]. 

Дещо подібними до Тартюфа є жіночі образи «світських псевдоправедниць», 

створені О. Шаховським («Урок кокеткам», 1815 р.) та Ф. Коні («Тиха вода греблю 

рве», 1834 р.). Так, наприклад, хитра графиня вдало розігрує невинність, розкаяння в 

колишніх гріхах, кокетстві, щоб одружити на собі багатого Пронського. «Что в 

целом свете мне; пусть все найдут меня / Кокеткой, ветреной, безумной, – чем 

угодно; / Но вы, и чувствуя и мысля благородно, / Мои погрешности, коль можно, 

извиня, / Должны, сударь, должны, хотя из сожаленья, / Ум слабой женщины 

навесть на добрый путь» [375, с. 80]. Служниця Саша прямо характеризує цю 

псевдосвятенницю: «Так вот кокетство что! Так этим-то искусством / Изволят 

госпожи невинно промышлять. / С какою хитростью, с каким поддельным чувством, 

/ Без всякого стыда берет умильный вид; / Ну, ангел на лице, а в сердце черт сидит» 

[375, с. 85]. А псевдосвятенниця Коні «Ездит каждый день к обедне, / Бьет людей 

своих в передней,…/ Смотрит набожной старушкой, / А весь день сидит за мушкой / 

Или ездит по гостям / Клеветать на прочих дам» [376, с. 726]. 

Отже, якщо для європейської сатиричній традиції типовим є образ хтивого 

священнослужителя (антиклерикальність, не в останню чергу зумовлена ще ідеями 
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протестантства), то в російській літературі ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., 

ймовірно, через неабиякий авторитет православ’я в імперському суспільстві, яскраві 

зразки оригінально-авторських образів таких псевдосвятенників не представлені, а 

їхня роль дістається жінкам. 

Як своєрідного «українського Тартюфа в спідниці» характеризує 

В. Трофименко [377] й псевдоюродиву Маргариту з комедії Г. Квітки-Основ’яненка 

«Ясновидиця» (прибл. 1830 р.). Вона є карикатурою на фарисейство, на всіх тих, хто 

за маскою добропорядності приховує гріховність, привселюдно проповідуючи 

стриманість, без обмежень задовольняє власні потреби. «Но я (с смиренным видом) 

– бедная, окаянная! Я питающаяся одним сухоядением, не терплю никакой роскоши, 

излишества и поэтому, ежели вижу что-нибудь подобное тому, немедленно 

стараюсь истреблять. Ох! К чему эти бутылки? Они напоминают нам о разврате 

мира сего! Истребим скорее повод ко многим порокам. (Наливает стакан вина)» 

[378, с. 341].  

З одного боку, Г. Квітка-Основ’яненко використовує у своєму творі поширені 

мотиви «грішник удає святенника з корисливою метою» та «хтивої поведінки 

священнослужителя». Останній особливо яскраво демонструє подібність Маргарити 

з Тартюфом: як і мольєрівський крутій, вона на людях усіляко викриваючи 

«розпусту», є зовсім не байдужою до протилежної статі. «Маска» святенниці також 

дозволяє вказати на близькість велелюбної Маргарити до персонажів Л. Ф. де 

Моратіна-молодшого («Ханжа») та Т. де Моліни («Благочестива Марта»), 

орієнтованих на мольєрівські досягнення [349, с. 938; 379, с. 111]. 

З іншого боку, треба зважити на те, що сам Г. Квітка-Основ’яненко в листі до 

видавця звертає увагу на типовість такого шахрайства для свого часу: «Сего рода 

люди намерение свое – поживиться малу толику от ближнего – прикрывают 

благовидною причиною, обещают блаженство…в будущем, а денег требуют теперь 

же. Вот и встречаем Маргарит везде» [380, с. 626]. Подібний коментар знову ж таки, 

як і у випадку із псевдорозумниками, засвідчує факт авторської орієнтації не стільки 

на комедійну традицію, скільки на потреби сучасної йому національної дійсності. 
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Неоднозначним є функціональне призначення псевдів І (1А, 1В) та ІІІ (7D) 

груп: вони можуть використовуватися і в дусі комедій характерів, і комедій інтриги, 

і навіть комедій із критичним соціальним спрямуванням.  

Так, зокрема, варіативність типологічного інваріанта самозванця (1В) 

визначається уявленнями про престиж, владність, притаманними тому чи тому 

суспільству. У Російській імперії та на території належних їй українських земель 

кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст. високе становище мали аристократи за 

походженням, хазяї багатих помість, а також наділені серйозними повноваженнями 

державні службовці. Отже, закономірною є поява в драматургії цього часу таких 

соціально-історичних різновидів комічних самозванців, як «псевдодворяни», 

«псевдопоміщики» та «псевдочиновники/-ревізори».  

Типовою для свого часу є осміяна Г. Квіткою-Основ’яненком у «Дворянських 

виборах» (1829 р.) ситуація з підставними виборцями, які лише формально можуть 

називатися дворянами, а насправді є продажними невігласами, позбавленими не 

лише дворянських маєтків, але й дворянської честі. «Вот он и собирает мелкую 

шляхту, называются-то они все дворяне, да и дворов своих не имеют. К выборам он 

их всех в кучу да на повозках в город. Как идти на выборы, так отпускается им 

давно приготовленная на сей случай полная амуниция, и пока баллотировка 

продолжается, так они все на наших харчах: едят, голубчики, без устали, пьют без 

просыпу, да за то и шары кладут, на кого им надобно» [381, с. 99]. Проте для цього 

їх треба спочатку навчити, як розрізняти «право» й «ліво». 

Організатор усієї афери з голосуванням Староплутов навіть свого довіреного 

Кузьмича планує видати за дворянина, аби збільшити кількість необхідних голосів. 

«Кузьмич знает свое дело. Мы и его в число поставим: пусть берет шар, в мундире 

там кто ему что посмеет сказать?» [381, с. 108]. 

І як би комічно-карикатурно не виглядала поява «запасних» («все в 

губернских одинаковых мундирах, совсем не по них сшитых, треугольные шляпы 

разного разбора, шпаги также: старые, стальные, военные, короткие и длинные» 

[381, с. 115]), трагічним є те, що цим псевдодворянам випадає вирішувати долю 

інших. «Подлинно, это ужасно, подумав, что сии твари решают участь других. 
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Жизнь, имение, честь, спокойствие – вверяется чудовищу, коего за бутылку вина 

избирает пьяный запасной!» [381, с. 135]. Не дивно, що спрямована на викриття 

цього негативного соціального явища комедія українського драматурга була 

заборонена імперською цензурою. Згодом подібний епізод за участі «запасних» 

письменник зобразив також у своєму романі «Життя та походеньки Петра 

Степанова сина Столбікова…» (1841 р.). 

На махінаціях за участі псевдів, що вдаються до обманного підвищення 

власного соціального статусу, побудована сюжетна лінія комедії М. Гоголя з 

промовистою назвою «Гравці» (1842 р.). Її персонажі, майстерні шахраї, грають не 

лише в карти, але й розігрують цілу виставу, аби пошити в дурні затятого картяра 

Іхарева: багатий поміщик Михайло Глов та його син Олександр виявляються 

насправді учасниками шулерського зговору, виступаючи таким чином і як 

самозванці (1В), і як псевдородичі (5Е). 

Яскравими прикладами інших різновидів самозванців – псевдочиновників/-

ревізорів – є Пустолобов Г. Квітки-Основ’яненка («Той, що приїхав із столиці, або 

Метушня в повітовому містечку») та Хлестаков М. Гоголя («Ревізор»): 

скориставшись ситуацією, ці нікчеми видають себе за важливих столичних персон. 

За словами Пустолобова, він опікується долею Росії («Что же было бы тогда с 

Россиею, ежели бы я спал после обеда!» [367, с.  57]), встановлює «равновесие в 

Европе» [367, с. 58]. Проте Хлестаков перевершує його в мистецтві брехні. «Я 

всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, 

французский посланник, английский, немецкий посланник и я. А любопытно 

взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и 

жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр…Мне 

даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял 

департаментом. …Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я 

такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам.» Я везде, 

везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в 

фельдмарш…» [382, с. 80]. 



202 
 

Однак, в обох випадках сатира драматургів спрямована не стільки проти 

самих крутіїв, скільки проти їхніх жертв – нечесних урядовців, страх викриття яким 

застить очі на правду: образи псевдочиновників, таким чином, використовуються 

для критики соціальних вад. 

Питанню визначення характеру співвіднесення цих псевдів присвячене не 

одне дослідження [383 – 388 тощо]. На наш погляд, особливої уваги заслуговує 

припущення щодо типологічної подібності творів Г. Квітки-Основ’яненка та 

М. Гоголя [387], зумовленої «поширеними переказами про пригоди вигаданих 

ревізорів» [389, с. 8] у тогочасному суспільстві. Як зазначає В. Мацапура, сюжет про 

несправжнього ревізора «був доволі поширений у 20-30-х роках ХIХ століття, 

оскільки було поширене явище, яке його породило. Сам Гоголь в «Авторській 

сповіді» (1847) зізнавався, що сюжет поеми «Мертві душі» «віддав» йому Пушкін і 

при цьому додав у дужках: «Ідея «Ревізора» належить також йому» (VIII, 440)» [цит. 

по 387, с. 11]. 

 З огляду на фактичні дані (нарис сюжету за участі Кріспіна, ім’я якого у 

французьких комедіях асоціюється з уявленнями про вдавання, крутійство [390, 

с. 18]), можна припустити, що О. Пушкін теж планував створити подібний образ: 

«[Свиньин] Криспин приезжает в Губернию N на ярмонку – его принимают за 

[нрзб]... Губерн[атор] честной дурак – Губ[ернаторша] с ним кокетничает – Криспин 

сватается за дочь» [391, с. 431]. 

Незважаючи на спільне амплуа псевдочиновників, у Пустолобова та 

Хлестакова є як подібності, так і суттєві відмінності. Перший ближчий до 

водевільної традиції [387, с. 14], сюжет твору Г. Квітки-Основ’яненка відповідає 

духові «комедії інтриги», «комедії масок» [388, с. 111], другий – «комедії 

характерів». Пустолобов – хитрий обманщик, який вміло грає роль поважного 

чиновника. Хлестков, навпаки, здатний лише використовувати ситуацію 

карнавальної невідповідності у власних інтересах, демонструючи примарність, 

відносність громадських норм. Такий різновид самозванства не є типовим для 

європейських літератур: Ю. Манн прямо протиставляє Хлестакова «водевільним 

жартівникам» [177, с. 221] та їхнім «пращурам» – крутіям новоаттичної комедії, 
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дель арте [177, с. 221] тощо, які ведуть активну інтригу [177, с. 222]. Персонаж 

М. Гоголя – «пасивний псевд». Типологічно подібні до нього псевдоморфний образ 

та пов’язану із неадекватністю сприйняття ситуацію «масового гіпнозу» 

представлено хіба що у «Крихітці Цахесі…» Е. Т. А. Гофмана (див. [272]).  

Натомість традиційним є поєднання Г. Квіткою-Основ’яненком та М. Гоголем 

мотивів самозванства й шлюбної афери (сватання/залицяння) для створення 

комічного ефекту (осміяння підвладного дешевим ефектам, захопленого фальшивим 

блиском високих посад жіноцтва). Пустолобов хоче одружитися з багатійкою, 

Хлестаков, користуючись своїм положенням, заграє із дружиною та дочкою 

міського голови, який не проти породичатися з «ревізором». 

Проте ні в Г. Квітки-Основ’яненка, ні в М. Гоголя відповідний прийом не 

набуває такої значущості, як у розважально-комедійній російській драматургії 

досліджуваного періоду: прикметною ознакою останньої є створення самоцільної 

любовної інтриги за допомогою введення персонажів, що вдаються до обманного 

підвищення чи зниження власного статусу (1А, 1В), видають себе за потенційних 

шлюбних партерів або сприймаються як такі внаслідок плутанини (1D). Така 

тенденція формується значною мірою внаслідок творчої рецепції надбань 

італійської та французької літератур, «відображення» досягнень закордонної 

водевільної традиції на рівні перекладів: виникає атмосфера веселого карнавалу, 

гри, «алогізми та дивацтва якої сприймаються глядачами як природне бажання 

живого, динамічного буття» [392].  

Так, наприклад, образи псевдонаречених функціонують у переробках 

М. Хмельницького «Повітряних палаців» Д’Арлевіля [393, с. 748]: це мічман 

Альнаскаров, якого Аглаєва вважає графом Лестовим, своїм майбутнім чоловіком 

(«Повітряні палаци», 1818 р.), та гусар Ернест – нібито наречений Лори 

(«Судженого конем не об’їздиш», 1821 р.). В анонімному вільному перекладі 

комедії К. Гольдоні «Обманщик» (1796 р.) Леон і його слуга, щоб справити 

враження на дівчат, представляються дворянином Златогоровим та багатим 

поміщиком. У створеній за зразком «Гри любові та випадку» П. К. де Ш. де Маріво 

[394, с. 270] комедійній опері Я. Княжніна «Чоловіки, наречені своїх дружин» 
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(1803 р.) для випробування почуттів рольову рокіровку влаштовують пани і слуги – 

Ераст та Ізабелла, Стреляй та Єфросинія. Мотиви твору Маріво обіграє також 

М. Хмельницький [395, с. 159] (графиня видає себе перед потенційним нареченим за 

свою простушку-кузину в комедії «Царське слово, або Сватання Румянцева», опубл. 

у 1849 р.). Подібними до кмітливих героїнь комедії дель арте, Ж.-Б. Мольєра, П. О. 

К. де Бомарше тощо є служниці з комедій Я. Княжніна «Скупий» (1787 р.) та 

І. Соколова «Закоханий сліпий» (1784 р.): у першому творі Марфа талановито 

прикидається графинею, щоб закохати Скрягіна та посприяти шлюбу своєї пані, у 

другому – схожа на Христину служниця грає її роль перед закоханим Аристархом. У 

переробленому з комедії Д.-О. Брюйєса «Значна персона» «Хвальку» Я. Княжніна 

(1786 р.) [364, с. 737] маски поважних персон, дворянина й чиновника, 

використовують Поліст та Верхольот задля одруження, а служниця Марія, 

вбравшись у плаття Мілени та імітуючи її голос, переконує Поліста в коханні до 

його пана. У творі М. Ніколєва «Випробувана вірність» (1776 р.) для перевірки 

чеснот «удови» Проспеха вдає закоханого в неї багатого князя Добромисл. 

Комічний ефект викликає ситуація флірту слуг, що вдають власних панів, не знаючи 

про взаємний обман («Марфа і Угар, або Лакейська війна» О. Корсакова за 

матеріалами п’єси Ж.-Б. Дебуа, 1816 р.), «весільної рокіровки» – в опері І. Юкіна 

«Наречена під фатою, або Міщанське весілля» (1791 р.).  

В українській драматургії єдиний випадок обманного зниження персонажем 

власного соціального статусу, пов’язаний із любовною тематикою, представлений у 

незавершеній комедії Г. Квітки-Основ’яненка «Скупий» (1838 р.): заради побачення 

з коханою майор Прямновський одягається у форму свого денщика.  

З іншого боку, серед українських авторів популярним є міжнародний мотив 

«підміни на весіллі» за участі псевдонаречених, який використовується для 

посилення ситуаційного комізму, загострення інтриги та щасливого розв’язання 

особистих конфліктів. Так, наприклад, Кабиці замість Марусі підсовують 

спокушену ним дівчину – Кулину, яку одягають у Марусине вбрання 

(«Чорноморський побит» Я. Кухаренко, 1836 р.). Місце нареченої Пустолобова 

обманом займає захоплена його «шармом» Домна («Той, що приїхав із столиці, або 
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Метушня в повітовому містечку» Г. Квітки-Основ’яненка), а місце Катерини посідає 

Авдотья Марківна (комедія «Походеньки Петра Степановича сина Столбікова» 

Г. Квітки-Основ’яненка, 1842 р.). Видаючи Прісю за дочку Тпрунькевича, 

Шельменко допомагає їй отримати батьківське благословення на шлюб із коханим 

(«Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка, 1835 р.).  

Окремо треба зазначити, що Шельменко діє тут як типовий трікстер – інтриган 

комедій європейського типу, пікаро крутійського роману. «На образі Шельменка 

позначилися й риси спритного слуги-крутія з комедій Мольєра («Витівки Скапена» 

та ін.). Творчо використав Квітка сюжетну канву й деякі жанрові риси комедії 

«Забавний випадок» та окремі моменти сюжету комедії «Слуга двох панів» 

К. Гольдоні. Схоже, що ім’я Шельменка і суть його образу певною мірою пов’язані з 

європейським крутійським (пікарескним) романом, жанр якого німецькою мовою 

визначався як Schelmenroman (шельменроман)» [334, с. 178]. 

Не лише варіативні різновиди, але й певні інваріанти псевдоморфних 

персонажів характерні виключно для російсько-європейської комедійної палітри. Це 

стосується, наприклад, псевдосміливців (3Е), сатиричні постаті яких у російських 

творах відображають водночас вплив європейського театру (де відповідний тип 

поширюється завдяки традиціям Плавта та дель арте), оповідної прози (про пригоди 

Мюнхгаузена) та реалій сучасної авторам дійсності.  

Так, зокрема, як і у випадку із псевдорозумником, значущим етапом 

затвердження цього псевда на російській сцені стає «Тресотініус» О. Сумарокова: 

фігура хвалькуватого вояки Брамарбаса є результатом рецепції «Брамарбаса, або 

Хвалькуватого офіцера» Л. Гольберга [354, с. 15, 23] та втілює «риси деяких 

придворних «вояків» 1730-1740-х років» [354, с. 23]. Надалі вже М. Хмельницький 

запозичує із французької літератури («Le Babillard» Гі де Буассі) комічний образ 

графа-балакуна, який полюбляє вихвалятися вигаданими подвигами («Балакун», 

1829 р.) [393, с. 747]. «Я всюду поспевал: был в тысяче сраженьях, / В траншеях, в 

приступах, в победах, в пораженьях, / Везде торжествовал – и в мире, и в войне; / 

Спросите всякого: все знают обо мне!» [396, с. 429]. Окрім подвигів, Звонов також 

абсолютно безпідставно хвалиться власними знаннями, виступаючи водночас і в 
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амплуа псевдорозумника: «Но, кроме языков, я знаю все науки; / История из них 

главнейший мой предмет. / Попробуйте спросить – я мигом дам ответ. / Я знаю всё, 

сударь: героев, их деянья, / Все царства, города и, словом, все преданья! / Тут Дарий 

в торжестве, там Александр в цепах / Везется в Персию... Простите, второпях / Я в 

происшествиях, как кажется, сбиваюсь» [396, с. 433]. 

З огляду на заголовок комедії О. Шаховського «Не любо – не слухай, а 

брехати не заважай» (1818 р.), доцільно зробити припущення стосовно орієнтації її 

автора на практично однойменний твір М. Осипова, який, зі свого боку, є вільним, 

адаптованим до реалій російської дійсності перекладом «Пригод Мюнхгаузена» 

Г. Бюргера [397]. Л. Бердніков, досліджуючи це питання, вказує, що, крім матеріалів 

названої вище книги М. Осипова, О. Шаховськой використовує також життєві факти 

сучасної дійсності: на думку багатьох літературознавців, прототипом Зарницькіна в 

комедії стає відомий письменник, етнограф, дипломатичний чиновник та видавець 

журналу «Отечественные записки» – Павло Петрович Свиньїн (1788–1839). «Як раз 

за кілька місяців до написання комедії Шаховського Свиньїн повернувся з-за 

кордону та розповів суспільству неймовірні історії про своє перебування в Європі та 

Північній Америці, а також – про військові подвиги, що нібито він здійснив. 

Свиньїна не раз звинувачували в тому, що він описував місця, у яких не бував, та 

атестували  «російським Мюнхгаузеном». Небилиці, розказані ним, передавали з 

вуст в уста» [397].  

Зарницькін видає себе за героя-сміливця, щоб справити враження на родичів 

та приховати власне небезгрішне минуле й потребу в грошах. «Да я и не таких, / А 

новых кораблей сожег десяток с лишком...» [398, с. 368]. «Дашенька / А! вы дрались 

зимой? / Зарницкин / Зимой, в такую стужу. / Что море, в шесть часов, верст на пять 

от земли / Так заморозило, как лужу, / И льдом затерло корабли; / А я... я – разом, 

живо, / Мой эскадрон с коня долой: / Охотники! За мной! /  Вот вам и слава, и 

пожива...» [398, с. 369].   

Російські драматурги використовують також комічні образи псевдів, що 

приховують власні розумові здібності. Якщо псевдорозумники часто представлені 

чоловічими образами, то протилежні їм псевдодурники (3D) – жіночими. Сатиричні 
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фігури перших створені відповідно до традицій «комедії характерів», другі 

функціонують у творах, де сміховий ефект виникає завдяки ситуативним сутнісно-

рольовим невідповідностям. Дівчата, які вдаються до таких вербально-позиційних 

удавань, виявляються інтелектуально вищими за оточення, що на їхній обман 

піддається. Так, зокрема, у комедії Г. Державіна «Дурненька розумніша за 

розумних» (1803 р.) хитрість Лукерії, яка прикидається несповна розуму, юродивою, 

допомагає врятувати її сім’ю. Ліза імітує божевілля, щоб побачитися з коханим 

Ерастом («Удавано-безумна» Я. Княжніна, 1787 р.). Маска недалекої простачки 

допомагає кмітливій Наташі здобути прихильність родичів свого чоловіка («Своя 

сім’я, або Заміжня наречена» О. Шаховського за участі О. Грибоєдова та 

М. Хмельницького, 1817 р.), а героїні Д. Ленського – позбутися небажаного 

нареченого («Гарна і потворна, і дурна і розумна», 1833 р.). З одного боку, умовно 

таких «дисимулянток» можна об’єднати «мандрівним» мотивом «мудрого простака 

або безумця». А з іншого, оскільки їхнє вдавання часто пов’язане з любовною 

тематикою, – засвідчити подібність до тенденцій використання цього сюжетного 

кліше в європейській драматургії: творчості Лопе де Вега («Дурненька», 

«Університетський блазень», «Дурна для інших, розумна для себе»), Ж.-Ф. Реньяра 

(«Любовні безумства») тощо. 

Доволі складно дати однозначне пояснення відсутності інваріантів 

охарактеризованих вище псевдів в українських комедіях. Можна лише робити 

припущення, засновані на загальновизнаному положенні щодо принципів відбору 

матеріалу для культурного засвоєння, які мають відповідати національним потребам 

літератури-реципієнта*. Так, зокрема, маска «воїна-хвалька» не є характерною для 

слов’янського народного театру, на відміну, скажімо, від італійського. Однак її 

осучаснення за посередництва європейської драматичної традиції логічно 

підпорядковується меті сатиричного викриття непоодиноких реальних прецедентів 

необґрунтованого вихваляння бойовим геройством серед вельможних сучасників 

О. Сумарокова, М. Хмельницького, О. Шаховського. Натомість у контекст 

українських комедій, дія яких відбувається в селах чи повітових містечках, ці 

персонажі вписуються не надто гармонійно. Ймовірно, удавання такого роду не 
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набуває достатнього для образної типізації поширення в середніх верствах 

населення, а отже, не узгоджується з пріоритетною настановою тогочасної 

української драматургії на виразну демонстрацію власне національної етнографічної 

специфіки та реалій дійсності  – не відповідає її демократичним орієнтирам.  

Що ж до образів комічних псевдодурників, то тут необхідно враховувати 

формальне позбавлення таких «дисимулянтів» іманентних їм характеристик, 

значущих в інтелектуальному аспекті. Свідоме приниження надає цим фігурам 

особливого емоційного забарвлення, нівелюючи зневажливо-сатиричний пафос 

рецепції. Отже, вони опиняються на перетині карнавально-сміхового та 

драматичного, розмежованих в українській культурі досліджуваної нами доби, 

орієнтованій насамперед на відображення аксіологічних координат народної 

ментальності. 

Російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. притаманне 

також комедійне обігравання казкових «мандрівних» мотивів, пов’язаних із 

формально-сутнісними невідповідностями статусного рівня (1А, 1В). При цьому 

відповідний факт свідчить не про інтерес до здобутків національного фольклору, а, 

знову ж таки, про наповнення театрального репертуару перекладними сюжетними 

зразками. Наприклад, переклади/переробки комічних опер М.-Ж. Седана з 

казковими сюжетами за участі псевдів здійснює В. Льовшин [399, с. 93]: у «Королі 

на полюванні» (1793 р.) діє типовий невпізнаний можновладець, монарх, який 

інкогніто дізнається про справжнє ставлення підданих до себе (1А), а в «Подвійному 

перевтіленні» (1789 р.) за допомогою чарів міняються місцями графиня та 

простолюдинка (1А та 1В). Із іншого джерела, «Тисячі й однієї ночі» (можливо, за 

посередництва – перекладних фацецій [174, с. 184], запозичують традиційний 

матеріал О. Писарев («Забави каліфа, або жарти на одну добу», 1825 р.) та 

Д. Горчаков («Каліф на годину», 1786 р.) [354, с. 264; 393, с. 751]. Несподіване 

пробудження простолюдина в статусі каліфа та його «панські» забаганки після 

повернення додому створюють сміховий ефект завдяки формально-сутнісній 

невідповідності поведінки. Подібна ж ситуація представлена в «Іллі богатирі» 

І. Крилова (1807 р.): блазня Таропа переконують у тому, що він – хан Кутанмінар. 
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Мотив «сну-ілюзії» пов’язує драматургію російських авторів із 

загальноєвропейським контекстом: творами В. Шекспіра («Приборкання 

норовливої»), П. Кальдерона («Життя – це сон»), М. де Сервантеса («Дон Кіхот»), 

Ф. Буальде (опера «Каліф багдадський»), П. Барики («Мужик королем») та 

О. Фредро («Пан Йов’яльський») тощо. 

В українській літературі першої половини ХІХ ст. плідні наслідки спроби 

«пристосування» фантастичного матеріалу до комедійних потреб демонструє 

«Покійник-пустун» Г. Квітки-Основ’яненка (1840 р. написання). Цікавий варіант 

синтезу «шлюбної підміни» з традиційним мотивом «наречений-примара» 

використовується в «жарті у двох діях» для досягнення сміхового ефекту. Головний 

персонаж твору, веселий вигадник Олексій Бистров, прагнучи розважитися, видає 

себе за нареченого дочки Житницького, примару покійного Володимира, 

виступаючи, таким чином, і як псевдонаречений, і як псевдомрець, і як 

псевдоінфернал. «Я люблю всякого рода проказы. Понравится мне город – я в нем 

умираю, займу собой жителей; потом, когда меня погребут, я отправляюсь далее с 

новыми замечаниями» [400, с. 232]. 

Український драматург звертається не до фольклорно-романтичної теми про 

померлого нареченого, який приходить по свою кохану, а до анекдоту («из одного 

анекдота пришло мне на мысль слепить комедию» [401, с. 553]). Автор переносить 

фантастичну історію в контекст сучасної дійсності, насправді пародіюючи 

«мандрівний» сюжет. Адже «балада німецького поета Бюргера про 

Ленору…обійшла весь світ», а її сюжет сприймався «як приклад високої любові, для 

якої навіть смерть не перешкода, і ця історія переказувалася по-різному численними 

наслідувачами» [402, с. 11]. 

Комічний ефект у п’єсі пов’язаний із невідповідністю сутності Бистрова та 

його формального сприйняття, а також абсурдністю ситуації, яку створює 

«покійник», виявляючи неабияку життєву активність (розв’язує фінансові питання, 

залицяється до гарних дівчат, приймає виклик на дуель, намагається дотримуватися 

етикету тощо). «А, это намек, что я не отдал вам должного почтения и не снял 

шляпы. Но вот извольте видеть: я боялся вежливостью моей навлечь вам 
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неприятность. Я сегодня умер, и доктор ваш так не мастерски вскрыл мне череп, что 

он вдребезги рассыпался, и я с трудом все увязал; так, боясь растерять мою голову, я 

хотел было не снимать шляпы; но при вас…постараюсь осторожнее снять ее» [400, 

с. 248].  

Найбільше подібностей у комедійному обіграванні українськими та 

російськими драматургами образів і мотивів, заснованих на сутнісно-формальних 

дисонансах, спостерігається у використанні образів псевдоінферналів (7D) – 

сучасних трікстерів, що імітують власну причетність («псевдочаклуни/-провидці») 

або повну приналежність («псевдонечисть», «псевдодухи») до сфери темного 

потойбіччя. Але тут йдеться не про одновекторні «впливи», а про типологічні 

подібності (актуалізація шарлатанства в часи соціальної нестабільності, звернення 

до «мандрівних» мотивів, сюжетів, що відповідають потребі викриття забобонної 

віри в «чудеса») та генетичні зв’язки ідейного (просвітницький критицизм 

«надприродного») і формального рівнів (із європейською та національною 

народною драмами, водевілями, оперетами).  

Так, наприклад, уже в перших українських водевілях І. Котляревського 

(«Москаль-чарівник», 1819 р.), В. Гоголя («Простак…», написаний прибл. між 1822 

– 1825 рр.), С. Петрушевича («Муж старий, жінка молода», 1830 р.) з’являється 

комічний образ солдата, який видає себе за чародія, щоб покепкувати з господарів. 

Хоча цей матеріал є традиційним (драматичні обробки новели такого змісту були 

добре відомі в Європі [341, с. 170]), питання генезису сюжету за участі відповідного 

різновиду крутія у вітчизняній драматургії викликає дискусії. Результати детального 

вивчення його історії представляє Г. Александрова [403]. Науковець системно 

узагальнює основні гіпотези: запозичення з «Письмовника» М. Курганова («Повісті 

про молодого зуха-солдата») [403, с. 3], фольклорних джерел («С. Стеблін-

Камінський виводив сюжет водевілю з народних оповідань, М. Костомаров, 

В. Ястребов, В. Боцяновський – з народної казки, М. Петров, М. Грушевський – з 

народних переказів» [403, с. 3], М. Сумцов, О. Малинка, В. Перетц убачали його 

зв’язок із східними казками [403, с. 3]), французької комічної опери Ансома 

«Солдат-чарівник» (М. Дашкевич, О. Малинка [403, с. 4]), вітчизняних інтермедій 
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або інтерлюдій [403, с. 4] (ідеї М. Драгоманова, І. Стешенко, І. Франка, М. Возняка, 

М. Гудзія та ін. [403, с. 5]). Г. Александрова вказує також на суперечності в 

розв’язанні проблеми співвідносності сюжетів за участі солдатів-псевдочаклунів із 

«Москаля-чарівника» І. Котляревського та «Простака» В. Гоголя: з позицій впливу 

першого драматурга на другого (М. Дашкевич), їхньої генетичної спорідненості 

(Л. Білецький, М. Гудзій), соціально обумовленої типологічної подібності 

(М. Грицай) тощо [403, с. 6]. Усе зазначене має безпосереднє відношення й до 

усвідомлення складності та неможливості однозначного визначення витоків 

формування образу комічного псевда, що грає роль чаклуна, мотиву вдаваного 

володіння надлюдськими здібностями в українській драматургії взагалі. 

Також у В. Гоголя та С. Петрушевича «чародійство» солдата супроводжується 

вигнанням із хати «чорної сили» (хазяйчиного залицяльника, якого він видає за 

чорта). Комічна псевдонечисть функціонує й у творах інших українських 

драматургів: Василь прикидається бісом, щоби втекти від чоловіка своєї коханки 

(«Кум-мірошник, або сатана в бочці» В. Дмитренка, 1850 р.), цілу виставу за участі 

псевдоінферналів розігрують персонажі «Купали на Івана» Стецька 

Шерепері/С. Писаревського (1840 р.). «А тепер, як я розшолопав, так воно вийшло 

от що: бродяга Іван Коваленко, давно знюхавшись з Любкою, підкупив цигана 

Гаврила Шмагайла, так той і зробив сю нарядку; Івана зробив Феською-відьмою, 

сам нарядився вовкулакою, а своє прокляте циганське братерство намуштрував бути 

чортами, і се так знезнімки скомпонували, що моя Любка з тим бродягою Іваном 

сьогодні вже повінчалась і вже там у них тепер і весілля» [404, с. 358]. Поширення 

таких псевдів може бути пояснене з позицій урахування «відкритості» української 

драматургії до засвоєння матеріалу міжнародної скарбниці сюжетів та спорідненості 

національного театру з народною обрядовістю (зокрема, маскарад «Купали на 

Івана» нагадує гру ряджених, сама назва твору вказує на його зв’язок із святковими 

дійствами карнавального типу).  

Спільним для українських та російських комічних п’єс кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. є використання образів псевдоінферналів для подолання 

шлюбних перешкод, залагодження сімейних конфліктів: при цьому амплуа псевда 
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дістається нареченому або спритному помічникові героя та допомагає влаштувати 

щастя закоханих. Так, наприклад, неабиякий комічний ефект виникає у «Сватанні на 

Гончарівці» (1836 р.) Г. Квітки-Основ’яненка, коли солдат Скорик «знімає порчу» з 

Одарки, схиляючи її віддати дочку за Олексія. Аби завадити весіллю Юрка із 

Любкою, циган вигадує відлякати останнього появою «нечисті» («Купала на Івана» 

Стецька Шерепері). В анонімній російській комічній опері «Викритий чаклун, або 

Через дрібниці сварка» псевдочаклун мирить селян, які забороняють своїм дітям 

одружуватися. У «Коханці-чаклуні» В. Майкова (1779 р.) роль чаклуна грає 

Миловидов для того, щоби відмовити від весілля із собою стару тітку, двох її 

племінниць та отримати шанс на шлюб із Лізонькою. У надзвичайно популярній 

свого часу опері О. Аблесімова «Мірошник – чаклун, обманщик і сват» (1779 р.), до 

якої, за словами Д. Чижевського, особливо тяжіє українська драма [80, с. 339], та 

анонімному творі відповідного жанру «Вечорниці, або Ворожи, ворожи, дівчина, 

відгадуй, красна» (1788 р.) долю молодят, удаючи чародіїв, вирішують крутії-

мірошники. Своїми «пророцтвами» досягає подібної мети перевдягнена в провидця 

Юнія (анонімна комедія «Добронрав», 1789 р.). Хитрий слуга бідного дворянина 

Козьма, граючи чаклуна та ворожку, сприяє заручинам свого пана з дочкою багатія 

(«Чаклун, ворожка і сваха» І. Юкіна, 1789 р.). Також у контексті відповідної 

тематики доцільно згадати персонажів лібрето В. Майкова («Сільська ворожка», 

1777 р.) тощо.  

Ймовірно, що популярність подібних ситуативних кліше за участі 

псевдоінферналів в українській та російській драматургії не в останню чергу 

пов’язана з рецепцією зразків французької комічної опери, де часто діють такі 

обманщики («Сільського чаклуна» Ж.-Ж. Руссо, «Солдата-чарівника» Л. Ансома, 

«Солдата-чародія», «Чаклуна» Ф.-А. Філідора, «Кохання Бастьєна та Бастьєнни» 

Ш. С. Фавра, «Бастьєна та Бастьєнни» В. А. Моцарта тощо). За посередництва 

російських переробок відповідні сюжети поширювалися на територіях українських 

земель. «У 10-40-і роки зароджується нова українська драматургія, з’являється 

професійний театр. Генетично драматургія України в цей час пов’язана з художніми 

традиціями XVII – XVIII ст… Водночас в українську драматургію переходять ідеї 



213 
 

російської просвітницької комедії та європейської міщанської драми…, 

проявляються риси, близькі до російської сатиричної комедії кінця XVIII – початку 

XIX ст., а в жанрово-стильовому відношенні – до російської комічної опери, яка 

розвивається з другої половини XVIII ст. як антипод класичної опери» [356, с. 411]. 

Думку про спорідненість української драматургії цього періоду з російською 

комічною оперою висловлює також Д. Чижевський [80, с. 339]. 

Але йдеться не про «відображення» у формі перекладів, наслідувань, а про 

трансформацію-онаціональнення. Адже саме власна національна фольклорно-

театральна традиція визначає суспільно-етнічні характеристики значної частини 

псевдів у комедійних творах українських драматургів. Так, зокрема, в анекдотах, 

побутово-сатиричних казках, генетично пов’язаних із ними вертепних драмах, 

інтермедіях роль хитрого обманщика часто дістається солдатові (москалю) або 

циганові/циганці, діяльність яких у народній свідомості співвідносяться з 

крутійством та кмітливістю. Припустимо, що формування таких стереотипів є 

результатом соціально детермінованої образної конкретизації архетипу трікстера. 

Показовими в цьому плані доречно вважати псевдоінферналів «Москаля-чарівника» 

І. Котляревського, «Простака» В. Гоголя, «Муж старий, жінка молода» 

С. Петрушевича, «Купали на Івана» С. Писаревського, «Сватання на Гончарівці» 

Г. Квітки-Основ’яненка. Тут же можна згадати, як «чари» циганки допомагають 

Любці побачити в дзеркалі коханого («Любка, або Сватання в с. Рихмах» П. 

Котлярова, 1836 р.), а перевдягання Насті в костюм циганки – наворожити 

чоловікові власну «невірність» («Бой-жінка» Г. Квітки-Основ’яненка, 1840 р.).  

Зазначене свідчить на користь того, що нова українська література «є явищем 

свідомо національним, яке в усьому комплексі тематики, проблематики, ідейного 

змісту, морально-етичних поглядів, естетичного відношення до дійсності, в 

народній мові та засобах її відображення виражає самобутні риси української 

ментальності» [334, с. 6]. 

Натомість у російських комедіях функція, пов’язана із створенням 

сміховинних невідповідностей істинного та вдаваного, не має закріпленості за 

певним соціальним чи національним типом. Хоча все ж частіше вона дістається 
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прислузі (мотиви «підміна на побаченні», «пан та слуга міняються місцями», 

«шахрай імітує володіння надлюдськими здібностями»): «Хвалько» (1786 р.), 

«Диваки» (1790 р.), «Чоловіки, наречені своїх дружин» (1803 р.), «Скупий» (1787 р.) 

Я. Княжніна, «Закоханий сліпий» (1784 р.) І. Соколова, «Марфа і Угар, або 

Лакейська війна» (1816 р.) О. Корсакова, «Чаклун, ворожка і сваха» (1789 р.) 

І. Юкіна тощо. Це може бути пояснене більш буквальною рецепцією канонів 

європейської комедійної драматургії, для якої типовими є амплуа слуги/служниці, 

вигадливіших за своїх панів (плавтівської, «вченої», дель арте, мольєрівської 

тощо)*.  

У розглянутих вище творах українських і російських письменників 

псевдочаклуни зображені з гумором та викликають симпатію, адже їхній обман не є 

корисливим, служить шляхетній меті. Натомість інша спільна тенденція 

використання цих різновидів псевдів є сатиричною – спрямованою на просвітницьке 

викриття шарлатанства в різних його проявах як сучасного письменникам 

негативного суспільного феномена.  

На теренах тогочасної Російської імперії особливо затребуваною ця тема стає 

внаслідок активної діяльністі масонських гуртків та одного з найвідоміших 

шарлатанів кінця ХVІІІ ст., «репутація» якого була заснована на вірі в його 

надлюдські здібності, – графа Каліостро. «У Росії Каліостро жив з літа 1779 по 

квітень 1780, відвідавши лише Петербург. Цикл текстів, які викривають Каліостро: 

«Відомості про графа Каліостро із рукописів його камердинера-втікача» (Берлін, 

1786); «Каліостро, викритий у Варшаві» (1786); «Опис перебування у Мітаві 

відомого Каліостро у 1779 році та магічних дій, які він там чинив» Ш.-Е.-К. фон дер 

Рекке ... В антикаліострівській літературі граф зображений як небезпечний та 

безпринципний аферист, який легко обманює людей. Викриття Каліостро стало для 

Катерини II сигналом та частково приводом для активної боротьби з прибічниками 

містичних учень, насамперед із масонами» [62, с. 120]. Показовими  у цьому плані є 

комедії «Обманщик» (1785 р.), «Шаман сибірський» (1786 р.), «Зваблений» 

(1785 р.), де Катерина ІІ виступає з рішучою критикою шахраїв, які наживаються на 

вірі в їхні надприродні можливості.  
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«14 січня 1786 р. була поставлена її комедія «Обманщик», де в особі 

Каліфалкжерстона (змінена анаграма словосполучення «граф Каліостро») вона 

створила пізнавану карикатуру на конкретну людину та сатиричний образ масона, 

алхіміка, окультиста взагалі» [62, с. 120]. Каліфалкжерстону, який удає з себе мага 

та алхіміка, вдається заморочити голову Самблінові та привласнити його гроші.  

«Самблинъ. Калифалкжерстонъ, желая мнѣ помочь въ стѣсненныхъ моихъ 

обстоятельствахъ, варилъ для меня богатства много; но въ одинъ день (плачетъ) 

котелъ... котелъ одинъ лопнулъ, а другой... другой полетѣлъ на воздухъ!  

   Додинъ. Удивляюсь вамъ, сударь, не мало, какъ, имѣя разума довольно, вы 

могли дать вѣру подобнымъ бреднямъ, которыми выманивая отъ васъ наличныя 

деньги, обѣщаніями пустыми умѣлъ васъ прельстить...  

   Самблинъ. Отрада та, что алмазы цѣлы.  

   Додинъ. Гдѣ жъ они?  

   Самблинъ. У Калифалкжерстона» [405, с. 592]. 

Таким же шахраєм виявляється й Амбань-Лай із «Шамана сибірського» 

«Прокофій. Ужъ бѣда сдѣлана, взяли его подъ караулъ.  

  Мавра. Амбана?  

   Прокофій. Да, его, и повели.  

   Мавра. Ахти! жалъ его; видишь, какъ искусенъ былъ.  

   Прокофій. Еще сказываютъ, будто онъ у какой-то купеческой вдовы 

выманилъ денегъ и обѣщалъ ей показать мужа наяву, и для того приводилъ къ ней, 

два дни сряду, какихъ-то нарочно наряженныхъ бородачей, коихъ она, испугавшись, 

приняла за мертваго сожителя; а севодни тотъ обманъ открылся.  

   Мавра. Экій плутъ!» [406, с. 449]. 

У «Звабленому» вся родина дворянина Радотова потрапляє під вплив шахраїв 

Протолка та Бебіна, які, прагнучи поживитися за рахунок довірливого простака, 

прикидаються чарівниками (7D) та праведниками (3А). Вони обіцяють духовне 

просвітлення, причетність до потойбічного світу, імітують масонські ритуали. Як 

зазначає Д. Сміт, у цій комедії Катерина ІІ виступає проти масонства: його вона 

«ставить в один ряд із паризькою модою» [407, с. 87]. Авторка демонструє, як 
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приналежність до ордену допомагає крутіям здаватися мудрими та добропорядними, 

хоча насправді масони аж ніяк не перевершують за своїми чеснотами інших людей. 

Зокрема, приклад Радотова доводить абсурдність та аморальність масонських 

ритуалів. Масонська ложа зображується місцем, де браття за ширмою благочестя 

віддаються ницим порокам: об’єднує масонів не любов до добра, до правди, 

бажання зміцнити зв’язки між людьми (як переконували самі «вільні каменярі»), а 

марнославство, жадоба, глупота та ненажерливість [407, с. 87]. 

Під впливом «Обманщика» пише свого «Удаваного мудрагеля» (1786 р.) 

М. Емін [407, с. 89]: його масон-крутій Хитроум обіцяє панам Легковєровим 

навчити їх спілкування з духами, а насправді мріє лише про збагачення за чужий 

рахунок, а псевдомаг Плутцова, зі свого боку, також прагне отримати зиск із 

довірливих багатіїв.  

Бажанням викрити всі види шахрайства, здійснені під прикриттям магнетизму 

[408, с. 489], керується небайдужий до просвітницьких ідей Г. Квітка-Основ’яненко, 

створюючи образ псевдопровидиці Євгенії («Ясновидиця»), яка використовує для 

власної наживи віру в месмеризм (розроблену лікарем Месмером практику 

передбачень та зцілень за допомогою гіпнозу). Її помічник шарлатан-псевдолікар, 

улаштовуючи чергову таку аферу, прямо заявляє: «Легковерие людей есть 

неисчерпаемый источник для ищущих, подобно нам, приобретений» [378, с. 345].  

Отже, жертвами обману таких псевдів стають ті, хто вірить у можливість 

розв’язання власних проблем за допомогою чарів, пророцтв, ворожби. Розвінчання 

крутійства відкриває очі на істинний стан речей, часто сприяючи виправленню вад 

ошуканих простаків. 

Окремо треба виділити образи псевдоінферналів, створені як результат 

безпосередньо прямої орієнтації російських майстрів слова на сюжети європейських 

літератур. Показовими в цьому плані є, зокрема, переробки драматичного спадку 

В. Шекспіра, сприйняття якого відбувається в Росії того часу за посередництва 

французької або німецької словесності [62, с. 246]. 

Так, наприклад, прагнучи розіграти та відвернути від віри в духів надмірно 

захопленого шекспірівською творчістю поета-ідеаліста, його оточення постає перед 
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ним в образах Пека, Аріеля, Калібана та інших фантастичних героїв Великого Барда 

(«драматичний жарт» В. Кюхельбекера «Шекспірові духи», 1825 р.). «Итак, я их 

дождусь и здесь все приготовлю: / Все роли розданы; в воздушную свирель / 

Разжалую свои, запрятав, фортопьяны: /  Фрол Карпыч, дядюшка! готовьтесь в 

Калибаны. / Шалунья Катя – Пук, Аннюша – Ариель; / Венец из мишуры, из 

красной шали риза, / Взгляд гордый – Оберон преважный будет Лиза! / Мне ж быть 

Титанией повелевает рок» [409, с. 152]. 

«Жарт» В. Кюхельбекера відзначений суттєвою трансформацією 

шекспірівського матеріалу: у творах англійського драматурга діють справжні 

потойбічні істоти, а російський письменник перетворює їх на псевдів. Отже, 

фантастика поступається місцем грі з перевдяганнями – за допомогою образних 

ремінісценцій, «зниження» та перенесення в «земну площину» матеріалів 

першозразка створюється пародія. Твір «Шекспірові духи» може бути визнаний 

«пародією-рецензією»: «У такому випадкові заголовок пародії здебільшого дослівно 

чи варіативно повторює назву об’єкта пародії» [6, с. 399]. 

До твору В. Шекспіра звертається також і Катерина II, яка пише «вільну, але 

слабку» переробку шекспірівських «Віндзорських жартівниць», комедію «Ось як 

воно мати кошика та білизну» (1786 р.), адаптуючи до реалій та звичаїв тогочасної 

російської дійсності сюжет першоджерела [62, с. 246]. Як і в оригіналі, де виряджені 

в ельфів, фей, сатирів знущаються над Фальстафом, у комедії російської імператриці 

К’єла, Ванов та Акуліна в костюмах потойбічних темних сил лякають забобонного 

Полкадова: метою жарту є відучити горе-коханця від звички залицятися до заміжніх 

жінок.  

«Акулина Папина. Онъ суевѣренъ до крайности.... онъ боится лѣшихъ; 

говоритъ, будто  такъ водится въ чужихъ краяхъ....  

Папинъ. Вотъ это всего лучше!  

Фордова. Мы велимъ ему нарядиться въ епанчу.  

Фордовъ. А намъ что дѣлать прикажете?  

Акулина Папина. Аннушку и еще нѣсколько  человѣкъ нарядимъ вѣдьмами, 

пугалищами, колдуньями и колдунами, и, окружа его, будемъ стращать и станемъ 
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ему говорить, для чего онъ по  ночамъ ходитъ по чужимъ садамъ и волочится  за 

честными женами» [410, с.425]. 

За сюжетом «Le mari sylphe» Ж.-Ф. Мармонтеля М. Львов створює «Сільфа, 

або мрію молодої жінки» (1790 р.) [411, с. 18]: в обох творах чоловік змушений 

удавати духа повітря, сільфа, щоб привернути увагу власної дружини, яка марить 

цими істотами, не помічаючи достоїнств того, хто із нею поруч. Така ж ситуація 

представлена в повісті «Сільф, або  сновидіння  пані  де Р***» К. П. Ж. Кребійона-

сина, генетично пов’язаній із новелою Ж.-Ф. Мармонтеля. Проте, незважаючи на 

звернення М. Львова до французького джерела, як указує К. Лаппо-Данілевський, 

«російський поет не наслідував рабськи свого попередника»: він скоротив дію до 24 

годин, трансформував характери головних дійових осіб, увів другорядних 

персонажів (Андрій, Торіні), прискорив розв’язку [411, с. 18]. «Якщо французькій 

новелі надає особливої пікантності той факт, що молодий чоловік ніби випробовує 

вірність своєї дружини, з’являючись перед нею в подобі сільфа, то головний герой 

М. О. Львова…щиро прагне завоювати прихильність підвладної забобонам 

дружини» [411, с. 18]. Дослідник наголошує на тому, що талант М. Львова 

виражається саме через майстерне онаціональнення запозиченого сюжету: «п’єса 

стала примітним явищем російської драматургії — захоплююча інтрига, майстерно 

окреслені характери дійових осіб, психологізм, композиційна досконалість 

дозволяють говорити про оригінальність комічної опери М. О. Львова порівняно з 

творами російських та західноєвропейських попередників» [411, с. 18]. 

У М. Львова, як й у В. Кюхельбекера, мотив удавання людиною духа, 

неземного створіння використовується для гумористичного осміяння захмарної 

мрійливості, фантазійності, що призводять до неадекватного сприйняття дійсності. 

Окрім безпосередніх сюжетних рецепцій, російська драматургія кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. відповідно до загальних традицій європейської «комедії 

інтриги» активно використовує для створення комічного ефекту непорозумінь й 

формально-рецептивних неузгодженостей різновиди псевдів, засновані на 

дисгармонійності понять «свій» – «чужий» у родинному та етнічному аспектах (5), а 

також «верх» – «низ» у патріархальній ґендерній площині (2).  
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Наприклад, в «італійській» комедії Ф. Коні «Чоловік усіх дружин» (1836 р.) 

Горацій Годіве змушений стати псевдочоловіком (5А) водночас двох жінок – 

графині де Бордо та її служниці Нізіди. У «Своїй сім’ї або заміжній нареченій» 

О. Шаховського (за участі О. Грибоєдова та М. Хмельницького, 1817 р.) Наташа, 

навпаки, приховує, що вона є дружиною Любима, видаючи себе за небогу 

Велюдзєвої (5D, 5Е). У комічній опері В. Льовшина «Уявні вдівці» (1794 р.) 

представлена типова ситуація «підміни на побаченні», коли замість бажаних 

коханців (Лізи й Мілона) на зустріч приходять невпізнані, упевнені в смерті один 

одного чоловік і дружина (Меланія та Архип). 

Карнавальні епізоди за участі псевдоіноземців (5G) органічно включаються в 

контекст популярної водевільно-опереточної «театральної тематики» (мотив 

перевдягання характеризується як традиційний для цих жанрів [412, с. 89]). Так, 

зокрема, щоб позбутися нареченого і стати актрисою Віра видає себе за циганку 

(«Дочка російського актора» П. Григор’єва, 1844 р.), демонструючи свої таланти, 

головний герой «Актора» (1841 р.) М. Некрасова представляється то татарином, то 

італійцем. У перекладеному Ф. Розановим «Аптекарі» К. Гольдоні (1789 р.) 

«турецька сцена», запозичена італійським драматургом із «Міщанина-шляхтича» 

Ж.-Б. Мольєра, використовується для осміяння надмірного захоплення 

закордонними новинами: удаючи турків, молоді люди переконують Семпронія 

відмовитися від шлюбу зі своєю вихованкою. Для осміяння поширеної на той час у 

російському суспільстві галоманії використовує мотив такого вдавання І. Крилов 

(«Урок дочкам», 1806 р.): спритний слуга Семен, аби роздобути грошей для 

одруження, видає себе за маркіза-француза (1В, 5G) перед надмірно захопленими 

французькою мовою Феклою та Лукерією. Зачаровані його брехнею панянки навіть 

починають мріяти про шлюб із «маркізом».  

Для української комедійної драматургії образи псевдоіноземців не характерні, 

однак вони зустрічаються на сторінках українського комічного епосу досліджуваної 

доби (див. розділ 3.2.).  

Не менш популярним серед російських комедіографів є й «мандрівний» мотив 

крос-ґендерної травестії, доповнений іншими сюжетними кліше цього жанру. Твори, 
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у яких він використовується, демонструють типологічну подібність на 

композиційному рівні: поява псевдочоловіків та псевдожінок надає динамічності дії 

в зав’язці та сприяє загостренню кульмінаційної колізії. 

Так, наприклад, в оригінальному водевілі «Хто брат, хто сестра, або Обманом 

за обман» О. Грибоєдова та П. В’яземського (1823 р.) перевдягання у вбрання 

протилежної статі (Юлія в подобі гусара – 2В) поєднується з мотивом «виправлення 

мізогіна» (тобто розвінчання упереджено-зневажливого ставлення до жіноцтва). У 

контамінації з «театральною» тематикою крос-ґендерну травестію використовує 

П. Григор’єв (Вірочка з «Дочки російського актора» грає хлопця, щоб 

продемонструвати власні здібності – 2В), з мотивом «дівчина-воїн» – Ф. Коні 

(Ґабріель «Дівчини-гусара», 1836 р.). Зумовленість травестії «хлопчачим» 

вихованням героїні споріднює останній із перерахованих творів з комедією 

«Вигода» Н. Секкі. Також перевдягання в костюм іншої статі може поєднуватись із 

ситуацією «чоловік удає жінку заради любовних пригод»: Ізвєд в образі старої (2А) 

зі «Збитенника» Я. Княжніна (1783 р.), написаного за мотивами «Севільського 

цирульника» П. О. К. де Бомарше [364, с. 556]. До названого вище кліше звертається 

й В. Льовшин: у комедії «Молоді скоріше старих можуть обманути» (1796 р.) 

коханець проживає в будинку, вдаючи родичку (2А). У переробленому з 

«Віндзорських жартівниць» В. Шекспіра творі Катерини ІІ «Ось як воно мати 

кошика та білизну» «російський Фальстаф» Полкадов, тікаючи від чоловіка 

Фордової, змушений вбратися повитухою («чоловік вдається до обманної зміни 

статі заради власного порятунку»). Мотив «чоловік займає місце дівчини під час 

побачення або весілля», ймовірно, з орієнтацією на російську міську драматургію 

[286, с. 195], обігрує П. Батурін у «Зговорі» (1783 р.): Парфен у платті служниці 

Мілени зустрічається із Булдирхіним. Також він функціонує у «Сміху та горі» 

П. Клушина (слуга підміняє Прияту, яка вінчається із Пламеном), а І. Крилов 

ускладнює його популярними сюжетними епізодами «дівчина в чоловічому костюмі 

слідує за свої коханим» та «обман почуттів» (Прията, Таратора в «Пустунах», 1788 

 р.).  
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На думку Г. Улюри, «перевдягання в чоловічий костюм у російській комедії 

Нового часу (як, поміж іншим, й у сучасній їй західноєвропейській) виступає, окрім 

іншого, одним із засобів драматичної дії. Таким, наприклад, є смислове 

навантаження маскараду служниці Прияти з ранньої комедії І. Крилова «Пустуни». 

Прията, переодягнена в юнака-француза, активно заграє  з пристрасною Тараторою 

та водночас у своєму «природному» вигляді спокушає її чоловіка Рифмокрада, 

намагаючись вивести на чисту воду лицемірне подружжя. В авантюру з 

перевдяганням утягнена й безпосередньо Таратора, центральний негативний 

жіночий персонаж із поганим, манерним смаком…, захопленість комфортністю 

чоловічого костюма завершує сатиричний портрет Таратори як жінки із 

спотвореним уявленням про свою соціальну роль та ґендерний статус» [158, с. 341]. 

Якщо популярність крос-ґендерної травестії в російських комедіях засвідчує 

орієнтацію їхніх авторів на відповідну європейську традицію, то українська 

література, навпаки, практично залишається осторонь неї. Вона демонструє 

тенденцію включення таких мотивів не у сміховий, а в авантюрно-драматичний 

контекст, може відображати суто народне сприйняття візуального позбавлення 

дівчиною ознак жіночності, наприклад, обрізання волосся (див. розділ 4. 2.).  

Винятком є «Бой-жінка» (1840 р.) Г. Квітки-Основ’яненка, де перевдягання у 

вбрання іншої статі спрямоване на обман/перевиховання дружиною чоловіка (Настя 

та Сумасвод – 2А, 2В). Так, наприклад, спочатку Настя в костюмі улана вдає 

власного коханця перед чоловіком: «Де ж се моя Настя? Казала, звістку подам, як 

мужик куди повіється… подала: я й прийшов, а її нема!» [413, с. 278]. А далі вже й 

Сумасвод рядиться жінкою: «Сумасвод. Адже, бач, молодиця; колись була дівкою і 

усе ждала, щоб ти мене узяв, так, бач-бо, поквапився на другу…дарма. Ми так 

будемо любитися…мій голуб сизий» [413, с. 281]. І все дійство повною мірою 

відповідає вимогам легкого опереточного жанру з характерними для нього 

містифікаціями та підмінами, що створюють інтригу та надають динамічності 

сюжетові.  

В окрему групу доцільно виділити також драматичні твори за участі 

«пасивних псевдів» – нащадків знатних родин, які не знають про свою шляхетність 
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(1А). Написані на  національному матеріалі, вони продовжують європейську 

літературну традицію розв’язання питання соціальної нерівності, що перешкоджає 

закоханим, за допомогою несподіваного відкриття їхньої родової «відповідності». 

Оскільки самі по собі ці псевди не є комічними, вони мають лише опосередковане 

відношення до основного предмета нашого дослідження в цій частині, тому що 

функціонують у комічних драматичних жанрах, а пов’язаний із ними мотив 

таємниці походження є типовим для комедій інтриги взагалі. Проте, враховуючи 

авантюрне забарвлення сюжетів такого типу, їхнє висвітлення доцільніше 

здійснювати в розділі 4.2. 

Отже, з огляду на все зазначене вище, можна стверджувати, що компаративні 

студії, з одного боку, демонструють певні подібності між визначеними різновидами 

псевдів української та російської драматургії (комедій, оперет, водевілів) 

досліджуваної доби, які використовуються для створення комічного ефекту, 

заснованого на суперечностях формально-сутнісного характеру. Так, зокрема, 

спільним для обох літератур є звернення до варіантів псевдів І групи в аспекті 

соціальної значущості (самозванці – 1В) та морально-інтелектуальних цінностей 

(псевдорозумники – 3С, псевдосвятенники – 3А). Також популярністю як в 

українських, так і в російських драматургів користуються комічні образи 

псевдоінферналів (псевдочаклуни, псевдонечисть  – 7D). З іншого боку, такі 

подібності вказують не на «залежність» однієї культури від іншої, а на доцільність 

встановлення сходжень у більш широкому – європейському – контексті на рівнях 

синхронії й діахронії, що засвідчують надетнічну та позачасову природу інваріантів 

псевдоморфних персонажів як «вічних» засобів комічного. 

У площині типологічних паралелей доцільним є врахування ролі двох 

факторів водночас: суспільно-історичного (відображення й типізація 

розповсюджених форм крутійства, зокрема й «породжених» перехідною добою) та 

«психологічно-ритуалістичного» (архетипний бінаризм мислення, втілений у дієвих 

формах карнавально-обрядової стихії, комічних невідповідностях). Соціально-

історичний чинник відіграє важливу роль у процесі поширення драматургією 

комічних варіантів псевдорозумників, псевдоправедників, самозванців та частково – 
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псевдоінферналів (шахраїв, що імітують причетність до потойбічного світу). 

Водночас використання цих та інших псевдів українськими, російськими, 

європейськими письменниками для створення карнавально-сміхової атмосфери з 

перевдяганнями, логікозворотними рольовими перестановками імпліцитно свідчить 

на користь визнання універсально-структурних засад людського світосприйняття: як 

було зазначено раніше, комізм завжди виникає внаслідок радикальної 

неузгодженості сутнісного та видимо-рецептивного, співвідносних із абсолютно 

протилежними поняттями. Так, зокрема, показовими в цьому плані є мотиви крос-

ґендерної травестії, шлюбної підміни, різні соціально-статусні рокіровки, близькі до 

інверсій народних «перехідних» обрядів, що дозволяє оцінювати їх як ритуалеми. А 

також – функціонально тотожні фігури псевдів, важливі для зміни/оновлення 

вихідної (експозиційної) ситуації, що не задовольняє автора сюжету. Більшість із 

них може бути віднесена до розряду «карнавальних» персонажів, охарактеризована 

як трікстери. 

Тимчасове руйнування норм, викликане інверсійно-ілюзорною природою 

комічних псевдоморфних персонажів, надалі обов’язково завершується 

відновленням зруйнованого порядку (переважно – у якісно покращеному стані). 

Розвінчання, осміяння, викриття псевдів-симулянтів (псевдорозумників, 

псевдоправедників, псевдоінферналів, самозванців) призводить до «прозріння» їхніх 

довірливих жертв, а іноді – й до виправлення вад в окремому колективі. Водночас 

міжнародні мотиви з удаваннями, перевдяганнями, ситуативними 

невідповідностями (шлюбні підміни, крос-ґендерні травестії тощо) допомагають 

розв’язувати конфлікти, викликані порушенням природних законів кохання, 

шлюбної вірності, статевої рівності.  

У аспекті літературних зв’язків ці тенденції найчастіше відповідають 

жанровим вимогам європейських «комедії інтриги» та «комедії характерів», а також 

–  завданням викриття суспільних недоліків з позицій Просвітництва, філософія та 

основні принципи якого формуються у Франції, а надалі сприймаються як 

російськими, так й українськими письменниками, завдяки чому в досліджуваних 

літературах «затверджуються раціоналістичні ідеї, дух критицизму, виникають нові 
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жанри» [333, с. 400]. Водночас такі колективні рецепції супроводжуються 

трансформацією псевдоморфних образів відповідно до особливостей народної 

ментальності, етнографії, потреб сучасної авторам дійсності. 

Використання методології контактно-генетичного підходу для дослідження 

типології комічних псевдів української і російської художньої словесності кінця 

ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у цьому розділі засвідчує не культурні взаємини 

ієрархічного характеру, а факти звернення обох літератур у період їхнього 

становлення до однієї скарбниці –  жанрових типів (демократичного театру, 

інтермедій, комедій характерів) та кліше (народних комедій, літературних комедій 

інтриги) карнавалізованої драматургії.  

Така тенденція, зумовлена «репертуарними потребами на етапі становлення 

нових національних театрів» [7, с. 384], є спільною взагалі для більшості 

європейських країн до першої половини ХІХ ст. включно [7, с. 384]. Наприклад, 

«польський класицист Ф. Заболоцький (1750-1851) переробив понад 40 комедій, 

переважно французьких (Ж.-Б. Мольєр, Д. Дідро, П. О. К. де Бомарше). Заболоцький 

переносив дію в Польщу, відображав  особливості польського побуту, надавав 

персонажам притаманні полякам того часу риси…Особливою популярністю 

користувалася переробка Мольєрівської «Школи жінок», дію якої було локалізовано 

у Варшаві. Прихильником таких драматургічних перенесень був кн. 

А. Чарториський... Ф. Ковальський (1799-1862) переніс на польський ґрунт усі 

комедії Мольєра» [7, с. 384]. 

У російській драматургії також активно здійснюється онаціональнення образів 

європейських комедій, що втілюють окремі людські недоліки (особливо персонажів 

Ж.-Б. Мольєра), сюжетів і мотивів, заснованих на  формально-сутнісних 

невідповідностях (переважно французьких водевілів і оперет). «У російському 

комедійному репертуарі панували переклади та переробки з французької… Скарги 

на засилля перекладних французьких п’єс та на відсутність оригінальних комедій не 

припинялись з 1815 р.» [355, с. 310]. Французька література часто виконує роль 

«посередника» в процесах рецепцій англійської, італійської творчості російськими 

письменниками. 
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На такому тлі «переважання на сцені банальних водевілів та мелодрам, значна 

частка яких була перекладами з французької», суттєво відчутна «орієнтація 

українських комедіографів початку XIX ст. на правдиве відтворення етнографічних 

рис» [356, с. 411].  

Якщо псевди українських письменників представлені в більшості випадків «у 

чистому вигляді», то російські автори нерідко вдаються до поєднання характеристик 

різних типологічних варіантів псевдоморфних персонажів в одному образі: Звонов 

(3С та 3Е), Наташа О. Шаховського (3D, 5D, 5Е), Вельський М. Загоскіна (3А, 3С), 

Вірочка П. Григор’єва (2В, 5G), Семен І. Крилова (5G, 1В), Протолк та Бебін (7D та 

3А), Хитроум (7D та 3С) та ін. Цікавий приклад такого одноосібного синтезу різних 

псевдоморфних амплуа є Здравомислов із «Алхіміста» П. Клушина (1793 р.), який 

для того, щоб відвернути свого друга від захоплень алхімією, змінює не одну маску: 

видає себе за дворянина, стару, лікаря та ін. 

Образи комічних псевдів українських творів є більш типовими (ознака 

українського водевілю – етнопсихологічний типологізм [357, с. 14]),  що вказує на 

їхню причетність до суто народної сфери комічного з його карнавальними формами. 

У цьому плані вони подібні до персонажів європейського демократичного театру 

(фарсів, інтерлюдій, дель арте тощо) та генетично співвідносні з надбаннями власне 

національних комічних вертепних вистав, інтермедій. «Оскільки національне 

відродження в Україні почалося з народних низів, визначальна риса народної 

культури проявилася і в драматургії, де на перше місце виходять «низькі» жанри, які 

щедро приймають у себе фольклорну стихію, традиції інтермедії, вертепної драми, 

народної пісні, музики, танцю; соціально-побутова драма (різновид її – комічна 

опера), комедія, водевіль, етнографічно-побутова драма, що відображає народні 

обряди і звичаї» [334, с. 123].  

Розгляд різновидів псевдоморфних персонажів, співвідносних із ними 

«мандрівних» мотивів, представлених українськими письменниками, доводить їхню 

пріоритетну орієнтацію на феномени власне національної, народної дійсності. У 

російській літературі вони засвідчують, з одного боку, соціально-критичне 

спрямування розвитку комедійної драматургії (наприклад, твори Д. Фонвізіна, 
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О. Грибоєдова тощо), а з іншого, – наявність значно відчутнішої, порівняно з 

українською, тенденції безпосередніх рецепцій готових сюжетів «світського» 

європейського театру (французького або сприйнятих через його посередництво), 

адаптованих за допомогою перекладів та онаціональнень.  

 

3.2.Псевдоморфні персонажі епічних та ліро-епічних жанрових форм 

 

 

Якщо провідні особливості використання, типологія комічних псевдоморфних 

персонажів в українській та російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. органічно співвідносяться з надбаннями сформованих у Європі модифікацій 

комедії (народних вистав фарсового типу, комедії характерів, комедії інтриги), то в 

епічних та ліро-епічних жанрах – із іншим вектором «сміхової» традиції, який 

багато в чому зумовлює їхню специфіку.  

Важливою в генетичному аспекті тут є роль пародійного спрямування 

художньої словесності на шляхах її становлення. По-перше, йдеться про зв’язки 

комічних поем указаного національно-історичного об’єкта висвітлення з 

епопеєю/героїчним епосом та зниженими, особливо бурлескно-травестійними, 

варіаціями відповідного матеріалу в європейських літературах. А по-друге, – про 

значення європейського роману, малих анекдотично-новелістичних форм у процесі 

затвердження орієнтирів для розвитку російського й українського епосу 

досліджуваного періоду. У контекстуальній площині типологічних подібностей 

потрібно звернути увагу на традиційні мотиви та образи карнавального типу, 

потенційно придатні для комічної інтерпретації в необмеженому етнічно-часовому 

діапазоні та актуалізовані під впливом подібних соціальних, ідейних та естетичних 

детермінант.   

Звичайно, не можна повністю розмежувати історію літературних родів 

загалом та створення пов’язаних із ними жанрових кліше за участі комічних псевдів 

зокрема: прийоми ситуаційно-образної карнавалізації не мають чітко вираженої 

видової приналежності (фахівцям відомо, що сюжетний арсенал новелістики, 



227 
 

наприклад, активно поповнювався за рахунок комедій і навпаки*). Але з огляду на 

характер, джерела походження наративного та сценічного мистецтва, що 

визначають ознаки образного вираження, припустимим і доцільним для 

усвідомлення факторів варіативного прояву персоніфікованої псевдоморфності є 

виокремлення найпоказовіших тенденцій: для драматургії більш значущим є зв’язок 

із дієво-рольовими проявами карнавального дискурсу, для епічних та ліро-епічних 

видів – із пародійно-оповідними. 

Розгляд питання потребує, як і у випадку з комедією, висвітлення в 

діахронічному аспекті основних етапів оформлення та спрямування європейської 

традиції з акцентом на найбільш вагомих чинниках (функціях окремих національних 

літератур, їхніх жанрів та представників).  

Так, зокрема, О. Фрейденберг звертає увагу на те, що вже за часів античності 

мотив підміни істинного вдаваним починає обіграватися не лише в драматичних 

виставах, але й у гомерівських гімнах («Афродіта вигадує про  себе цілу історію, від 

початку до кінця засновану на удаваннях, та прикидається не тим, ким вона є, 

Деметра переодягнена іншою особою та говорить про себе неправду, Діоніс видає 

себе за іншого» [6, с. 278]), а також – епопеях. «Уже в «Одіссеї» є елементи, котрі 

повною мірою проявляються в середній комедії: підроблений персонаж, примарні 

міста та городяни, самозванці, обманщики» [6, с. 277], «містифікації героя, 

перевдягання, битви з нахабами-самозванцями, підміни, обмани – все це мотиви 

більш пізньої побутової комедії» [6, с. 278]. Показовими є, наприклад, повернення 

Одіссея додому у вигляді жебрака та подвиги Патрокла в обладунках Ахілла. 

Особливо типовою для героїчного епосу є ситуація появи Бога в людській 

подобі (7А). У 131 вірші ХХ пісні «Іліади» пояснюється головна причина такої 

метаморфози: «боги ужасны, явившись взорам» [415, с. 336] (людині не під силу 

сприймати богів у їх природному, справжньому вигляді). Саме боги визначають 

увесь перебіг військових подій: вони насилають важливі думки та настрої, 

підказують, як діяти у критичній ситуації, дарують відвагу і мужність. Ірида в образі 

родички Єлени наповнює її душу «солодкими почуттями», спогадами «о первом 

супруге, о граде родном» [415, с. 64]. Афродіта приходить до красуні старою прялею 
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і, навпаки, «дарує» думки про необхідність більше уваги приділяти Парисові. Як син 

Антенора, «мужа Лаодока храброго» [415, с. 75], Афіна навчає Пандора пустити 

стрілу в Менелая. Гера під виглядом Стентора, «мощного, медноголосого мужа» 

[415, с. 106], навіює грекам хоробрість. Аполлон, перетворившись на мудрого 

старого, закликає Енея бути сміливим, а в подобі друга Пріамова сина стимулює 

відвагу Гектора. 

В «Одіссеї» Афіна супроводжує Одіссея, з’являючись перед ним то в образі 

прекрасної діви, то – Ментора, а то – звичайного пастуха. До метаморфози вона 

вдається і перед спілкуванням із Телемаком (перетворюється на героя Ментеса) та 

дочкою Алкіноя (удає її подругу). 

Гомерівську лінію продовжує Вергілій в «Енеїді». За наказом Венери 

людської подоби набуває Купідон («повинуется бог, и снимает / Крылья, и радостно  

в путь выступает Юла походкой» [416, с. 140]): обманута ним Дідона «глядит 

неотрывно, / Льнет всей грудью к нему, и ласкает его, и не знает, / Бедная, что у нее 

на коленях бог всемогущий» [416, с. 140]. Фурія Алекто перетворюється на жрицю 

Юнони, щоб підбурити Турна до рішучих дій («образ пугающий свой изменить 

Аллекто поспешила: / Злобное скрыла лицо под обличьем дряхлой старухи» [416, 

с. 252]). Аполлон, «изменивши обличье, / Образ Бута приняв» [416, с. 296], намовляє 

Юла покинути поле бою тощо.  

Звичайно, у творах античного героїчного епосу відповідні псевди ще 

абсолютно позбавлені тієї карнавально-сміхової семантики, якої вони набудуть 

пізніше в пародійних поемах: обманна антропоморфізація лише віддзеркалює 

характерні для міфологічного мислення уявлення про універсальний метаморфізм та 

демонструє на сюжетно-образному рівні ідею залежності людської долі від волі 

олімпійців*. 

Примітно, що вже в скандинавському епосі мотив візуальної зміни Богом 

власної подоби подекуди починає набувати іншого емоційно-змістовного 

забарвлення. Наприклад, комічний ефект створює сцена перебування вдягненого в 

жіноче вбрання Тора на бенкеті Трюма: «наречена» вражає своїм апетитом і 

відлякує велетня, що намагається вдатися до залицянь. Цей сюжет привертає увагу 
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А. Гуревича, який розглядає питання про природу комічного в «Старшій Едді» та 

інтерпретує його у світлі карнавально-пародійної традиції [129, с. 70].  

Однак загальновідомо, що тенденція текстуальної карнавалізації 

міфологічного матеріалу в історії нової європейської словесності співвідноситься не 

так із скандинавським, як саме з античним епосом – бурлескно-травестійною 

трансформацією сюжетних ситуацій «Енеїди» у французькій («Перелицьований 

Вергілій» П. Скаррона), англійській («Скарроніди, або Перелицьований Вергілій» 

Ш. Коттона), австрійській («Пригоди смиренного героя Енея» А. Блумауера), 

італійській («Перелицьована Енеїда» Д. Лаллі) тощо літературах*. «Як засіб 

мистецької боротьби проти абсолютизму та органічно пов’язаного з ним 

класицизму» [7, с. 78], що закликає до орієнтації на зразки героїчної епопеї, 

бурлескна поема перелицьовує та висміює його жанрові канони. Споріднена з 

карнавальною культурою [417, с. 15], вона перевідтворює першотекст відповідно до 

принципів логіки зворотності: прагнучи за законом пародії до зниження «високого» 

предмета зображення, поети ХVІІ-ХVІІІ ст. представляють богів, які являються на 

землю, не просто в антропоморфному, а аж занадто побутовому вигляді. Отже, 

сміховий ефект тематично-стилістичної невідповідності підсилюється за рахунок 

сутнісно-формального контрасту образів олюднених олімпійців*. При цьому варто 

зазначити, що в тематичний контекст нашого дослідження можуть бути включеними 

лише ті ситуації, у яких навмисне акцентована «повсякденність» зовнішності та 

манери поведінки богів, пов’язана з удаваннями, ілюзіями, примарними 

уподібненнями, необхідними для втручання у справи земного світу. 

Також для пародійної трансформації міфологічно-легендарного матеріалу 

європейські автори бурлескно-травестійних поем, зміст яких не вичерпується 

сюжетом «Енеїди», активно вводять у хід оповіді епізоди за участі інших різновидів 

псевдоморфних персонажів, часто похідних від жанрових традицій комедійних 

форм епосу або драматургії. Так, зокрема, Г. Єрмоленко зазначає, що у «Тифоні, або 

Гігантоманії» П. Скаррона сутність пародіювання полягає в контамінації 

«новелістичних та епічних оповідних прийомів на ґрунті «карнавального» 

переосмислення фабульних подій, у результаті якого героїчні дії персонажів 
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набувають характеру гри. Ігрове начало має в поемі барочну природу та реалізує 

метафору «світ як театр» в епізодах маскарадного перевдягання, метаморфози, ходи 

карнавальних масок, у порівнянні дійових осіб із акторами тощо. Персонажі-маски 

набувають ознак типових героїв новели та комедії (воїн-хвалько та крутій)» [417, 

с. 13].  

Створенню карнавальної атмосфери сприяє також включення в контекст 

пародійних поем мотиву крос-ґендерної травестії (2), часто пов’язаного з еротичною 

тематикою як дієвого засобу комічного. Наприклад, в «Орлеанській діві» Вольтера 

Агнеса, прагнучи супроводжувати коханця в його військових походах, 

перевдягається в чоловіче вбрання («дівчина-воїн»), а потім потрапляє до 

монастиря, де сестра Безонь виявляється студентом («чоловік удає жінку заради 

любовних утіх»). А в «Дон Жуані» Дж. Байрона комічне непорозуміння викликає 

перебування одягненого в жіноче плаття Дон Жуана в гаремі, де його взаємності 

бажає султанша. 

Звичайно, для пародійних поем роль псевдів не є настільки значущою, як, 

скажімо, для комедій або новел, де навколо однієї такої фігури може бути 

зосереджено всю дію. Ситуації за участі персонажів із відповідним амплуа 

виконують тут додаткову функцію, що підкоряється загальній меті – веселій 

дискредитації усталених жанрових норм шляхом поєднання, здавалося б, 

протилежних літературних складових («високої», героїчної та «низької», 

карнавально-демократичної). Знаковими маркерами останньої якраз і є поява 

комічних псевдів: порушення сутнісно-формальної відповідності логічно 

узгоджується із загальною настановою на руйнування очікувань знайомого з 

першотекстом читача, яке має викликати сміховий ефект.    

Несинхронна та напівсинхронна рецепція європейських зразків сприяє 

формуванню ірої-комічної поеми на теренах Російської імперії. «Російським 

Скарроном» називали І. С. Баркова: В. І. Майков, звертаючись у першій пісні 

бурлескної поеми «Єлисей, або Розсерджений Вакх» до «улюбленого Скаррона», 

також мав на увазі Баркова. М. П. Осипов створив, перекладаючи австрійського 

поета А. Блумауера, поему за зразком «низького» бурлеску – «Вергілієву Енеїду, 
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вивернуту навиворіт». Відчутні наслідки знайомства з творами Скаррона та його 

вплив у прозаїчних і віршованих творах М. Д. Чулкова, котрий читав переклади 

Теплова» [62, с. 215]. Також російське письменництво добре ознайомлене із 

творчістю Вольтера («опосередкований його вплив відчутний у десятках поем, 

повістей, віршів» [62, с. 43]); в першій половині ХІХ ст. через посередництво 

французької культури в Росії поширюється «мода» на Байрона [401, с. 101] 

(«зачитувалися «Дон-Жуаном», були в захваті від сатири» [418, с. 101], «найкращий 

витвір Байрона, на думку Пушкіна, – «Дон-Жуан» [418, с. 108]). 

Отже, очевидно, що залучання російської літератури до контексту пародійної 

лінії розвитку європейської словесності здійснюється як за посередництва 

індивідуальних сюжетно-тематичних міжтекстових зв’язків, так і через колективне 

захоплення прийомами бурлескно-травестійної трансформації героїчного епосу, 

виробленими митцями інших країн. Останнє виражається, зокрема, саме в тяжінні 

до карнавальної інверсії усталених уявлень (компаративні дослідження феномена 

карнавалізації взагалі частіше орієнтовані не стільки на сходження фабульного або 

ідейного аспектів, скільки на формальні подібності). Відповідність змістовної 

сутності та її вираження порушується не лише на предметно-стилістичному, але й на 

мотивно-образному рівнях в межах антиномій «божественне – людське»/«сакральне 

– профанне» («Бог удає людину») та «чоловіче – жіноче» (крос-ґендерна травестія). 

Водночас, як слушно відзначає Л. Казакова, процес становлення жанру ірої-

комічної поеми ґрунтується на поєднанні запозиченого із власне національним 

(фольклорною, демократично-карнавальною традиціями): «Низова» комічна поема 

синтезувала художній досвід європейського комічного епосу з вітчизняною 

літературною традицією бурлескної трансформації світу, представленою творами 

сміхового фольклору, пародійною літературою Давньої Русі, віршованою пародією, 

а також частково байкою XVIII ст., чим була зумовлена її стилістична організація та 

домінування пародійного начала в жанровій структурі її ранніх зразків» [419, с. 44]. 

Така контамінація позначається також на використанні псевдоморфних персонажів 

як засобів комічного в пародійних поемах російськими авторами. Доповнюють 
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адаптацію матеріалу осучаснення та онаціональнення, виконані за допомогою 

згадування певних реалій тогочасної дійсності.  

Так, наприклад, характерний для героїчного епосу образ антропоморфного 

Бога інкогніто (7А), перевідтворений у знижено-травестійному плані, зустрічаємо на 

сторінках «Єлисея, або Розсердженого Вакха» (1771 р.) В. Майкова. Після того, як 

Єрмій (Гермес) перетворюється на капрала, щоб потрапити до тюрми, де перебуває 

Єлисей («Итак, уже Ермий капралу стал подобен, / А обмануть всегда и всякого 

способен» [420, с. 91]), людська природа бере верх над божественною і чарівна 

метаморфоза завершується фарсом із обіграванням матеріально-тілесного низу. «И 

тако сей тогда проворный самый бог / Споткнулся, полетел, упал и сделал жох, / А 

попросту сказать – на заднице скатился, / Чем сырной всей конец неделе учинился. / 

И если б не Ермий, но был бы сам капрал, / Конечно бы свою он спину изодрал» 

[420, с. 91]. Згадування «сирного тижня» Масляної, свята карнавального типу, 

органічно співвідноситься із загальною картиною інверсійної гри категоріями 

«верха» й «низу».  

В іншому епізоді Єрмій набуває подоби модного молодика, при цьому 

В. Майков доповнює його образ деталями, які викликають асоціації із сучасними 

авторові світськими гульвісами («Ермий со тросточкой, Ермий мой со лорнетом, / В 

который, чваняся, на девушек глядел» [420, с. 109]). 

Так само детально змальовує процес обманного олюднення-осучаснення 

вищої істоти О. Шаховськой (створена як стилістична апеляція до «Налоя» Н. Буало 

псевдогероїчна поема «Розкрадені шуби», 1811 р.). «Раздор, с злым умыслом 

вступая в сей покой, / И вид, и стан, и взор переменяет свой, / Главу, обвитую 

шипящими змеями, / Венчает париком с подвитыми кудрями; / Очками тусклыми 

мрачит тот волчий взгляд. / Из коего в сердца лиется злобы яд; / Перчатки, башмаки 

скрывают когти львины; / Чешуйчатый хребет и крылия змеины / Смиренно 

прячутся под вишневой кафтан; / И словом, рост, лицо, осанку, поступь, стан / 

Приемлет школьного учителя Залцеда» [421, с. 92]. В інших випадках Розбрат 

з’являється в одязі Демокрита або прикидається слугою. А «богиня резвостей 

цыганки вид приняв, / От горнах стран летит» на маскарад [421, с. 112]. 
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Ще один спосіб пародіювання міфологічно-казкового матеріалу в «Єлисеї» 

пов’язаний із актуалізацією міфологеми «Бог замінює законного чоловіка на 

шлюбному ліжку» (7А): переховуючись під шапкою-невидимкою, Єлисей кохається 

з дружиною купця («не Зевс, но сам ямщик встает из-под кровати, / Идет с 

купецкою женою ночевати» [420, с. 122]). Отже, чарівний предмет, традиційно 

призначений допомагати героєві в боротьбі зі злими силами, стає засобом зовсім не 

шляхетного обману.  

Демократично-сміхова тенденція створення комічних ситуацій із крос-

ґендерною травестією еротичного забарвлення (2А), початок якої, як відомо 

фахівцям, в російській літературі знаменує ще «Повість про Фрола Скобєєва»*, 

також не залишає байдужими авторів псевдогероїчних поем. Так, наприклад, 

перевдягнений Єрмієм у жіноче плаття персонаж В. Майкова опиняється серед 

повій та вступає у зв’язок із наглядачкою (їхні стосунки порівнюються із 

взаєминами Дідони та Енея [420, с. 112]). «Уже проникнула сия святая мати, / Что на 

девице сей не девушкины стати, / И также взорами дала ему ответ, / Что страха для 

него ни малого тут нет…/ Он сердце у нее внезапно прострелил / И пламень внутрь 

ее неистовый вселил» [420, с. 95]. Натомість дружина в чоловічому костюмі 

відбуває за Єлисея покарання. «Не знаю, кто меня в кафтан перерядил, / И тако 

поутру, мне выбив палкой спину, / Пустили из нее на волю как детину» [420, с. 117]. 

Мотив перевдягання в костюм протилежної статі грає ключову роль також і в 

пародійній поемі «Будиночок у Коломні» О. Пушкіна (1830 р.). Аналізуючи його 

функції, Г. Улюра звертає увагу на контраст високого стилю, «героїчної октави» 

[158, с. 338] та знижено-комічного сюжету: кухарка Мавруша виявляється 

чоловіком («Вошла – и что ж? о боже! Страх какой! / Пред дзеркальцем Параши, 

чинно сидя / Кухарка брилась» [422, с. 145]). Дослідниця вказує, що «підкреслено 

комічному настроєві поеми, який має суперечити заданій героїці форми, якнайкраще 

сприяє ситуація перевдягання чоловіка в жінку, тобто мотив добровільної відмови 

персонажа від заздалегідь більш високого статусу (і, отже, первинної реалізації ідеї 

чоловічого як домінантного) на користь нижчого ґендерного та соціального 

(кухарка!) становища» [158, с. 338].  
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Хоча мотивація такого маскараду у творі прямо не розкривається, натяк на 

реальний або потенційний любовний зв’язок між Парасею та «бородатою 

кухаркою», яка не вміє готувати і працює безкоштовно, присутній (мотив «хлопець 

удає дівчину задля можливості любовних утіх»). «Параша закраснелась или нет, / 

Сказать вам не умею; но Маврушки / С тех пор как не было, – простыл и след! 

/…Вот вам мораль: по мненью моему, / Кухарку даром нанимать опасно» [422, 

с. 146]. 

В українській літературі досліджуваної доби пародійна стихія також набуває 

популярності. «На межі XVIII – XIX ст. відбувається завершення ідентифікації 

української літератури з новоєвропейським типом словесного мистецтва» [356, 

с. 404], супроводжуване, зокрема, становленням низки гумористично-сатиричних 

жанрів, об’єднаних стильовою домінантою бурлеску [356, с. 404], серед яких чільне 

місце посідає поема (докладно про це див. також «Українська бурлескно-травестійна 

література початку ХІХ століття в аспекті функціонування комічного» 

Т. Бовсунівської [423]).  

Передусім йдеться, звичайно ж, про «Енеїду» І. Котляревського (1825-1826 

рр.), яка органічно синтезує «досягнення російської і світової літератури з 

надбаннями рідного слова» [424, с. 39]. Проблема визначення характеру взаємин 

твору І. Котляревського з європейськими та російськими пародіями Вергілія 

(зокрема, твором М. Осипова) є досить складною і на сьогоднішній день не має 

однозначного розв’язання: їй присвячене не одне дослідження ([425-428] тощо), 

системний огляд яких пропонує у своїй ґрунтовній праці Г. Александрова [18]. При 

цьому, завдяки здійсненим розвідкам, не підлягає сумніву наявність чітко 

усвідомленого несинхронного генетичного зв’язку (усі автори орієнтуються на 

спільне першоджерело), а також стилістична подібність у трансформації матеріалів 

героїчного епосу. Розгляд «Енеїди» І. Котляревського у відповідному аспекті 

залучає її до охарактеризованої вище жанрової традиції комічної антропоморфізації 

античних богів, що втручаються в земні справи, сформованої в європейській 

літературі та продовженої російськими письменниками.  
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Так, наприклад, Ірися (Ірида) перетворюється на Берою, дружину Дорікла, 

щоб підбурити жінок попалити троянські човни: «Ірися нею зробилась / І як Бероя 

нарядилась / І підступила до дівок» [429, с. 51]. Ютурна-мавка закликає до рішучих 

військових дій: «Камерта вид на себе взявши, / Тут всіх учила толковавши, / Що 

сором Турна видавати» [429, с. 198]. Примітно зображено, як Юнона набуває подоби 

Енея для порятунку Турна: «Юнона, з неба увильнувши, / І гола, як долоня, бувши, / 

По-паруб’ячу одяглась; / Кликнувши ж в поміч Асмодея, / Взяла на себе вид Енея, / 

До Турна просто понеслась» [429, с. 182]. Дружина Зевса не просто вдається до 

метаморфози (що є більш природнім, ураховуючи її божественний статус), а, як 

цілком земна жінка, буквально перевдягається: в купі з маркованим оголенням ця 

крос-ґендерна травестія повною мірою відповідає потребам карнавальної атмосфери 

поеми. 

«Енеїда» І. Котляревського визначає подальше зростання інтересу українських 

письменників до розвитку саме бурлескно-травестійної лінії національної художньої 

словесності [424, с. 8] («домінанта, що моделює цей етап,…травестія і бурлеск» [84, 

с. 28]) та закономірно спонукає до активного використання її карнавально-сміхової 

складової – численних рольових інверсій та уподібнень.  

З орієнтацією на «Енеїду» І. Котляревського та «Викрадення Прозерпіни» 

Є. Люценко-О. Котельницького створює свою пародійну поему «Горпонида, чи 

вхопленая Прозерпіна» П. Білецький-Носенко (1818 р. написання) [424, с. 24-25]. 

Увагу привертає характер трансформації в ній міфологеми стосунків Бога та земної 

жінки: незначний, на перший погляд, епізод олюднення потойбічної істоти для 

любовного зв’язку органічно доповнює уявлення про загальну бурлескно-сміхову 

тенденцію кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. «Казали: буцімто владика / Дій 

злицювався в чоловіка. / Геть кинув рясу та клобук / І, підголивши вус, чуприну, / Їй 

нарядив лиху годину, – / Такий удав небозі хвук» [430, с. 108]. Примітно, що 

перетворення Зевса перед любовними походеньками зображене з акцентом на 

позбавлення ним атрибутики священнослужителя: така деталь небезпідставно 

викликає асоціації з фольклорно-літературною лінією сатиричного осміяння 

велелюбних кліриків та карнавального «зниження» сакрального «верху» шляхом 
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його включення в контекст еротичної тематики, характерною для 

західноєвропейської словесності.  

Отже, співвідношення російського та українського ірої-комічного епосу 

досліджуваної доби між собою та з європейським водночас виявляються не лише в 

площині зв’язків сюжетно-тематичного та стилістичного рівнів, але й через спільну 

тенденцію мотивно-образної карнавалізації матеріалу за допомогою використання 

тих самих різновидів (7А, 2А, 2В) псевдоморфних персонажів. Див. про це також 

статті [197; 336]. 

Бурлескно-травестійною поемою функціонування комічних псевдів не 

обмежується: становлення інших епічних жанрів пародійного та авантюрно-

сміхового модусів в багатьох європейських, українській та російській літературах 

також відображають процеси їхньої традиціоналізації. 

Передусім варто зважити на роль античного роману (не грецького, в якому 

сміхове начало яскраво не виражене, а римського, з його настановою на 

«анекдотичність, гостроту подій» [344, с. 105]). Звичайно, можна лише 

висловлювати припущення стосовно генезису мотивів із підмінами, метаморфозами, 

удаваннями у відповідних творах, ураховуючи обов’язкові для розвитку давньої 

художньої прози її прямі взаємини з оповідним фольклором (зокрема, казковим) 

[150, с. 124] та опосередковані (через посередництво комедій) [150, с. 131–133] – із  

архаїчними обрядами, «перехідними» ритуалами, сакральними та ігровими 

дійствами. Натомість очевидно, що вже на цьому початковому етапі визначається 

характерна для подальшого становлення роману такого типу специфіка 

використання образів та ситуацій із формально-сутнісними дисонансами.  

Оскільки основна увага приділяється не внутрішньо-психологічному, а 

зовнішньо-подієвому планові, закономірним є те, що псевдоморфність головного 

героя зумовлюється не характерологічно, а ситуаційно – її сутність може 

змінюватися залежно від обставин (надалі така особливість буде притаманна 

пікаресці). Наприклад, перетворення Луція на віслюка зі збереженням його людської 

свідомості (4А) в «Метаморфозах, або Золотому віслюку» Апулея або перевдягання 

Енколпія й Гітона в рабів (1А) у «Сатириконі» Петронія. Провідна сюжетна лінія 
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доповнюється побічними, відносно самостійними історіями, другорядні персонажі 

яких можуть виступати в ролі псевдів, зберігаючи за собою якесь одне амплуа 

(ознака малих епічних жанрів). Так, зокрема, у «Метаморфозах» розбійник 

розповідає, як заради порятунку власного життя змушений був перевдягтися в жінку 

та вдавати погонщицю мулів (2А). У «Сатириконі» значне місце займає епізод 

гостин у будинку Трималхіона та сатиричне осміяння цього невігласа, який понад 

усе хоче здаватися освіченою людиною (3С).  

Загалом можна розглядати авантюрно-сміховий вектор розвитку римського 

роману як пародійне віддзеркалення (із анекдотичними ситуаціями та карикатурами 

[344, с. 103]) авантюрно-сентиментальних грецьких «історій»*. Що ж стосується 

останніх, то їхні надбання оцінимо пізніше, під час дослідження екстракомічних 

псевдів у наступному розділі.   

Подальше становлення традиції пов’язане з міською середньовічною 

культурою, близькою до народної сміхової стихії, фольклору, карнавальних дійств 

[294, с. 7], міфів (зокрема, про походеньки трікстерів) та часто орієнованої на 

пародійну трансформацію кліше куртуазної та клерикальної словесності*. Особливо 

значущою є роль давньої французької літератури (елегійної комедії, фабліо, 

«Роману про Лиса» тощо), у якій раніше, ніж деінде, сформувалися жанри світської 

художньої творчості і яка довгий час була джерелом культурної рецепції для інших 

народів Європи [431, с. 123].  

Елегійна комедія як проміжна ланка між античною комедією та 

новоєвропейською новелою [289, с. 70] тяжіє до використання образів 

псевдоморфних персонажів у контексті знижено-еротичної тематики: в 

«Амфітріонаді» Віталія Блуаського представлений широко відомий міфологічний 

сюжет «Бог замінює чоловіка на шлюбному ліжку, набувши його подоби» (7А), при 

цьому перевтілення Юпітера в чоловіка Алкмени «перебуває вже на межі простого 

перевдягання» [289, с. 71], в «Альді» – поширений образ «травесті-спокусника» 

(юнак у жіночому платті зваблює дівчину – 2А), у «Хвастливому воїні» функціонує 

типовий псевд аттичної комедії та палліати (3Е), у «Бавкіді та Тразоні» обіграється 

мотив «розпусниця вдає незайману» (3А) тощо [289, с. 72–73]. 
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Надзвичайно багатий матеріал для досліджень містять тексти певною мірою 

споріднених із елегійною комедією [289, с. 73] фабліо, комічний ефект яких часто 

зумовлений саме сюжетними ситуаціями сутнісно-формальної невідповідності з 

функціонуванням численних різновидів псевдоморфних персонажів: чоловіка-

псевдосміливця перемагає дружина, вдягнена в його обладунки («Беранже» – 3Е, 

2В), обманом збагачується псевдолікар («Про віллана-лікаря» – 3С), підміни 

включаються в контекст еротично-сміхової («Мірошник із Арльо», «Про священика 

та про Алізон») або сімейної («Про трьох дам, які знайшли персня») тематики, із 

антиклерикальною сатирою пов’язане викриття псевдосвятенництва церковників 

(«Рішйо», «Переказ про черницю», «Про священика та про Алізон», «Брат Деніза» – 

3А) тощо [289, с. 122-150]. В останньому з перерахованих використовується також 

мотив крос-ґендерної травестії (перевдягнена Деніза тікає з дому за своїм коханцем 

та вступає до монастиря). Персонажем фабліо часто є крутій, який, вдало змінюючи 

маски, досягає своєї мети. Наприклад, Трюбер із однойменного твору видає себе то 

за теслю, то за лицаря, то за лікаря, то за дівчину (жіночий образ цей трікстер [289, 

с. 179] використовує для порятунку та любовних походеньок). 

Близькими до традицій фольклору й фабліо є певні епізоди «Роману про 

Лиса», головний герой якого як типовий трюкач постійно вдається до обманних 

статусно-рольових симуляцій: пофарбований, видає себе за іноземця (5G), 

прикидається мертвим (6А), щоб украсти рибу з воза або уникнути переслідувань, 

самочинно привласнює престол та дружину Лева в момент його відсутності (1В, 

5А).  

Загалом характеризуючи специфіку середньовічної європейської сатири, 

А. Михайлов виділяє як основний об’єкт саме псевдоморфність – науковець 

говорить про «промовисту суперечність між істинним та примарним, наявним та 

таким, що видається за дійсне» [289, с. 250]. Водночас дослідник наголошує, що 

відповідне вдавання є навіть не простим лицемірством, неправдою, обманом тощо, 

а, як сказали б у XVIII ст., «Faus-Semblant» (сам А. Михайлов перекладає його на 

російську словом «Лжевид»), персоніфікацію та сатиричний опис котрого дав у 

своїй частині «Роману про Троянду» Жан де Мен [289, с. 250]. Цей син Обману та 
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Удавання може напнути маску, одяг «людини будь-якої професії та будь-якого 

соціального статусу» [289, с. 250], висміюючи усіх тих, хто за допомогою такого 

крутійства влаштовує своє життя (насамперед псевдосвятенників). «А то напне він 

жіноче плаття та вдає то дівицю, то даму, а іншим разом вирядиться черницею, яка 

або прийняла постриг, або готується до нього, то простою послушницею, то 

абатисою, то ученицею, то старою черницею, і блукає по всьому світу в пошуках 

обителі» [289, с. 329]. Літературознавець робить висновок, який стосується 

середньовічного комізму загалом: основною ознакою тут є викриття не просто 

людських вад, а саме тих із них, які приховують їхні носії [289, с. 261]. Таке 

викриття здійснюється за допомогою переведення оповіді, пародійного перенесення 

відомих реципієнтові наративних схем (зокрема й запозичених із «високої» 

літератури) у побутово-знижений план, співвідносності з матеріально-тілесним 

низом [289, с. 34]: ця категоріальна інверсія потребує відповідного образного 

вираження, одним із засобів якого стають псевдоморфні персонажі. 

Ситуаційні кліше з формально-сутнісними невідповідностями характерні не 

лише для фабліо, але й для інших малих жанрових форм комічного спрямування в 

європейських літературах (шванків, фацецій, джестів, ренесансних новел тощо): 

О. Сидоренко відзначає, що їхня типологічна тематично-змістовна подібність [294, 

с. 2] проявляється, окрім іншого, в активному «залучанні карнавальних кодів» [294, 

с. 15], вироблених попередньою традицією, наділенні героїв «блазенсько-

шахрайською природою» [294, с. 11]. Також на карнавальну природу комічного в 

цьому контексті вказує Є. Мелетинський: «Як оповідний жанр, фабліо-шванк 

орієнтований на дивне та смішне («карнавальність»), широко використовує 

незвичайні ситуації, непорозуміння, qui pro quo тощо» [151, с. 251].  

Показовими в цьому плані є, зокрема, шванки «Про одного венеціанського 

пройдисвіта, який прикинувся мертвим, чим і заплатив за квартиру» Й. Вікрама, 

«Про жінку, що добре обходилась зі своїм чоловіком» М. Монтана (мотив удаваної 

смерті – 6А), «Про бравого молодика та королівську дочку» М. Монтана («чоловік 

удає жінку заради любовних пригод» – 2А), «Студент просить мірошницю про 

ночівлю і отримує відмову, бо місце вже зайняте священиком» М. Лінденера 
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(відомий сюжет про хитруна, який здобуває вечерю, удаючи чаклуна та виганяючи з 

хати «чорта»-коханця – 7D), «Про папу на ім’я Агнеса» Г. В. Кірхгофа («мандрівна» 

історія про жінку-папу – 2В), третя оповідка зі збірки джестів «Торбина новин» 

(крос-ґендерна травестія на нічному побаченні –  2А) [432, с. 73], фацеції «Про 

цезаря Каролуса, який пияцтво викрив»/рос. «Про п’яного мужика» [174, с. 184] 

(мотив «каліф на годину» – 1В), «Про знахаря та віслюка» Б. Поджо (образ 

псевдолікаря – 3С), «Про чоловіка, який удавав мертвого перед жінкою» Б. Поджо 

(6А), «Про декого, хто видавав себе за людину високо цнотливу та був застуканим 

на місці злочину» Б. Поджо (3А) тощо.  

Чимало псевдів функціонує насамперед в ренесансних новелах Італії та 

Франції [433, с. 6], автори яких, з одного боку, використовують уже відомий 

матеріал карнавалізованої літератури, а з іншого, – ще більше збагачують її 

мотивно-образний арсенал та сприяють його популяризації. У цьому розділі ми 

звертаємо увагу лише на псевдоморфних персонажів, що виконують комічну 

функцію в новелах: некомічні чарівні метаморфози та авантюрні підміни/травестії, 

характерні для цього жанру, будуть розглянуті в наступній частині дослідження. 

Кожний з виділених аспектів має пріоритетний генетичний зв’язок із певною 

культурною традицією, яка зумовлює специфіку відповідних псевдів та їхню роль у 

розвитку сюжету: сміхова лінія сягає своїм корінням давніх міфів про крутійські 

пригоди трікстерів, успадкованих анекдотами й побутово-сатиричними казками 

[151, с. 8], фантастична – чарівних казок [151, с. 245], пригодницька – авантюрно 

забарвленої прози античності та Середньовіччя [151, с. 50-64]. Їхній гармонійний 

синтез відбувається лише на класичній стадії розвитку новели [151, с. 73]. 

 За вже затвердженою традицією найбільш популярними у новелах є комічні 

підміни/удавання, пов’язані з любовно-еротичною тематикою та антиклерикальною 

сатирою пародійного спрямування (об’єкт такої трансформації – церковні та 

авантюрно-сентиментальні історії). Особливо значущою є, звичайно, роль 

«Декамерона» Дж. Боккаччо, який об’єднує чимало «мандрівних» мотивів із 

формально-сутнісними невідповідностями та стає невичерпним джерелом 

побудованих на них сюжетів для майстрів відповідного жанру у всій Європі* 
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(новели 1 І – 3А, 6 ІІІ – 5А, 7 ІІ – 3А, 2 ІV – 7В, 5 VІІ – 3А, 7 VІІ – 2А, 8 VІІ – 5В та 

ін.).  

Так, наприклад, у французькій новелі ХІV («Розказана монсеньйором де 

Крекі») із анонімної збірки «Сто нових новел» «святий» пустельник видає себе за 

янгола для того, щоб оволодіти дівчиною (ситуація, подібна до новели 2 ІV у 

Дж. Боккаччо), а «Осміяний закоханий» зі збірки Н. де Труа «Великий зразок нових 

новел» нагадує новелу 7 ІІ «Декамерона». Автори новел в боккаччевських традиціях 

висміюють псевдосвятенництво: священик спокушає сестру, яка переконана, що 

завагітніла від святого духа (33 новела «Гептамерону» Маргарити Наваррської), 

монах обіцяє дамі вагітність від «праведника» (2 новела «Новеліно» Г. Мазуччо), 

чоловік, удаючи з себе дівчину, вступає до жіночого монастиря, щоб розважатися із 

черницями («Нові забавки і веселі розмови» Б. Депер’є) або під виглядом 

святенника потрапляє в скит, де проводить час із трьома відлюдницями (101 новела 

зі збірки «Новели» Ф. Саккетті), лицемірство допомагає зробити церковну кар’єру 

тулузькому абатові (149 новела Саккетті), а єпископові Ломбардії – мати відносини 

з абатисою (новела XLV «Новел» М. Банделло) тощо. Також неодноразово 

відтворюються ситуації зі шлюбними підмінами за участі псевдочоловіків (новела 

XXXV М. Банделло, 8 та 48 новели «Гептамерона» Маргарити Наваррської тощо), 

для створення комічного ефекту обіграються мотиви крос-ґендерної травестії 

(«хлопець удає дівчину заради любовних утіх» у 28 новелі Ф. Саккетті, 11 новелі 

«Новеліно» Г. Мазуччо), псевдосмерті (Х новела третьої трапези «Вечірніх трапез» 

А. Граццині, 4 новела Г. Мазуччо), «вбивства мерця» (48 новела Ф. Саккетті, 1 

новела Г. Мазуччо) та ін. Псевдоморфні персонажі-крутії та сюжети за їхньої участі 

в новелістиці є одним із художніх засобів вираження цінностей ренесансного 

світосприйняття, адже, як зазначає Є. Мелетинський, «розмах, діапазон у 

зображенні випадків крутійства та контркрутійства надзвичайно великі, але 

захоплення винахідливістю та ініціативою залишається незмінним» [151, с. 98]. 

Наступний етап становлення цієї традиції відзначений здобутками 

ренесансного іспанського роману, «Дон Кіхота» М. де Сервантеса та пікарески, 

вплив яких на літературу в Європі та за її межами не підлягає сумніву. Вони 
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продовжують розвиток напрямку, відкритого ще давньоримським романом [150, 

с. 136], акумулюючи досвід новелістики в поєднанні із спостереженнями над 

життєвими реаліями та пародійно-карнавальними елементами*. Так, зокрема, у 

творі М. де Сервантеса образи псевдів, викликані їхніми діями комічні ситуації 

слугують викриттю «літературної» неправдоподібності лицарських романів [150, 

с. 216] (хазяїн заїжджого двору грає шляхетного пана, його дочка – знатну даму, 

Доротея – принцесу, священик і цирульник перевдягаються в дівчину й слугу, у 

палаці герцога влаштовують низку розіграшів із рольовими імітаціями та 

ілюзорними підмінами тощо), а також – віддзеркалюють сутнісно-формальну 

невідповідність на рівні суперечностей між ідеалом та дійсністю (псевдогеройство 

Дон Кіхота, «губернаторство» Санчо – своєрідного «каліфа на годину» [150, с. 218]). 

У полемічно налаштованій щодо фантастичних романів пікаресці псевдоморфність 

підпорядковується сатиричній характеристиці «звичаїв» [150, с. 231] та вимогам 

масової літератури, покликаної утримувати інтерес читача захоплюючим розвитком 

сюжету, а сам пікаро стає реалізацією архетипного образу трікстера [150, с. 227].  

Здобутки іспанського роману засвоюються німецькою 

(Г. Я. Гріммельсхаузен), англійською (Д. Дефо, Г. Філдінг, Т. Дж. Смоллетт та ін.), 

французькою (Ш. Сорель, П. Скаррон, А. Р. Лесаж, П. Маріво тощо) літературами*.  

Типовим для пікарески є використання персонажами амплуа псевдодворян/багатіїв – 

1В («Історія життя пройдисвіта на ім’я дон Паблос» Ф. де Кеведо-і-Вільєгаса, 

«Севільська куниця» А. де Кастільо-і-Солорсано, «Моль Флендерс» Д. Дефо, 

«Походеньки Жиль Блаза» А. Р. Лесажа, «Правдивий комічний опис життя 

Франсіона» Ш. Сореля), псевдобідняків – 1А («Походеньки Жиль Блаза» 

А. Р. Лесажа, «Правдивий комічний опис життя Франсіона» Ш. Сореля), 

псевдосвятенників та псевдовчених – 3А, 3С (Кріспін із «Севільської куниці» А. де 

Кастільо-і-Солорсано, псевдолікарі Жиль та Санградо із «Походеньок Жиль Блаза» 

А. Р. Лесажа, пані де Ферваль «Меткого селянина» П. Маріво), мотиви псевдосмерті 

– 6А («Сімпліциссімус» Г. Я. Гріммельсхаузена) та крос-ґендерної травестії – 2А, 2В 

(«Севільська куниця» А. де Кастільо-і-Солорсано, «Сімпліциссімус» 

Г. Я. Гріммельсхаузена, «Моль Флендерс» Д. Дефо, «Пригоди Перігріна Пікля» 
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Т. Дж. Смоллетта тощо). У дусі крутійської прози зображено походеньки Тіля 

Ойленшпігеля, знаного трікстера,  відомого своїм умінням змінювати маски (лікаря, 

вченого – 3С, заможного пана – 1В тощо): численні переклади його пригод у різних 

країнах Європи засвідчують неабияку популярність такої літератури. 

У ХVІІ-ХVІІІ ст. псевдоморфні персонажі трансформуються відповідно до 

барочних уявлень про ілюзорність буття, а також  – грайливої «маскарадності» 

рококо. 

Комічні псевдоморфні персонажі епічних жанрів української та російської 

літератур досліджуваного періоду закономірно відображають результати 

органічного синтезу творчої рецепції надбань відповідної європейської традиції із 

власне національними фольклорно-літературними здобутками (генетичний 

покажчик), наслідками суспільно-критичних спостережень й образних узагальнень, 

зроблених на ґрунті реальної дійсності (соціально-типологічний аспект), а також 

свідчать на користь загальнолюдського бінаризму мислення, багатого комічного 

потенціалу формально-сутнісних невідповідностей (психологічний типологізм). 

Відбувається онаціональнення та осучаснення традиційного матеріалу міжнародної 

новелістично-анекдотичної скарбниці, композиційно-тематичних особливостей 

виділених варіацій романного жанру, сприйнятих й через посередництво 

французької та польської літератур.  

Так, зокрема, у першому випадку особливо значущою є роль генетично 

споріднених із пікарескою «Жиль Блаза» та «Кульгавого біса» А. Р. Лесажа [62, 

с. 134]. У другому – походеньок Ойленшпігеля (польського Совізжала, російського 

Совєст Драла) [434, с. 6], а також перекладених з польської ще в кінці ХVII ст. 

«Фацецій» («Фацеції або жарти польські, повісті, бесіди, утєшки московські...»), 

похідних від подібних збірок, поширених у західноєвропейській літературі [62, 

с. 168; 7, с. 590].  

Завдяки дослідженням фахівців відомо, що гуманістична фацеція формується 

на теренах Італії, а потім досить стрімко поширюється країнами всієї Європи, 

завойовуючи особливе визнання в Польщі [435, с. 175]. «Серед слов’янських держав 

Польща XVI ст. була країною, яка найбільш активно та плідно розвивала культурні 
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зв’язки з Італією… Жанр фацеції також набув у Польщі доволі великої 

популярності. Уведений в апофегматах із Житій Григорія Санокського та кардинала 

Олесницького, автором яких був Філіппо Буонаккорсі, прозваний Каллмахом, цей 

вид оповіді дуже швидко прокладав собі шлях, активно (хоча й не завжди прямо) 

вбираючи в себе запозичення з таких італійських джерел, як «Liber facetiarum» 

П. Браччоліні, різні збірки новел Л. Доменікі, куди входили також твори зі збірників 

інших авторів, частину «Придворного» Б. Кастільоне, що включав анекдоти, та 

«Декамерон». У другій половині XVI ст. ці книги використовувалися в польських 

збірках фацецій «Figliki» (1562) та «Apoftegmata» (1568) Н. Рея, у присвяченому 

фацеціям розділі «Польського дворянина» Л. Горницького (1566), у «Польських 

фацеціях» (1570?) невідомого автора» [435, с. 175]. 

Перекладена з польської збірка, яка значною мірою посприяла розвиткові 

демократичної течії в українській та російській літературах, містила сюжети 

шванків, фацецій, новел «Декамерона», Б. Поджо, Г. Бебеля та ін. [436, с. 18]. 

Згодом багато історій із фацецій, ймовірно, перейшло до усної творчості, окремі 

анекдоти закріпилися в народній пам’яті завдяки письмовим джерелам та малюнкам 

лубочних видань, у художній творчості відбувалось органічне поєднання матеріалів 

перекладних фацецій із надбаннями російської сатири XVII ст. (літературно більш 

досконалими, але ще рідкісними), а також – із поодинокими зразками російської 

оригінальної новели, на зразок відомої «Повісті про Фрола Скобєєва» [436, с. 18]. А 

вже в російській літературі XVIII ст. з’являється чимало збірок анекдотично-

новелістичного типу за мотивами, традиціоналізованими малими комічними 

жанрами європейських літератур: показовими в цьому плані стають такі видання, як 

«Товариш розумний та мудрований» (1764 р.), «Демокрит, що сміється, або більше 

чесних веселощів з наругою меланхолії» (1769 р.), «Оповідач кумедних та веселих 

повістей» (1770 р.), «Старенький-веселун, оповідач давніх московських бувальщин 

та польських дивовиж» (1789 р.) [436, с. 19].  

Звичайно, особливе місце серед перерахованих вище збірок належить широко 

відомому «Письмовнику» М. Курганова, де представлений багатий матеріал, 

відомий завдяки рукописам та пов’язаний із джерелами XVII ст., і який був шість 
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разів перевиданий протягом 1769 – 1796 рр. [436, с. 19]. Саме «Письмовник» 

найбільш повно узагальнює відповідні мотиви, сюжети та слугує зразком і 

джерелом для створення інших збірок такого характеру (наприклад, той же 

«Товариш розумний та мудрований» є його прямим повторенням [437, с. 15]). 

Ураховуючи зазначене, у подальшому ми зосередимо нашу увагу саме на текстах 

«Письмовника», як на найбільш значущому та показовому в цьому плані феномені. 

Що ж до шляхів становлення романного жанру, то на користь популярності в 

землях Російської імперії «Історії Жиль Блаза із Сантільяни» А. Р. Лесажа свідчить 

той факт, що «російський переклад, зроблений перекладачем Академії наук 

В. Тепловим, видавався сім разів, починаючи з 1754 р., та викликав появу цілої серії 

романів російських письменників від  М. Д. Чулкова («Гожа кухарка»), М. Комарова 

(«Нещасний Никанор») та В. Т. Наріжного («Походеньки російського Жиль Блаза») 

до Г. Симоновського («Російський Жиль Блаз»)» [62, с. 134]. Водночас читацька 

аудиторія була знайома із «Життям Ласарільйо з Тормеса» [62, с. 84], «Дон 

Кіхотом» [62, с. 90], а переклад пригод Тіля Ойленшпігеля доповнювався 

оригінальними історіями з життя «Совєст-Драла» [434, с. 116]. 

Знаменною є також поява твору «Життя та походеньки Петра Степанова сина 

Столбікова…» Г. Квітки-Основ’яненка (1841 р.), що демонструє зв’язок із 

традиціями А. Р. Лесажа та В. Наріжного [334, с. 179; 438, с. 410], а ще – «Героя 

очаківських часів», якого сам автор називав не інакше як «українським Дон-

Кіхотом» [380, с. 625]. Детально досліджуючи питання специфіки та джерел 

карнавалізованої романістики Г. Квітки-Основ’яненка, Д. Чик із посиланням на 

О. Гончара зазначає, що «Г. Квітка-Основ’яненко стилізував «Жизнь и 

похождения... Столбикова...» під популярний в XVIII ст. роман мандрів А. Р. Лесажа 

«Historie de Gil Blas de Santillane» («Історія Жіль Блаза зі Сантільяни»), під впливом 

якого були написані романи «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы 

Симоновича Чистякова» (1814) В. Наріжного та «Иван Выжигин. Нравственно-

сатирический роман в 4-х частях» (1829) Ф. Булгаріна…Вартими уваги є також 

міркування сучасних дослідників про спорідненість російськомовної романістики 
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Г. Квітки-Основ’яненка з європейським шахрайським романом доби бароко 

(А. Р. Лесаж, М. Алеман, Ф. Кеведо)…» [438, с. 409]. 

Важливу роль відіграє й спільне для українських і російських авторів 

захоплення бурлескно-пародійною течією європейських літератур, пов’язаною з 

настановою на гротескне поєднання фантастичного та реалістично-побутового 

начал, виражене в різних жанрових формах відповідно до вимог перехідної доби 

(наприклад, можна згадати драматичні обробки «Тисячі й однієї ночі», «Кульгавого 

біса» А. Р. Лесажа, памфлети Е. Ленобля, повісті Вольтера тощо)*. Пояснене таке 

явище може бути тим, що в «перехідні» епохи, позначені суттєвими змінами «типу 

мислення та культури, система фантастичних образів втрачає свою онтологічну 

першооснову… У зв’язку з цим у фантастиці посилюється роль суб’єктивно-

ігрового або нормативно-утопічного моменту. Фантастичний світ проявляє 

тенденцію до певного внутрішнього розщеплення  (реальне існує поруч із 

нереальним). Зберігаючи значення загальної художньої моделі, такий світ набуває 

рис контрастної подвійності, часто гротескної» [246, с. 895]. Указаний вектор 

орієнтації провокує творчі експерименти із категоріями «чудесного» і 

«справдішнього», образною інверсією в межах антонімічних уявлень про «своє» 

(земне, людське) і «чуже» («потойбічне», фантастичне) та, закономірно, сприяє 

зростанню інтересу до використання псевдоморфних персонажів, мотивів за їхньої 

участі з казково-міфологічного арсеналу в соціально-побутовому контексті. 

Рецепція українською та російською літературами  кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. прийомів такої контамінації залучає їх до тих процесів оновлення традиції, 

що відбуваються в художній словесності за кордоном (насамперед у Франції).  

Колективні несинхронні та напівсинхронні зв’язки російської й української 

художньої творчості досліджуваної доби з європейською можуть виражатися 

практично на всіх текстових рівнях – від ідейно-тематичного до стилістичного. При 

цьому треба зважити на зумовленість характеру трансформації літературного 

матеріалу різними орієнтирами рецепцій. Так, наприклад, із анекдотично-

новелістичної скарбниці найчастіше беруться готові сюжети, засновані на 

функціонуванні псевдоморфних персонажів, які підпадають осучасненню та 
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онаціональненню (легко розпізнавані, вони відразу засвідчують факт існування 

зв’язків). Роль інших жанрів виражається здебільшого через подібності мотивів та 

композиційних прийомів, що значно ускладнює виявлення конкретного джерела, 

хоча й не викликає сумнівів стосовно ролі загальної традиції (крутійського роману, 

алегорично-фантастичної літератури). Ступінь усвідомленості авторської орієнтації 

в таких випадках є різним: власна «залежність» може бути навмисне акцентована 

письменником або ж прихована (у випадках автоматичного використання певного 

матеріалу без згадки першотексту, наприклад, зі скарбниці міжнародної культурної 

традиції). Пародіювання, закономірно, передбачає настанову на обізнаність 

реципієнта із першозразком. 

          Сміхова трансформація українськими та російським письменниками 

загальновідомих оповідних кліше «карнавального арсеналу» логічно узгоджується з 

потребами соціальної сатири, пародійними дискредитаціями псевдоцінностей або 

оригінально-авторськими обіграваннями загальновідомих фабульних схем і 

функціональних типів відповідно до вимог гумористично-розважальної літератури.  

Водночас треба вказати, що подібні тенденції в обраному для компаративного 

висвітлення аспекті мають власне національні результати образної конкретизації, 

яку демонструють комічні варіанти псевдоморфних персонажів та сюжетні ситуації 

за їхньої участі. Що, зі свого боку, засвідчує самобутність шляхів становлення 

літератур, імпліцитно вказує на специфіку культур, ментальності етносів. 

Насамперед це стосується псевдів, що з’являються внаслідок порушення 

відповідності між сутністю та її вираженням, співвідносними із складовими бінарної 

антиномії «верх – низ» у соціальному аспекті (1).  

Так, зокрема, надзвичайно привабливою для російської художньої словесності 

періоду кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. є тема незаконних претензій на 

престол, які неодноразово мали місце в історії російської держави: «Дмитро 

Самозванець» О. Сумарокова (1771 р.), «Борис Годунов» (1825 р.), «Капітанська 

дочка» (1836 р.) О. Пушкіна, «Дмитро Самозванець» Ф. Булгаріна (1830 р.), 

«Дмитро Самозванець» О. Хомякова (1832 р.) тощо. Однак, як це буде показано далі 

(у розділі 4.2.), переважна більшість створених російськими літераторами образів 
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псевдоцарів (1В) відзначена драматизмом, психологічною складністю та позбавлена 

того комічно-зневажливого забарвлення, що характерне для інтерпретації феномена, 

яку запропонував український майстер слова Г. Квітка-Основ’яненко в 

«Куп’янському самозванці» (датується початком 30-х років ХІХ ст. на підставі листа 

автора до М. Погодіна від 3. ІІ. 1834 р. [439, с. 528]). Див. до цього питання також 

статтю «Комічні самозванці української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ 

ст.» [440]. 

С. Зубков звертає увагу на те, що Г. Квітка-Основ’яненко виявляв неабияку 

цікавість до незвичайних випадків з історії дому Романових, особливо – до 

самозванства [441, с. 43]. Його твір написаний за мотивами реальних подій: 

прототип псевдоцаря – солдат Петро Чернишов – у слободі Куп’янці Ізюмського 

повіту видавав себе за Петра ІІІ [442, с. 97]. Оповідання є спробою художнього 

осмислення історичного самозванства з позицій саме народного світосприйняття та 

представлення його в контексті категорій популяризованої на початку ХІХ ст. серед 

українського письменництва демократично-карнавальної культури.   

Причини, що забезпечують поширення цього явища, Г. Квітка-Основ’яненко 

вбачає в ментальній міфологізації царської влади. «Наш народ о царях своих имеет 

свое, особенное понятие. По его разумению, самодержец есть нечто божественное: 

бог на небеси, царь на земли. Едва ли смертен. «Как можно царю умереть? – 

толкуют они, выслушав манифест о вступлении нового императора. – Верно, поехал 

осматривать порядки по чужим землям, а здесь царство свое приказал другому. Ну и 

будем сего почитать, без царя нам не можно пробыть» [443, с. 361].  

Художніми засобами вираження іронічного ставлення до цих примітивних 

уявлень задля їх просвітницької критики стають карикатурна фігура п’яниці-

самозванця та колоритна картина його звеличення. Автор навмисне й неодноразово 

підкреслює пародійну сутність псевдоцаря, приналежність до сфери соціального 

«низу», для того, щоб на контрасті його народного сприйняття створити неабиякий 

комічний ефект: «человек, в лохмотьях, в оборванной обуви, без шапки. Рожа 

заспанная, глаза запухшие; и все доказывало, что он пил много и после того спал 

долго...,  на нем, кроме оборванного чего-то вроде солдатского мундира, нет 
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ничего» [443, с. 361]. Саме бажання похмелитися й стає стимулом для обману, який 

надалі завершується гротескною сценою поклоніння нахабному крутієві, що однією 

рукою роздає титули, а іншою збирає «приношення».  

При цьому все, що відбувається в куп’янській церкві, нагадує типові для 

західноєвропейських середньовічних карнавалів пародійно-блюзнірські 

богослужіння. «При пении многолетия начал самозванец потчевать приближенных, 

владыке своему [поручив] других; наконец ожидавшие долго по-пустому, боясь 

упустить время, приступили к ушату и начали пить. На них глядя, бросились к вину 

пившие прежде, пошла свалка, схватка, крик, шум, драка, кричанье «многая лета»… 

Не только новопожалованные графы и князья, но все без разбора, перепившись, 

валились в алтарь, в св. двери, ходили пред престолом, на коем восседал идол их и 

одобрял усердие их к себе, они целовали ему руки, ноги, превозносили его» [443, 

с. 367].  

І згодом уже не смішним, а страшним стає сп’янілий від вина та «царських» 

промов натовп. «Всенощная служится, поп то и дело благословил обеими руками, а 

народ пил водку, бросался в алтарь целовать самозванцу руки, крик «многая лета» 

не умолкает… Все забыто, – и благоговение к месту, и уважение к святыне, одно в 

виду: пить и пить. Они забыли причину их радости, забыли, что между ними явился 

человек, называющийся священным именем, уже не внимают ему, не уважают его, 

может быть, и сначала не поверили басне внутренне, но наружно согласились с тем, 

не удастся ли в суматохе чем поживиться или хотя напиться» [443, с. 367].  

Майстерно зображені письменником наслідки самозванства в межах одного 

села імпліцитно вказують на потенційну небезпеку цього явища – хаос і беззаконня 

– у загальнодержавному діапазоні. І як торжество справедливості виглядає 

фінальний арешт Петра Чернишова, що аналогічний побиттю розвінчаного 

карнавального короля. 

«Куп’янський самозванець» – оригінальний зразок художнього зображення 

одного з випадків самозванства як «хронічної хвороби» [444, с. 26], що відзначає 

історію російської державності. Як указує В. Ключевський, «майже до кінця XVIII 

століття рідко яке царювання проходило без самозванця», а за часів Петра народ 
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компенсував його фактичну нестачу тим, що «справжнього царя перетворив у 

самозванця» [444, с. 26].  

Менш масштабний комічний образний варіант самозванця (вже не псевдоцаря, 

а псевдоревізора) з’являється в одному зі змістовно самостійних епізодів «Життя та 

походеньок Петра Степанова сина Столбікова…» Г. Квітки-Основ’яненка, 

композиційно та тематично подібного до сатирично-побутової трансформації 

пікарески: викриваючи «звичаї», письменник зображує витівки крутія, що вдає 

впливового чиновника. Ситуація нагадує сюжет «Ревізора» М. Гоголя та «Того, що 

приїхав із столиці…» [187, с. 222]. Пахом Іванович, якого вважають суворим 

ревізором («имеет большую власть, и в уезде все уважают его и трепещут» [445, с. 

148]), насправді є лише його пародійним антиподом, що цікавиться виключно 

танцями та пошуками заможної нареченої. Подібно до псевдоцаря із «Куп’янського 

самозванця», він демонструє свої «повноваження» надавати підвищення. 

Простодушний Столбіков щиро сподівається отримати обіцяне місце голови палати, 

чим немало потішає радника. «Видимо, Пахом у вас порядочно проказничает, что 

уже и места раздает, – сказал советник. – Какой он ревизор? Правда, у вас в уезде 

хоть нарочний приедет от нас, все ревизор» [445, с. 148].  

Псевди взагалі органічно функціонують у карнавальному світі роману, де 

часто панує принцип «все навпаки» [438]. У своїй статті Д. Чик цілком слушно 

звертає увагу на цей аспект творчості зачинателя нової української прози: 

«Карнавальність у творах Г. Квітки-Основ’яненка пов’язана як з українським 

карнавальним фольклором, так і з потужним впливом західноєвропейської 

перекладної та російської оригінальної карнавалізованої літератури» [438, с. 409].  

Логічно включити в контекст відповідної теми й образ гоголівського Чичикова 

з «Мертвих душ» (1841 р.) – пікаро, трікстера ХІХ ст.: хоча оманне суспільне 

зачарування його персоною викликане не високим чином (як у випадку із 

псевдоревізором), а чутками про те, що він – «миллионщик», природа сутнісно-

формальної невідповідності образів є спільною. Як спільним є й авторський задум – 

сатиричне викриття недоліків «вищого світу» (поклоніння капіталові, пристрасть до 

чуток) за посередництва однієї масової ілюзії. Небагатого афериста, який задешево 
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скуповує «мертві душі», щоб справити враження заможного поміщика, 

проголошують багатієм та починають усіляко йому догоджати. «Жители города и 

без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, 

после таких слухов, полюбили еще душевнее» [446, с. 241]; «виною всему слово 

«миллионщик», – не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого 

слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует 

и на людей подлецов, и на людей ни се, ни то, и на людей хороших, – словом,  на 

всех действует» [446, с. 243]. Однак, згодом суспільні настрої змінюються і 

Чичикова вже починають звинувачувати в різних гріхах (наприклад, задумі 

викрадення губернаторської дочки), як наслідок, загальний улюбленець швидко 

перетворюється на псевдозлочинця. 

У цьому аспекті очевидна подібність сюжетних ситуацій комедій та романів 

Г. Квітки-Основ’яненка та М. Гоголя, які представляють симулятивне самозванство 

лише як сміховий феномен.  

Відмінного – трагікомічного – емоційного забарвлення набуває близька, на 

перший погляд, до теми псевдоревізорів картина, змальована російським 

письменником О. Вельтманом у повісті «Шалений Роланд» (1835 р.). Вона виходить 

у світ практично одночасно з гоголівською комедією й будується на схожій фабулі 

появи в провінційному містечку «поважної персони» (доцільно припустити їхній 

соціально обумовлений типологічний паралелізм, а можливо, й зв’язки з раніше 

написаним, однак не опублікованим твором Г. Квітки-Основ’яненка): актора 

помилково починають уважати генерал-губернатором. Однак образ Зарецького 

суттєво відрізняється від самозванців Г. Квітки-Основ’яненка та М. Гоголя: він не 

намагається використовувати ситуацію задля збагачення чи вдалого одруження, а 

його пафосні промови (у безпам’ятстві хворий гадає, що грає роль на сцені) не 

мають нічого спільного з крутійськими брехнями Пустолобова або Хлестакова: вони 

скоріше нагадують репризи Дон Кіхота. Отже, формально-сутнісна невідповідність 

набуває значення не стільки в плані соціальному, скільки на рівні протиставлення 

мистецтва та дійсності. Трагічного звучання надає історії її фінал: Зарецький 
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потрапляє до психіатричної клініки, де продовжує вражати своїм акторським 

талантом інших пацієнтів. 

Як пряма ремінісценція до комедії Г. Квітки-Основ’яненка виглядає заголовок 

повісті О. Вельтмана «Той, що приїхав із повіту, або Метушня у столиці» (1841 р.), 

що дозволяє визнати факт ознайомлення російського літератора з комедією 

українського майстра слова, надрукованою в 1840 р. Проте очікування сюжетної 

подібності в цьому випадку не виправдовуються. Амплуа псевда дістається 

персонажеві, якого вважають не чиновником високого рангу, а генієм (його 

статусність зумовлюється тією популярністю, що випадала на долю визнаних поетів 

у столиці Російській імперії досліджуваної історичної доби). Трагікомічна історія 

звеличення та розвінчання провінціала Ординіна слугує меті викриття вищого 

суспільства, зокрема, тих, хто абсолютно безпідставно вважає себе причетним до 

світу мистецтва.  

Псевдоморфних персонажів, що примножують свою громадську значущість 

(1В), використовує задля критики такої соціальної вади, як гіпертрофоване 

захоплення титулами, генеалогією, Є. Гребінка. Його псевди стають художніми 

варіаціями соціального типу «аристократомана», висміяного письменником у 

фізіологічному нарисі «Хвалько» (1847 р.). «Извините за длинное тяжелое слово; а 

без этого нам нельзя обойтись. Эти люди воображают себя аристократами, хвастают 

своими знакомствами с аристократами, уважают древние роды и с благоговением 

произносят фамилии, записанные в бархатную книгу…» [447, с. 460]. 

Так, зокрема, комічними й водночас правдоподібними виглядають фігури 

схиблених на «світському житті» псевдів «Луки Прохоровича» (1838 р.) та «Сені» 

(1842 р.) Є. Гребінки. У першому з названих творів Семен Семенович 

представлений як «колоритний різновид Хлестакова» [97, с. 193], що вихваляється 

дружбою із знатними людьми, Пушкіним, аби «примножити свою 

фундаментальність» [97, с. 193] в очах оточення. У другому – син поштмейстера 

намагається видавати себе за багату світську особу: «он начал бессовестно лгать 

канцелярским о высшем круге…, и мало-помалу, повторяя свои нелепые рассказы, 

дошел до того, что сам, если не вполне, то вполовину верил своим басням» [448, с. 
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152]. Сеня називається графом Крузадо, постійно згадує свої знайомства з 

вигаданими вельможами та демонструє «панські» звички. Його образ слугує меті 

сатиричного осміяння тогочасних дворянських примх, які спотворювали людську 

особистість: неадекватне сприйняття себе та дійсності стає наслідком княжої 

«опіки», гри у благодійність (Сеня, вихований княгинею як панич, ніяк не може 

адаптуватися в іншому середовищі, вважаючи аристократичний «лоск» основною 

суспільною цінністю). У цьому плані доцільною є типологічна паралель із «Дон 

Кіхотом» М. де Сервантеса: в обох творах причина розколу між бажаним та 

реальним у свідомості персонажа, що зумовлює комізм оповіді, криється в його 

орієнтації на оманні ідеали.  

Осучаснена версія сюжетного розвитку традиційного мотиву «каліф на 

годину» представлена в однойменному творі Є. Гребінки (1844 р.), центральний 

персонаж якого, Іван Іванович Тараканов, переконує себе й оточення, що він є 

прямим нащадком знатного князівського роду. «Я уже давно подозревал в себе что-

то этакое, не простое, высокое, и не знал, что оно такое, а это просто заговаривала 

во мне княжеская кровь!» [449, с. 600]. Комізм досягає кульмінації, коли 

відкривається, що портрет величного «пращура», князя Кіпчак-Таракана, насправді 

написаний з домашнього актора в ролі каліфа Багдадського. Пародійний аспект 

проявляється, зокрема, ще й у тому, що персонаж сам стає ініціатором містифікації, 

вводячи в оману й себе, і суспільство. Є. Гребінка відкидає мотив «сну-ілюзії», 

обов’язковий для варіацій мотиву «каліфа на годину», тим самим наголошуючи на 

«реалістичності» сюжету, типовості образу Тараканова.  

З орієнтацією на казку, почуту від матері [450, с. 48], створює свого «каліфа на 

годину» інший український письменник – П. Куліш. Його «Циган (Уривок з казки)» 

(1841 р.) повністю відповідає оповідній схемі, що адаптується до потреб 

національних реалій культури-реципієнта. Роль «каліфа» дістається сп’янілому 

циганові (онаціональнений образ трікстера), якого пан привозить до власного 

маєтку та наказує звеличувати задля розваги. Комічний ефект виникає після 

відновлення status quo, коли люди піднімають на глум «панські» примхи п’яниці. 

Хоча твір демонструє очевидну подібність із фацецією «Про цезаря Каролуса», її 
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російською переробкою («Про п’яного мужика»)  [174, с. 184], враховуючи часову 

відстань, з якої нам випадає розглядати матеріал, неможливо однозначно визначити 

джерела його появи в українській народній творчості. Проте сам факт наявності 

свідчить на користь генетичної спорідненості українського епосу з міжнародною 

скарбницею «мандрівних» сюжетів (див. [210]). 

Галерею комічних образів псевдодворян та самозванців, змальованих у дусі 

тенденцій досліджуваної доби, продовжують активні персонажі-трікстери 

авантюрно-розважальної літератури. Вони постійно змінюють маски, поєднують 

амплуа «титулованої персони» (1В) з іншими (наприклад, «іноземця» – 5G, 

псевдородича – 5E тощо), а також демонструють зв’язок такої рольової гри з 

любовно-шлюбною лінією оповіді, яка відповідає традиціям, виробленим 

комедійною драматургією та пікарескою.  

Так, зокрема, у російському перекладі з польської крутійського роману про 

Тіля Ойленшпігеля (Совізжаля) [434, с. 6], доповненому авторськими історіями та 

оригінально продовженому [434, с. 116], меткий Совєст-Драл представляється 

бароном де Назе та позбавляє довірливого маркіза багатств і коханки водночас.  

У близькому до жанрових канонів крутійського роману творі «Пригоди, 

почерпнуті із моря житейського. Саломея» О. Вельтмана (1846-1848 рр.) головний 

персонаж Дмитрицький майстерно вдає з себе то відомого заможного поета (1В), 

закоханого в довірливу Саломею, то – знатного пана Черномського (1В, 5G), 

примушуючи останнього виконувати роль слуги (1А), то займає місце багатого 

нащадка Прохора Васильовича, сподіваючись вдало одружитися (1D). В іншому 

романі О. Вельтмана, «Новий Ємеля, або Перевтілення» (1845 р.), небайдужий до 

жіноцтва Ємеля «перевтілюється» то у французького генерала (1В-5G), то в 

«мільйонера» (1В), то в «завидного нареченого», сина багатія Еразма Львовича (1В-

5E).  

Значна кількість таких псевдів з’являється у творах В. Наріжного. В одній із 

вставних новел «Російського Жилблаза…» (1813 р. написання) заморський принц 

Норд-Вест-Зюйд-Ост виявляється сином українського поміщика (цей же сюжет 

автор також використовує в «Заморському принці»): маскарад підпорядкований меті 
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отримання дозволу на шлюб із дочкою пихатого пана Златницького. Ситуація 

небезпідставно нагадує сватання «сина турецького султана» (Клеонта) у будинку 

захопленого аристократією пана Журдена із «Міщанина-шляхтича» Ж.-Б. Мольєра. 

Також постійно змінює «маски» Гаврила Чистяков. Наприклад, роль «принца 

Голькондського» має справити враження на актрису Лікорісу, яка, так само, видає 

себе за княжну, незаконно позбавлену володінь (типовий для пікарески «обман 

обманщика» [451, с. 105]). Наречений дочки Простакова, князь Свєтлозаров, 

насправді є небезпечним злочинцем: шлюбна афера – поширена в крутійських 

романах ситуація («Історія життя пройдисвіта на ім’я дон Паблос» Ф. де Кеведо-і-

Вільєгаса, «Севільська куниця» А. де Кастільо-і-Солорсано, «Моль Флендерс» 

Д. Дефо тощо). У повісті-фарсі ««Ув’язнена наречена» (1824 р.) бідний, але меткий 

Мілон влаштовує особисте щастя, удаючи племінника заможного барона. Цей же 

сюжет використовує згодом М. Некрасов у водевілі «Шила в мішку не сховаєш, 

дівчину під замком не втримаєш» (1841 р.), написаному за зразком твору 

В. Наріжного [452]. 

У дусі кращих традицій європейської пародійно-карнавалізованої літератури, з 

алюзією на «Дон Кіхота» М. де Сервантеса та «Міщанина-шляхтича» Ж-.Б. Мольєра 

зображує Г. Квітка-Основ’яненко у «Герої очаківських часів» (1841 р.) візит 

«племінника султана»: «знатний іноземець» бажає купити в схибленого на 

чаклунстві Романа Тихоновича чарівний ріжок (насправді – розіграш солдат, що 

хочуть покепкувати з його дивацтв). «Входит нечто высокое, с огромным брюхом, в 

широких шароварах; платье прочее вроде турецкого, как и чалма на голове; все 

пестро, из лоскутков составлено. Сам же молодец лицом необыкновенно красен, 

словно краскою намазан, с страшно длинными рыжими усами, упадающими даже на 

грудь чудовища» [453, с. 46]. Авторська іронія у творі спрямована проти 

забобонності та віри в «темні сили».  

Детальний розгляд різних образів шарлатанів, що імітують володіння 

надлюдськими здібностями, у творах Г. Квітка-Основ’яненка пердставлений нами в 

окремій статті [202] (матеріали було надіслано до редакції у вересні 2013 р., журнал 

підписано до друку у грудні 2013 р.).  
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Отже, навіть безпосередньо не пов’язані між собою твори демонструють 

спільну тенденцію звернення до образів псевдоморфних персонажів із удавано-

ілюзорним високим суспільним положенням (1В), іноземним походженням (5G) як 

дієвих засобів створення комічного ефекту невідповідності. Доповнені мотивами з 

традиціоналізованого арсеналу карнавальної поетики, вони часто слугують меті 

сатиричного викриття вад та звичаїв сучасного письменникам суспільства: 

проблемний типологізм поєднується з формальною подібністю, зумовленою 

генетичними зв’язками на жанрово-мотивному рівні та надетнічною й позачасовою 

природою карнавальних ритуалем. Водночас специфіка образної конкретизації 

інваріантів розглянутих псевдів виражається через їхнє співвідношення із різними 

тематичними контекстами: любовно-шлюбною лінією оповіді в авантюрно-

розважальній прозі, орієнтованій на зразки європейської белетристики, та соціально-

побутовою, зверненою до реалій близької авторам дійсності.  

На окрему увагу заслуговує комічна тенденція трансформації казкового 

псевдогероя (1С) як варіативної персоніфікації самозванства в російській пародійній 

літературі першої половини ХІХ ст., позначеній інтересом до надбань фольклору, 

що відображає іманентні часу захоплення експериментами з фантастичними 

формами (див. [454]). Так, зокрема, у пародійній поемі «Руслан та Людмила» О. 

Пушкіна (1820 р.) комічним псевдогероєм є Фарлаф, «крикун надменный, в пирах 

никем не побежденный, / Но воин скромный средь мечей» [455, с. 655]. Як і 

належить такому персонажеві, він разом із шукачем (Русланом) вирушає визволяти 

Людмилу, вбиває сплячого героя і забирає все чесно ним добуте, привласнюючи 

чужі подвиги («Я так нашел ее недавно / В пустынных Муромских лесах / У злого 

лешего в руках» [455, с. 711]), претендує на винагороду та наречену. Очевидно 

іронічне ставлення автора до цього обманщика: «доблестный Фарлаф» [455, с. 668], 

який на словах прагне скоріше перемогти велетня, замість героїчних подвигів 

обирає ситний обід і, «точно заяц торопливый, прижавши уши боязливо» [455, с. 

668], тікає від небезпеки. «А наш Фарлаф? Во рву остался, / Дохнуть не смея; про 

себя, / Он лежа думал: жив ли я?» [455, с. 668]. Подібність імен та характерів, а 

також пушкінський інтерес до образу шекспірівського трікстера Фальстафа дає 



257 
 

підстави дослідникам для визнання спорідненості двох комічних фігур російської та 

англійської літератур [456, с. 601]. 

Пародійно перевідтворюючи сюжет чарівної казки про пошуки жар-птиці 

(«Жар-птиця», написана прибл. між 1836-1838 рр.), М. Язиков також змальовує 

комічні образи псевдогероїв Дмитра-царевича та Василя-царевича. Автор приділяє 

цим персонажам достатньо уваги, зображуючи їх у сатирично-іронічному аспекті, 

підкреслює несміливість, лінощі, заздрісність тощо. Брати полюбляють азартні ігри 

та випивку. «Играют в вист, и по большой!» [457, с. 39]. «Почему же и не пить, 

когда есть деньги!» [457, с. 45]. «Я изъяснялся в пламенной любви трактирщице, / 

любезной Кунигунде, / я говорил... / Но я тогда был пьян, / жестоко пьян, с похмелья 

после бала / и той проклятой ночи, / как меня картежники едва не удушили. / Прошу 

не верить пуншевым парам» [457, с. 50]. Псевди М. Язикова наділяються 

«сучасними» недоліками, перетворюючись у «західників», антигероїв свого часу. 

«Димитрий-царевич. / Скажите мне, здесь весело живут? / 3-й. / Порядочно: умеют 

есть и пить; / Съезжаются на балы, на обеды; / Есть много ловких молодых людей, / 

И здешних и приезжих; есть игра: / Вист, экарте, направо и налево.../ Василий-

царевич. / Все это мило. Стало быть, у вас / Гражданственность довольно развита!» 

[457, с. 43]. У цій сцені яскраво відображені «суспільно-політичні погляди Язикова-

слов’янофіла», адже «використовуючи традиційний для народної казки прийом 

антитези», він висміює «в образах старших братів карикатурні типи любителів 

західного просвітництва» [458, с. 115]. «Осучасненню» сприяють також літературні 

ремінісценції. «А странствуют incognito: / один под именем Мельмота, / а другой 

под именем второго Казановы!» [457, с. 39]. У народних казках псевдогерої часто 

переривають свої пошуки, піддавшись сумнівним спокусам, Василь і Дмитро 

потрапляють у тенета звичайнісіньких шахраїв, які обирають їх до нитки.  

Отже, хоча російські автори й звертаються до фольклору, його трансформація 

має яскраво виражений авторський характер, позначений власними літературними 

та філософсько-політичними уподобаннями. Як наслідок, фантастичні типи, мотиви, 

сюжети набувають комічного забарвлення. 
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Якщо в ситуаціях за участі самозванців їхнє оточення часто також прагне 

здаватися кращим, ніж є насправді, аби справити враження на «вельможну особу», 

то обманний статус різновидів протилежного інваріанта («принца-жебрака» – 1А), 

створений власноруч або внаслідок непорозуміння, навпаки, часто стає тим 

лакмусовим папірцем, який допомагає відкритися істинній сутності речей: 

оголюються приховані вади, виходять назовні справжні думки, почуття та ін. Такий 

сюжетний потенціал цих псевдоморфних персонажів зумовлює їхню популярність 

як у жанрах із вираженим дидактично-притчевим началом, так й авантюрно-

сміхового спрямування (комедії, новели тощо), а також дає підстави для розгляду в 

одному предметному контексті багатоманітних творів. 

Так, зокрема, «мандрівний правитель» Каїб із однойменної пародійно-

притчевої «східної повісті» І. Крилова (1792 р.) тільки завдяки подобі бідного 

Гасана узнає справжнє ставлення підданих до його режиму. Загальновідомий 

фольклорно-літературний сюжет за участі псевдоморфного персонажа, мотиви 

«невпізнаний володар подорожує країною», «бідняк заручається із дівчиною» 

використовуються для вираження авторської іронії щодо до далекої від народу 

влади, канонів літературної утопії.  

В інших, позбавлених «східного антуражу», обставинах до обманного 

зниження власного статусу вдається зображена з гумором героїня «Панночки-

селянки» (1830 р.) О. Пушкіна: образ кріпосної Акуліни допомагає Лізі узнати 

справжнього Олексія у спілкуванні, не стриманому правилами салонного етикету. 

Традиційний мотив «випробування нареченого (нареченої)» за допомогою крос-

статусної травестії, на думку дослідників, О. Пушкін запозичує з французької 

літератури («Гри кохання та випадку» П. К. де Ш. де Маріво, «Уроку кохання» І. де 

Монтольє [395, с. 157-159]). Подібною відразу ж до двох повістей Бєлкіна 

(«Панночки-селянки» та «Заметілі») є сюжетна ситуація «Батьківського покарання» 

В. Панаєва (1819 р.): дворянин заради розваги видає себе за селянина-нареченого, а 

потім закохується у свою ж невпізнану ним дружину. 

Мотив, пов’язаний із обманним зниженням статусу – «багатій удає бідного 

задля випробування підданих або родичів», – представлений у  романі «Життя та 
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походеньки Петра Степанова сина Столбікова…» Г. Квітки-Основ’яненка. 

Експеримент губернатора, який привселюдно оголошує про власну відставку, 

отримавши підвищення, розкриває йому очі на лицемірних підлеглих: ситуація 

нагадує комедію М. Загоскіна «Пан Богатонов, або провінціал у столиці» (1817 р.), 

де вигадана звістка про розорення Богатонова відразу позбавляє його всіх «друзів».  

До мандрівного мотиву підміни на побаченні, що створює комічну рольову 

плутанину, звертаються М. Чулков («На чужому бенкеті похмілля», 1789 р.) та  

П. Білецький-Носенко («Помилки», 1812 р.): аби провчити невірних чоловіків, пані 

приходять на зустріч замість служниць у їхньому вбранні.  

Включення любовно-еротичної тематики в російську літературу, зумовлене 

процесами демократизації художньої творчості внаслідок активного сприйняття 

здобутків європейської сатирично-розважальної традиції (зокрема, комедій, фацецій 

та новел), припадає на XVII-XVIII ст. [459, с. 112]. Сюжет «На чужому бенкеті 

похмілля» М. Чулкова є безпосередньою обробкою сюжету новели 6 ІІІ дня 

«Декамерона» [460, с. 48]. «Твори Боккаччо не перекладалися, але через 

посередництво більш пізніх західних новелістичних збірок сюжети «Декамерона» 

були знайомі російській публіці та розроблялися в масовій розважальній прозі ще в 

XVII ст. Збірка «Сміховинні повісті», поширена в рукописах у XVII – першій 

половині XVIII ст., містить переробки п’яти новел «Декамерона» (день II, новела 9; 

день VII, новели 2, 4, 7; день VIII, новела 8). Тексти Боккаччо суттєво перероблені 

та адаптовані до російських звичаїв белетристами сер. XVIII ст., котрі також 

зверталися, напевне, не до оригіналу» [62, с. 34]. Ймовірно, що з відповідним 

матеріалом (власне боккаччевською версією або одним із його варіантів, 

розповсюдженим у міжнародному обігу) був знайомий і П. Білецький-Носенко, 

небайдужий до кращих надбань європейських літератур [461, с. 36]. 

Отже, доволі складно виділити якусь одну спільну тенденцію використання 

образів псевдів, що вдаються до тимчасового зниження власного статусу (1А), для 

створення комічного ефекту в художньому епосі як українських, так і російських 

письменників кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Єдине, що об’єднує 

різноманітні, залежні від жанрових потреб варіанти конкретизації в типологічному 
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аспекті, – їхній функціональний потенціал як дієвих засобів створення інтриги, 

побудованої на читацькому очікуванні наслідків розкриття обману, відновленні 

формально-сутнісної відповідності. Уявлення про засноване на рольовій інверсії 

вдавання як «сприятливий матеріал» для літературної інтриги має універсальну й 

доволі архаїчну природу (на думку О. Фрейденберг, воно відображається ще в 

античних комедіях): сюжет може варіюватися як завгодно, але інтрига залишається 

в будь-якому випадку. «Найголовніше тут – його (сюжету – О. Н.) закручування та 

розвиток, гра удаваного та справдішнього, непорозуміння та обману, заміна одного 

іншим», коли неможливо певний час розібратися в тому, що відбувається, 

відрізнити правду від ілюзій» [342]. 

Інакше, в дусі живої народно-національної стихії, представлена ситуація 

соціальної інверсії («пан і слуга міняються місцями» – 1А, 1В) у «Прогулянці із 

задоволенням та не без моралі» Т. Шевченка (перша частина, яку ми розглядаємо, 

була завершена автором у 1856). Те, що твір не вписується в загальний контекст 

використання такого матеріалу для сатиричного осміяння самозванства або 

створення авантюрної атмосфери через інтригу з обманним зниженням суспільного 

положення, вказує на його приналежність до іншої жанрової традиції (із рисами 

начерку, біографічної прози), а також –  зріло реалістичної художньої словесності.  

Близький самому авторові герой повісті, керований бажанням наблизитися до 

народу, із пана перетворюється на «гречкосія» [462, с. 302]. «Мужик тотчас вышел. 

Я не без труда уговорил его надеть мой фрак, а сам нарядился в его праздничную 

свитку…я так вошел в свою роль, что, не говоря о гостях, сама хозяйка и брат ее, 

оставив принужденное великороссийское наречие, заговорили со мной по-своему, т. 

е. по-малороссийски» [462, с. 302]. Травестія змальована в дусі кращих надбань 

національно-святкової культури. Як цілком слушно вказує Т. Гундорова, «таке 

переодягання (перелицювання) виглядає знаменним: символічно, Шевченко вводить 

себе в коло своїх улюблених простонародних персонажів, з якими він почуває 

мовну, станову, етнічну (зрідні родинній) солідарність» [463]. 

Натомість усіх потішає селянин Гарасим, змушений носити панський одяг. «И 

правду сказать, было чему смеяться. Если бы мертвый встал из гроба да взглянул на 
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земляка моего, одетого, как Гарасым теперь был одет, и плясал бы вдобавок казачка, 

то уверяю вас, если бы он не захохотал, то, по крайней мере, улыбнулся бы. Такое 

смешное превращение и самому Овидию Назону в голову не приходило» [462, 

с. 302]. Ремінісценція до «Метаморфоз» викликає асоціацію з міфологічними 

перетвореннями і загострює відчуття комічної псевдоморфності. 

Т. Гундорова, окрім іншого, звертає увагу й на знакову маску оповідача 

«Прогулянки» – Кобзаря Дармограя. «Кобзар – символічна персоніфікація його 

поетичного генія. Міфоґенна потуга цього образу надзвичайно сильна і глибока. У 

порівнянні з ним кобзар Дармограй явно вказує на профанну та самоіронічну 

символіку характеру (Дармограй – той, що грає задарма, безплатно, задля розваги). 

Зниження характеру оповідача означає його опредмечення, з одного боку, та 

наближення до біографічної особи автора, з другого боку. Автор раціонально та 

іронічно самовідчужує себе в такій рольовій та стильовій іпостасі» [463]. Отже, 

образна гра в контексті ієрархічних категорій відбувається відразу на двох 

композиційних рівнях – внутрішньому (сюжеті) та зовнішньому (оповідному 

обрамленні).  

Характер, призначення комічних образів псевдоправедників (3А) й 

псевдоінферналів (7D) в епічних творах української та російської літератур 

досліджуваної доби демонструє подібність, детерміновану насамперед двома 

факторами: генетичним (очевидною є близькість до тенденцій використання таких 

псевдів комедійно-водевільною традицією, сатирично-гумористичною прозою) та 

соціально типологічним (усвідомлення згубності поширеної в суспільстві 

крутійської експлуатації відповідних «масок»). Аналогічні сюжетні ситуації за 

участі псевдочаклунів та псевдопровидців покликані осміювати захоплення магією, 

забобонами, езотерикою тощо, за рахунок яких живляться різні авантюристи (тобто 

розсіювати темряву невігластва), а сцени з «добропорядними», «богомольними» 

пройдисвітами спрямовані проти ханжества й наївної легковірності. 

Так, наприклад, сатиричний тип псевдоправденика, «російського Тартюфа», 

що узагальнює прояви характерного для тогочасної дійсності релігійного 

лицемірства, представляє у своїй галереї персоніфікованих суспільних вад 
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М. Новиков («Демокрит, що сміється», 1769 р.). «Ханжа выступает смиренно из 

церкви, раздает по полушечке бедным, его окружающим, и считает оные по четкам. 

Идучи читает молитвы, от женщин свой взор отвращает, оберегая свои очи, ибо он 

говорит, чтобы конечно оба их исткнул, ежели бы они его соблазнили. Ханжа 

грешит поминутно, но показывает себя праведником, идущим по пути, устланному 

тернием. Притворные молитвы, набожность и посты не мешают ему разорять и 

утеснять, сколько возможно, подобных себе. Ханжа грабил тысячами, а раздает 

полушками. Такою наружностию он многих обманывает» [464, с. 147]. 

Цілком у дусі антиклерикально-сатиричних тенденцій розвитку 

західноєвропейських літератур, акцентуючи на безпосередньому зв’язку з доробком 

Вольтера, створює образ псевдосвятенника П. Білецький-Носенко («Урок панам». 

Подражаніє Вольтеру, 1812 р.). «Сей мнихъ ходивъ з’пістною пикой / Днемъ у полу 

стави дививсь / В’ночі-жъ був самъ собі владикой / З’чарой да з’фліонками казивсь: 

/ И сміло пухкими руками / Кишеню туго набивав» [465, с. 98]. Хитрий абат 

утирається в довіру до князя для того, щоб за його спиною, користуючись 

необмеженою владою, задовольняти власні гріховні пристрасті.  

На особливу увагу в контексті антиклерикально-пікарескної традиції 

використання різновидів псевдоморфних персонажів заслуговують й веселі 

походеньки російського Ойленшпігеля, «Совєст-Драла Великого Носа». Ще у 

вибраних для перекладу розділах польського «Совізжала» було багато анекдотів, 

спрямованих проти служителів католицької церкви, костьолів  (починаючи від 

простих священиків та представників чернецьких орденів, зокрема єзуїтів, аж до 

верхівки ієрархії, тобто до Папи Римського) [434, с. 49].  Вони висміювали численні 

вади католицьких кліриків, які зображувалися не надто розумними, неосвіченими, 

жадібними, розпусними. Окрім того, перекладач з польської самочинно додав ще 

декілька власних епізодів, у яких Совєст-Драл за допомогою своїх витівок викриває 

глупоту священства [434, с. 49]. Так, зокрема, цей шахрай викрадає цінні речі, 

видаючи себе за набожного абата Франциска, а в образі єзуїта схиляє до любовного 

зв’язку заможну пані та її дочку (мотив «хтивої поведінки священнослужителя»).  
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Однак загалом (порівняно з європейською літературною традицією) осміяння 

церковників є менш типовим для художньої словесності Російської імперії 

досліджуваної доби, позначеної більш шанобливим ставленням до служителів 

культу. 

Цілком закономірним є використання в пов’язаних із пікарескою романах 

О. Вельтмана («Пригоди, почерпнуті з моря житейського. Саломея»),  В. Наріжного 

(«Російський Жилблаз…»), Г. Квітки-Основ’яненка («Життя і походеньки Петра 

Степанова сина Столбікова..») мотиву «грішник удає святенника з корисливою 

метою». Дмитрицький просить фінансової допомоги, видаючи розпусних 

обманщиць за благочестиве сімейство, Петро Степанов теж готовий щедро 

жертвувати на користь порядної, але збіднілої родини (насправді – безсоромних 

повій), а крутій В. Наріжного прикидається глибоко релігійною людиною, аби 

втертися в довіру до заможного пана та обібрати його. В останньому випадку знову 

очевидна паралель із «Тартюфом» Ж.-Б. Мольєра: дружина майбутньої жертви 

знайомиться з обманщиком у церкві, який привертає її увагу натхненною молитвою, 

вводить у сім’ю, чоловік безмежно довіряє «богомольцеві» і, як наслідок, 

залишається ні з чим. Різниця між творами, споріднениим з надбаннями 

крутійського роману, визначається через характер їхніх головних персонажів. 

Пікаро О. Вельтмана та В. Наріжного постійно змінюючи маски, виступають у ролі 

головних псевдів-ошуканців. Натомість, Г. Квітка-Основ'яненко створює образ 

простака, який сам постійно страждає від симулянтів-обманщиків (наративне кліше 

«простак стає жертвою шахрая»): псевдоінферналів, псевдоправедниць, 

псевдородички (в одному з епізодів твору він зустрічає свою псевдосестру – 5Е, яка 

прагне поживитися за його рахунок). 

Схожими з актуальними для свого часу «антимасонськими» комедіями 

Катерини ІІ, спрямованими на викриття шахраїв, що імітують причетність до 

потойбічного світу, є певні епізоди романів В. Наріжного та Г. Квітки-

Основ’яненка: у «Російському Жилблазі» та «Житті і походеньках Петра Степанова 

сина Столбікова» масонські гуртки, до яких потрапляє розповідач, організовані з 

єдиною метою – виманювати гроші у простаків (Високопросвітлений видає себе за 
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духовидця, брат Лікоріси – за злого демона, аби налякати маловірних «масонів» 

тощо).  

Охоче вдаються до подібного обману й російські пікаро: Неох грає роль жерця 

Перуна, прагнучи покепкувати з багатого, але недалекого рогоносця, що вірить у 

силу «магічних» обрядів («Казка про народження тафтяної мушки» М. Чулкова, 

1768 р.), Ємеля О. Вельтмана розважає Еразма Львовича, удаючи «халдейського 

астролога» («Новий Ємеля, або Перевтілення», 1845 р.), хитрі клірики «чаклують», 

аби трохи підзаробити («Дячок-чаклун» М. Погодіна, 1831 р.), популярний сюжет 

про солдата-«чаклуна», що задарма отримав обід та вигнав із хати коханця-

«нечистого», представлений у «Повісті про вдалого молодого солдата» з 

«Письмовника» М. Курганова (на думку В. Рак, укладач запозичив його для 

«Письмовника» із однієї збірки на кшталт «Contes a rire», у яких передруковувалися 

історії «Вибраних оповідань» А. д’Увіля  [466, с. 222]). 

Значне місце посідають псевди-крутії також у повістях Г. Квітки-

Основ’яненка, матеріал для яких автор бере безпосередньо з реальної дійсності. Так, 

наприклад, сюжет своєї комедії «Ясновидиця», написаної під впливом роздумів над 

поширеними в суспільстві видами шарлатанства, він використовує для створення 

«Маргарити Прокопівни» (1841 р.): амплуа «Тартюфа в спідниці» зберігається за 

Маргаритою, псевдопровидиці-сомнамбули – за Євгенією, а магнітезера – за 

псевдолікарем. При цьому, залишаючи фабулу практично без змін, письменник 

дещо трансформує образ Євгенії: із свідомої шахрайки вона перетворюється на 

жертву «несприятливих життєвих обставин» [380, с. 626]. «Майор. Как ты попала в 

ясновидящие? Евгения. Один, назвавший себя лекарем, или доктором, и который, 

как я после уверилась, был из жидов и притом большой мошенник, имел в 

сообществе одну женщину, просто бродягу, за дурную нравственность прогнанную 

мужем своим. Доктор составлял какие-то мыла, эликсиры и тому подобное и тем 

выманивал довольно денег; а она, с лицемерием и ханжеством ходя в городе по 

домам, выпрашивала подаяние, но не для себя, а для пособия бедным через нее» 

[467, с. 172]. 
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Український письменник виступає також проти народної віри в знахарство 

(«Знахар», 1841 р.), документально точно відтворюючи пов’язані з нею різні методи 

шахрайської маніпуляції та майстерно типізуючи негативні явища сучасності [468, 

с. 117]. Автор іронізує над забобонами, які забезпечують успіх таким 

псевдоінферналам, як дядечко Радивонович: «Великое дело знахарь! Почтеннее его 

нет не только в том селении, где он живет, но и в целом околотке» [469, с. 212]. 

Страшні наслідки шарлатанського лікування, довіри до знахарів показує 

письменник також у своєму романі «Пан Халявський» (1838 р.).  

Рівня гротеску досягає сатира Г. Квітки-Основ’яненка в «Герої очаківських 

часів» (перша назва твору «Український Дон Кіхот» [97, с. 138]): у дусі 

М. де Сервантеса він за допомогою пародійних прийомів викриває 

неправдоподібність фантастичної літератури та фольклорного демонізму, 

захоплення якими перетворило Романа на справжнє посміховисько. Блюзнірські 

вистави за участі псевдонечисті («відьом» та «чортів»), псевдочаклуна, які 

влаштовують для нього солдати, асоціюються із жартами в графському палаці над 

Дон Кіхотом та водночас – типовими для комедійної драматургії розіграшами-

містифікаціями. 

Ще одним спільним об’єктом сатиричного осміяння письменників стає 

«модна» псевдовченість (3С). Так, наприклад, М. Новиков персоніфікує її в образі 

світського блазня Плоха. «Он спешит показать свою глупость в каком ни на есть 

знатном доме… Вмешивается в их разговоры и, ничего не зная, думает оказать себя 

разумным; он читает книги, но ничего не понимает, ходит в театр, критикует 

актеров и, понаслышке затвердя, спорит: этот актер хорош, а этот худ» [464, с. 144]. 

Г. Квітка-Основ’яненко у своєму оповіданні «Малоросійська биль» 

(«Купований розум», 1842 р.) висміює «пихатого дурника» Харка, який, витративши 

чимало коштів «на науку», навчився лише «слова варнякати не наші», а 

«московські», «та й то, не до ладу» [470, с. 409]. Публічна демонстрація «знань» 

обертається для його батька справжнім соромом. «Набрався таки розуму; буде з 

мене. Що і скажу вам, так ви не второпаєте. Одначе спитаю у вас чого, а ви, коли 

достане у вас розуму, скажіть, що і як бути. Та навряд скажете: ви дальше світу не 
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бачили, як у своєму селі, не так, як я. А скажіть мені: як згорить батькова хата, де 

будуть тоді горобці водитися?» [470, с. 411]. Сюжет оповідання нагадує фацецію 

«Про поселянина, який віддав сина навчатися латини», яку детально розглядає 

В. Адріанова-Перетц [471]. Лінивий син «в праздности пребы» й замість займатися 

відвідував місце, «идеже рюмки гремят», а коли настає час для перевірки і батько 

питає його, як латинською мовою називаються різні предмети побуту (вила, віз, гній 

тощо), той просто починає додавати до слів закінчення «ус», удаючи, що знає 

латину [471, с. 399]. Однак, якщо у фацеції висміюється невігластво, приховане за 

«псевдолатиною», то в оповіданні Г. Квітки-Основ’яненка – «модне» захоплення 

«московською мовою», характерне для пихатих псевдовчених провінціалів. Саме ця 

риса стає однією з ознак онаціональнення такого інваріанта псевдорозумника. 

Іронічно змальовує загальну картину типового «освіченого суспільства» 

повітового містечка М. Гоголь у «Мертвих душах». «Многие были не без 

образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского… Прочие 

тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто 

«Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал» [446, с. 241]. Що ж до 

жіноцтва, то воно є втіленням псевдопорядності. «В нравах дамы города N были 

строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких 

соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и 

происходило какое-нибудь то, что называют другое-третье, то оно происходило 

втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все 

достоинство» [446, с. 243]. У другому томі «Мертвих душ» типовим 

псевдорозумником є Кошкарьов, який вважає, що якщо «одеть всех до одного в 

России, как ходят в Германии», то й «науки возвысятся, торговля поднимется, 

золотой век настанет в России» [472, с. 433]. 

Отже, українські та російські письменники демонструють небезпідставний 

інтерес до інваріантів персонажів, псевдоморфність яких виникає внаслідок 

вербально-позиційного вдавання (3А, 3С, 7D), як засобів сатири. При цьому вони 

по-своєму конкретизують їхні образи, пристосовуючи до потреб дійсності. 

Міжтекстові зв’язки творів, у яких функціонують такі фігури, проявляються на 
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проблемно-тематичному рівні: включені в різні сюжетні ситуації, ці псевди 

слугують спільній меті  – вираженню критичного ставлення до лицемірства, 

ханжества (псевдоправденики), пихатої неосвіченості (псевдорозумники), 

примітивної забобонності, довірливості, захоплення «трансцендентним» 

(псевдоінфернали). Типологічні паралелі та генетична спорідненість із 

європейською традицією вказують на широкий, не обмежений національно чи 

історично, комічний потенціал цього матеріалу. 

Натомість використання мотиву крос-ґендерної травестії (образів 

псевдожінок) для створення сміхового ефекту характерне лише для російської прози 

досліджуваної доби. Українські ж автори, змальовуючи псевдожінок («Маскарадний 

випадок» Є. Гребінки) та псевдочоловіків («Чайковський» Є. Гребінки, «Капітанша» 

Т. Шевченка), надають сюжетам за їхньої участі протилежного емоційного 

забарвлення, що зумовлює включення відповідного матеріалу в інший розділ 

дисертації (4.2.).  

Одна з основних причин популярності оповідного кліше з перевдяганням 

чоловіка у вбрання протилежної статі серед російських авторів – іманентна 

тогочасній художній словесності орієнтація на відповідний епізод широко відомої 

«Повісті про Фрола Скобєєва» (прибл. кінець ХVII – початок ХVIIІ ст.), де Фрол 

грає дівчину, щоб спокусити дочку багатія. Фахівцям відомо, що твір є одним із 

перших свідчень тих процесів демократизації давньоруської культури, які 

відбуваються внаслідок рецепції західноєвропейських фольклорно-літературних 

традицій*. Карнавально-еротичний «мандрівний» мотив «чоловік удає жінку заради 

любовних пригод», популяризований ще баладами, анекдотично-новелістичним та 

пародійними жанрами, перекладними повістями та «гісторіями» першої половини 

ХVIIІ ст. («Повість про Францела Венеціана», «Повість про Євграфа та 

Олександра», «Повість про російського кавалера Олександра» тощо) якнайкраще 

відповідає також потребам російської сатирично-гумористичної прози ІІ половини 

ХVІІІ ст., оскільки узгоджується з настановою на руйнування ієрархічної системи 

естетичних цінностей класицизму. «Не випадково описи таких «непристойностей» 

трапляються виключно в низьких жанрах класицистичної літератури: романах, 
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казках, новелах та сатирах. До «низькості» естетичної додається ще й ґендерна 

інверсія, яка перевертає, висміює та пародіює канонічні ґендерні ролі чоловіків та 

жінок, явище з погляду класициста і просвітника-нормативіста неприпустиме» [473, 

с. 107]. 

Показовими в цьому плані є, наприклад, твори зі збірки авантюрно-

крутійських новел І. Новикова «Походеньки Івана, гостинного сина» (1785-

1786 рр.), де простежуються «запозичення» з фацецій та новел, подібних до 

боккаччевських, відомих на теренах Росії як в усних переказах, так і в рукописній 

формі [474, с. 304]. Тут Селуян за допомогою сестри, одягнений у дівоче плаття, 

потрапляє до будинку Груші, щоб спокусити її і стати зятем багатія 

(«Новгородських дівчат святий вечір»), а покоївка Наталя, яка лягає в ліжко з 

Ганнусею, виявляється семінаристом Іваном («Про нещасні пригоди купецької 

дочки Ганнусі»). В останньому випадку ситуація за участі «травесті-спокусника» 

доповнюється мотивом «обману почуттів» – гарна «дівчина Іванко» не залишає 

байдужим вітчима Ганнусі.  

Різноманітні сюжети, пов’язані з такими комічними непорозуміннями, 

представлені також у «Письмовнику» М. Курганова: у «Повісті про потішного 

педанта» недалекому псевдорозумникові підкладають у ліжко замість молодиці 

перевдягненого конюха, а в 326 історії дружина, нарядивши чоловіка у своє 

вбрання, відправляє його на побачення з коханцем (епізод, подібний до 7 новели VІІ 

дня «Декамерона»).  

Цілком закономірним є й звернення до мотиву «чоловік удає жінку заради 

любовних пригод» М. Чулкова у крутійському романі «Гожа кухарка, або 

Походеньки розпусної жінки» (1770 р.), внутрішньо пов’язаному, на думку 

Л. Рубльової, «як із російською крутійською новелою перехідної доби, так і з 

західноєвропейським авантюрним романом XVIII століття» [475, с.  91]: адже сама 

стихія пікарески вимагає удавань та перевдягань. Автор зображує, як коханця Ахаля 

Мартона видає за власну сестру і таким чином вводить в оману свого чоловіка. «Мы 

определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину и тем со мною 

познакомиться, чтоб без подозрения имели мы всегда свидание, а другого способа к 
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оному мы не находили, ибо содержали меня после того столь крепко, что редко 

позволяли мне подходить и к окошку» [476, с. 192]. 

Отже, для затвердження мотиву перевдягання чоловіка в жіноче плаття як 

засобу комічного в російській літературі вирішальною є рецепція відповідних 

здобутків європейської словесності.  

Також для створення гумористично-сатиричних картин в епічних жанрах 

російські та українські майстри слова використовують практично не характерні для 

драматургії (за винятком «Покійника-пустуна» Г. Квітки-Основ’яненка) традиційні 

мотиви формально-сутнісної невідповідності на рівні протиставлень «живого» та 

«неживого (матеріального, мертвого)».  

Так, наприклад, мотив удаваної загибелі, потрібної для порятунку життя 

персонажа, стає об’єднувальною ланкою перекладу пригод Ойленшпігеля та його 

оригінального продовження. Також інтриги, пов’язані з імітацією власної смерті, 

допомагають Совєст-Дралу викрасти мішок із грошима [434, с. 119] та 

безперешкодно спілкуватися з коханкою [434, с. 112] («сестрою», що нібито 

знайшла брата, якого вважала померлим – 5Е, 6А).  

На підміні уявлень про людину та її матеріальну подобу засновано комічну 

невідповідність сюжетних ситуацій «Каїба» І. Крилова (1792 р.) та «Салдатського 

патрету» Г. Квітки-Основ’яненка (1833 р.). У першому творі мандрівного правителя 

замінює майстерно створена феєю лялька («ляльку/автомат видають за живу істоту» 

– 6В). Автор «східної повісті» прямо вказує на джерело запозичення: «Так некогда 

Аполлон на Троянской брани подменил Энея подделанной под него статуей; и 

между тем, как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сражалась с греками» [477, 

с. 603]. Іронічний відтінок пов’язаний із натяком на те, наскільки незначною є 

фактична роль каліфа в державі та мало помітною його відсутність. Як вказує 

Т. Федосєєва, ця «казка» має яскраво виражений дидактичний зміст, який «легко 

виявити у тексті, стилістично повністю побудованого на іронії» [478]. 

Іншу природу має ситуаційно зумовлений комізм оповідання українського 

письменника, у якому глядачі сприймають портрет за справжнього солдата 

(«матеріальна подоба мислиться як живе» – 6В): авторська трансформація-
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онаціональнення сюжету давньоримського анекдоту абсолютно позбавлена 

античного антуражу й відображає народні уявлення. Як слушно вказує 

І. Лімборський, твір Квітки «переростає межі олітературеного анекдоту, сутність 

якого полягає лише у швидкій розв’язці, котра здатна викликати сміх» [115, с. 175]: 

усі його епізоди слугують одній меті – «проясненню» раціонально визначеної 

авторської логічно-дидактичної позиції, котра фактично зводиться до формули-

сентенції у вигляді приказки, почерпнутої з фольклору, що завершує цей твір: 

«Швець знай своє шевство, а у кравецтво не мішайся!» [115, с. 175]. 

Подібні варіації «мандрівного» мотиву «живого мерця» («людину 

переконують у тому, що вона померла» – 6А), популяризованого ще малими 

комічними жанрами європейської ренесансної літератури (шванками, новелами, 

фацеціями), знаходимо в «Письмовнику» М. Курганова, «П’яниці та його жінці» 

П. Білецького-Носенка (написаній прибл. у 10-х – 30-х рр. ХІХ ст.), казці 

С. Осташевського «Пияниця» (1850 р.). 

Надзвичайна сюжетна схожість фабліо «Про трьох дам, що знайшли персня» 

та «Повісті про трьох подруг» із «Письмовника» дозволяє робити припущення 

стосовно їхньої генетичної співвідносності: в обох випадках дружина стає 

ініціатором розіграшу чоловіка, якого запевняють у власній смерті. В. Рак указує на 

опосередкований зв’язок творів: «Повість про трьох подруг» була перекладена з 

іспанської мови, а її оригіналом є повість Т. де Моліни «Tres maridos burlados», у 

якій використано сюжет середньовічного фабліо «Про трьох дам, що знайшли 

персня» [466, с. 222].  

З іншого боку, в українській версії сюжету («П’яниця та його жінка») 

спостерігаємо виразне прагнення письменника адаптувати оповідне кліше до 

національних потреб і реалій сучасної дійсності. «Колись, як він вхопив долитої 

вишнівки / Й до тину уложив / На дні сухій квартівки, / – Під тином зліг, зостався 

єле жив. / То жінка бідная, терпівши злу годину, / Щоб налякать його, – замкнула у 

мшаник. / Там холодок, покой чрез немалу годину / Зробили, що очнувсь змарнілий 

чоловік.../ Очима луп – аж він укладен в домовину» [479, с. 185]. Обман, заснований 

на грі з удаванням, має на меті відучити од згубної звички: «що каже приповість: 
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пияку од вина / Хіба одучать пліть да справжняя труна» [479, с. 186]. Перед нами 

вже не просто відображення-переклад відомого сюжету, як у «Письмовнику», а 

оригінально-авторська трансформація матеріалу в дусі сміхової стихії народного 

фольклору, з акцентом на етнографічних деталях. Хоча твір належить до жанру 

байки, однак ми розглядаємо його як виняток, оскільки він органічно 

співвідноситься з традиційними комічними наративами за участі псевдомерців та 

наочно демонструє їхнє онаціональнення в українській літературі. 

У віршованій казці поляка С. Осташевського, написаній українською мовою,  

комічний ефект створює поєднання мотивів «псевдосмерті», «сну-ілюзії» та 

«подорожі до потойбічного світу». Бажаючи провчити п’яницю, меткий пан 

переносить його до льоху, де розігрує цілу виставу за участі псевдочортів. 

Переконаний у тому, що помер і опинився у пеклі, п’яниця дає обіцянку 

виправитися.  

У такому ж анекдотичному аспекті П. Білецький-Носенко обіграє 

«мандрівний» баладний мотив «покійник приходить до коханої» («Вовкулака», 

1812 р.). Панько щоночі являється дружині до тих пір, поки вона не висловлює 

бажання податися за ним у могилу, однак очікуваний трагічний фінал заміняється 

пуантом комічного забарвлення: переляканий перспективою потойбічного єднання 

із жінкою померлий чоловік зникає назавжди.  

Ще один різновид кумедних ситуативних непорозумінь, зумовлених 

формально-сутнісною невідповідністю рівнів «живе – мертве» та «антропне – 

інфернальне», представлений у спорідненій із здобутками пікарески прозі 

М. Чулкова, О. Вельтмана та В. Наріжного («Російський Жилблаз», «Бурсак», 

1824 р.). Комічному перевідтворенню підпадає «готичний» мотив зустрічі з 

потойбічним, що отримує цілком реалістичне пояснення: покійник, якого так 

бояться місцеві, виявляється ченцем-коханцем ключниці або хворим циганом 

Янькою, нездатним покинути будинок, «диявол» та «відьма» – коханцями-

втікачами, а перевертень – звичайним обманщиком. 

Отже, українські та російські письменники, апелюючи до різних текстуальних 

традицій (античної, анекдотично-новелістичної, «демонічної»), по-своєму обіграють 
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мотиви із сутнісно-рецептивними дисонансами «живого» й «мертвого», «земного» й 

«потойбічного» задля створення ситуаційного комізму на основі гротескного 

парадоксу. 

Тенденція використання комічних псевдоморфних персонажів, пов’язаних із 

сталими фантастичними фабулами, також притаманна російській алегорично-

дидактичній прозі ХVІІІ ст., де підпорядковується меті вираження авторських 

поглядів на проблеми, сатиричного викриття вад морально-етичного та соціального 

характеру. Окрім розглянутого вище «Каїба» І. Крилова, тут доцільно згадати 

авторські журнали, органічно співвідносні з типовою для просвітницької творчості 

(Дж. Свіфта, А. Р. Лесажа, Ш. Л. де С. Монтеск’є, Вольтера тощо) іронічно-

інакомовною традицією критики суспільних недоліків у формі епістолярної фіксації 

вражень відстороненого («наївного») спостерігача*. Фольклорно-літературний 

мотив «олюднення інфернала» виконує ключову функцію для організації оповіді ще 

в авторському журналі Ф. Еміна («Пекельна пошта», 1769 р.), створеному, зокрема, 

за зразком сатиричних памфлетів Е. Ленобля, написаних, зі свого боку, «по гарячих 

слідах» «Кульгавого біса» А. Р. Лесажа [480, с. 9]: російський письменник запозичує 

художній засіб сатиричного викриття суспільних вад через діалоги Кульгавого та 

Кривого чортів. В. Рак указує також, що «сатиричні діалоги бісів, які вийшли з-під 

пера Ленобля, …були, очевидно, не єдиним зарубіжним джерелом «Пекельної 

пошти». У низці листів є паралелі з творами інших французьких авторів 

(«Єврейськими листами» маркіза д’Аржанса, віршованою казкою Ш. Перро 

«Безглузді бажання» та її прозаїчною переробкою в «Дитячому училищі» Лепренс 

де Бомон). Безсумнівно простежується  обізнаність з анонімною книгою 

«Американський шпигун у Європі» [480, с. 10]. Згодом цей же шлях обирає 

І. Крилов (журнал «Пошта духів», 1789-1790 рр.), застосовуючи типово бурлескний 

прийом розвитку сюжету відразу в двох світах («своєму», земному та «чужому», 

потойбічному). 

 Надприродні створіння, вдавшись до антропоморфізації, аби приховати 

власну природу (7С), знайомляться із життям на землі та обмінюються відповідною 

інформацією в листах. Гном Зор видає себе за сільського дворянина, сільф Свєтовид 
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– за знатного мандрівника, а в чортах В. Еміна не розпізнають їхньої темної сутності 

навіть клірики. Водночас історії, що розповідають духи, часто є сатиричними 

замальовками типізованих проявів псевдоправедності у світському або церковному 

середовищі. Комічний ефект невідповідності підсилюється за рахунок 

парадоксального висновку, до якого підштовхують реципієнта автори журналів, – 

інфернали виявляються гуманнішими за людей, які перевершують надприродних 

створінь у своїй моральній зіпсованості. Ймовірно, саме з цією метою пов’язане 

обрання «спостерігачами» саме демонічних істот, традиційно асоційованих з 

уявленнями про зло та  гріховність. 

Проте створенням композиційного обрамлення роль мотиву костантно 

сутнісної метаморфози в комічно-пародійному дискурсі не обмежується. Він може 

відображати народні повір’я та водночас демонструвати іронічне ставлення до них в 

українській та російській літературах кінця ХVІІІ –першої половини ХІХ ст.  

Так, наприклад, іронічний підтекст простежується в промовах перетвореного 

на вовка (4А) Вавіли («Іжорський» В. Кюхельбекера, 1826-1841 рр.): «Был 

человеком я, да вот: кривые толки, / Притворство, лицемерство, ложь / Меня 

взбесили наконец – и что ж? / Людей я бросил и – завербовался в волки» [481, 

с. 325]. 

С. Александров у «Вовкулаці» (1842 р.) детально, «реалістично» зображує 

думи та переживання перетвореного відьмою на вовка розповідача (4А), створюючи 

комічний ефект за рахунок пародійного «зниження» фабули з арсеналу народної 

фантастики. Очікування реципієнта, викликані асоціаціями із заголовком, не 

виправдовуються, адже замість жахливої історії про перевертня йому випадає 

спостерігати за кумедними поневіряннями переляканого «псевдововка». «Куди 

тепера повернуся? / Піти до жінки – не пізна. / Сховаться в лісі? Страх боюся, / Бо 

там звірина не одна» [482, с. 359]. Отже, твір відсилає читача до здобутків 

фольклорної демонології, органічно вписується в контекст карнавального дискурсу 

бурлескно-травестійної «котляревщини» [84, с. 21], викликає асоціації з подібною 

ситуацією роману Апулея (Луцій у шкурі віслюка). 
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Зв’язком з останнім позначена також «Повість про Неона» («І те, і се», 1769 р.) 

М. Чулкова [483, с. 51]: мотив чарівного обертання персонажа на коня розвивається 

в комічний сюжет саме завдяки збереженню його людської свідомості. Як вказує 

М. Плюханова, «найбільше Чулков забавляється неповнотою перевтілень. Основним 

предметом своїх спостережень у повісті він зробив граничний стан, у якому 

опинився герой, перетворившись на коня, але зберігши свої людські смаки та 

вподобання» [483, с. 52]. 

С. Александрова, М. Чулкова, В. Кюхельбекера об’єднує прагнення 

синтезувати  фантастичний мотив псевдоморфної метаморфози із життєвими, 

соціальними й національними реаліями свого часу, тяжіння до пародійної 

трансформації відомого матеріалу, що має акцентувати його «умовність» та потребу 

осучаснення. 

Інші різновиди псевдоморфних персонажів із комічним змістовним 

наповненням в епічних та ліро-епічних творах української й російської літератур 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. не настільки поширені, як розглянуті вище, 

та не мають чітко вираженого зв’язку з певними жанрами.  

Отже, українська і російська художня словесність цього періоду 

демонструють тенденцію активного використання та трансформації міжнародних 

інваріантів псевдоморфних персонажів як дієвих засобів досягнення комічного 

ефекту в межах схожих художніх форм, розроблених ще європейською традицією, 

що засвідчує генетичну спорідненість на рівні епічних та ліро-епічних жанрових 

конфігурацій та дає підстави для проведення мотивно-образних паралелей у 

широкому культурному контексті. Так, зокрема, поширеними в бурлескно-

травестійних поемах обох літератур є олюднені боги (7А). А у романах, повістях та 

оповіданнях, співвідносних із пародійною, крутійською або анекдотично-

новелістичною прозою, часто функціонують псевди, що грають вельможних осіб 

або сприймаються як такі (1В), удаються до вербально-позиційного та травестійного 

зниження власного статусу (1А), імітують причетність до інфернальної стихії (7D), 

святенництво (3А) або інтелектуальність (3С). Активно використовуються мотиви, 
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засновані на формально-сутнісній невідповідності «живого» та 

«неживого/матеріального» (6А, 6В), «людського» і «потойбічного» (7А,7С).  

Комічні псевдоморфні персонажі в епічних і ліро-епічних творах українських 

та російських письменників виконують ті ж функції, що й у європейській традиції: 

виступають засобами сатиричного викриття загальнолюдських та соціальних вад, 

створюють карнавальну атмосферу, необхідну для пародіювання певних жанрових 

канонів, гумористичного забарвлення оповіді, а також сприяють загостренню 

інтриги та підпорядковуються дидактичному вираженню авторських ідей.  

Така функціональна подібність визначається кількома провідними чинниками. 

По-перше, рецепцією здобутків європейських літератур: пародійної лінії розвитку 

поеми та роману, малих комічних жанрів, просвітницької алегорично-дидактичної 

прози (її «східного», «фантастичного» векторів), а також, меншою мірою, комедій. 

Йдеться як про прямі сюжетно-образні запозичення, так і про загальну тенденцію 

тяжіння до сміхового обігравання контрасту видимого та істинного, форми та змісту 

в різних проявах, викриття «звичаїв», белетристичної презентації веселих 

крутійських витівок. По-друге, як і у випадку з комічними псевдами драматургії, не 

можна ігнорувати роль соціально-ідеологічних факторів: значення просвітницьких 

переконань, що передбачають критику ілюзорної невідповідності, вираженої у 

народних забобонах, псевдонауковості, а також – розповсюдження шахрайства, 

суспільних недоліків на кшталт родового чванства, неосвіченості тощо. І нарешті, 

треба враховувати явище мотивно-образних подібностей, що мають архетипне 

підґрунтя: промовистою є, зокрема, творча репрезентація конкретно-історичного 

самозванства Г. Квіткою-Основ’яненком у карнавальних категоріях пародійних 

богослужінь та свят європейської культури («Куп’янський самозванець»). 

Водночас подібні процеси в кожній із обраних для компаративного 

висвітлення літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. мають свої векторні 

пріоритети, які впливають на результати комічної конкретизації псевдоморфності та 

засвідчують самобутні шляхи їхнього розвитку на цьому етапі. 

Так, зокрема, російські автори частіше використовують псевдів у контексті 

любовної тематики (крос-ґендерна травестія, псевдовельможні особи, псевди, що 
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приховують свій високий соціальний статус), апелюючи до здобутків європейської 

драматургії, пікарески, анекдотично-новелістичних жанрів. Українська ж художня 

словесність більше позначена тенденціями соціально-критичної, сатирично-

побутової репрезентації феномена в комічному аспекті, узгодженими з 

особливостями народного світосприйняття. Показовими в цьому плані є псевди 

творів Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, П. Куліша, Т. Шевченка тощо. 

Значущими нам видаються також паралелі між доробками Г. Квітки-Основ’яненка 

та М. Гоголя (зображення масових ілюзій, неадекватного сприйняття аферистів, 

теми провінційної псевдовченості, сатиричної інтерпретації самозванства).  

Найпоширенішими видами перевідтворення матеріалу в українській та 

російській літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. стають пародіювання 

та алюзивне включення в контекст оповіді з метою створення знакових читацьких 

асоціацій, осучаснення та онаціональнення. Характер останніх зумовлює специфіку 

національних варіацій сюжетних кліше із псевдоморфними персонажами за рахунок 

конкретизації деталями етнографічного побуту, віддзеркалення народних уявлень 

(наприклад, твори І. Котляревського, П. Білецького-Носенка, П. Куліша, 

С. Александрова тощо). 

Щодо загальних відмінностей використання псевдів як засобів комічного в 

драматичних та епічних і ліро-епічних жанрах, доцільно звернути увагу на дещо 

різний рівень міжтекстових зв’язків. З одного боку, аналогії спостерігаються в 

площині проблемно-тематичних та сюжетно-композиційних сходжень: перші більш 

притаманні драматичним та епічним формам соціально-побутового спрямування, 

другі – авантюрно-белетристичним, із гострою інтригою. З іншого боку, тільки в 

епічних та ліро-епічних жанрах подібності використання, трансформації різновидів 

псевдів можуть зримо виражатися на наративно-композиційному («обрамлення» 

оповіді) та стилістичному (пародійні поеми) рівнях.  

Також спостерігається певна «вибірковість» щодо відповідного матеріалу. 

Наприклад, в епосі для створення комічного ефекту майже не застосовується мотив 

весільної підміни, характерний багатьом українським комедіям. Привертає увагу той 

факт, що навіть у творах із практично однаковим змістом (однойменних романі та 
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комедії «Походеньки Петра Степанова сина Столбікова» Г. Квітки-Основ’яненка) 

вказаний сюжетний епізод представлений лише в драматичному жанрі (у романі 

весільну рокіровку замінено на звичайні вмовляння героя обрати іншу наречену). Це 

можна пояснювати спорідненістю даного ситуаційного кліше із обрядовими діями, 

його статусу як ритуалеми, що гармонійніше виглядає в межах близького таким 

джерелам театрального мистецтва. Натомість мотиви, засновані на формально-

сутнісних протиріччях «живого» та «неживого/матеріального», «людського» та 

«потойбічного», значно більш затребувані в епосі завдяки ролі анекдотичної та 

фантастичної оповідних традицій. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

Отже, формування провідних тенденцій використання псевдоморфних 

персонажів як засобів комічного у європейській художній творчості пов’язане із 

становленням певних жанрів карнавально-пародійного дискурсу, а також 

відображає загальні напрямки розвитку літературного процесу до кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. Генетично зумовлена поява псевдів у комічних видах 

драматургії, похідних від інверсійно-рольових календарних ритуалів, продовжується 

їхньою поступовою популяризацію, серед найбільш значущих орієнтирів якої 

доцільно виділити, зокрема, сценічні дійства античності, творчість Плавта, 

фарси/народні вистави фарсового типу, італійські «вчену комедію», dell’arte, 

доробок В. Шекспіра, Ж.-Б. Мольєра та його послідовників, іспанську ренесансну й 

барочну комедію, французькі оперети й водевілі ХVІІІ ст. тощо. Затвердження 

функціонально призначених для створення сміхового ефекту псевдів у епічних і 

ліро-епічних жанрах європейської словесності співвідноситься з надбаннями 

бурлескно-травестійної поеми, пародійної (авантюрно-крутійської, сатиричної) лінії 

еволюції роману, малих анекдотично-новелістичних форм комічного модусу 

(фабліо, шванків, фацецій, власне новел тощо), алегорично-фантастичних наративів 
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із настановою на гротескне поєднання «чудесного» та реалістично-побутового 

начал. 

Комічні псевди української та російської літератур кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. представлені численними різновидами, популярними й у 

європейській традиції, значна частина яких співвідноситься також із певними 

«мандрівними» мотивами.  

І. 1. «Принці-жебраки» (1А): «правителі інкогніто» І. Крилова («Каїб») та 

В. Льовшина («Король на полюванні»); «псевдослуги» Г. Квітки-Основ’яненка  

(«Скупий»), О. Пушкіна («Панянка-селянка»), В. Панаєва («Батьківське покарання») 

– у зв’язку із мотивами «знатна особа вдає бідняка заради любові», «знатна особа 

грає роль простолюдина задля розваги», в контексті сюжетного кліше «пан та слуга 

міняються ролями» – у П. Білецького-Носенка («Помилки») та М. Чулкова («На 

чужому бенкеті похмілля»), Я. Княжніна («Чоловіки, наречені своїх дружин»), 

Т. Шевченка («Прогулянка із задоволенням та не без моралі»).  

Самозванці (1В): псевдочиновники/-ревізори Г. Квітки-Основ’яненка («Той, 

що приїхав із столиці», «Життя та походеньки Петра Степанова сина 

Столбікова…»), М. Гоголя («Ревізор»), О. Вельтмана («Шалений Роланд»); 

псевдопани/-панянки анонімного «Обманщика», творів Я. Княжніна («Скупий», 

«Хвалько»), І. Соколова («Закоханий сліпий»), О. Корсакова («Марфа і Угар, або 

Лакейська війна»), О. Вельтмана («Саломея…», «Новий Ємеля, або Перевтілення»), 

В. Наріжного («Російський Жилблаз», «Ув’язнена наречена») та М. Некрасова 

(«Шила в мішку не сховаєш…»); псевдодворяни Г. Квітки-Основ’яненка 

(«Дворянські вибори»), Є. Гребінки («Сеня»); псевдопоміщики М. Гоголя («Мертві 

душі», «Гравці»); «титуловані іноземці» «Совєст-Драла Великого Носа», І. Крилова 

(«Урок дочкам»), О. Вельтмана («Новий Ємеля…»), В. Наріжного («Російський 

Жилблаз»), Г. Квітки-Основ’яненка («Герой очаківських часів»); псевдоцар 

Г. Квітки-Основ’яненка («Куп’янський самозванець»); «каліфи на годину» 

Є. Гребінки («Каліф на годину»), П. Куліша («Циган»), В. Льовшина («Подвійне 

перевтілення»), О. Писарева («Забави каліфа, або Жарти на одну добу»), 

Д. Горчакова («Каліф на годину»), І. Крилова («Ілля богатир»).  
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Комічні псевдогерої (1С) діють у творах О. Пушкіна («Руслан та Людмила»), 

М. Язикова («Жар-птиця»), а мотив «шлюбної підміни» (1D) обіграють 

М. Хмельницький («Повітряні палаци», «Судженого конем не об’їздиш»), 

Я. Кухаренко («Чорноморський побит»), Г. Квітка-Основ’яненко («Той, що приїхав 

із столиці, або Метушня у повітовому містечку», «Походеньки Петра Степановича 

сина Столбікова»). 

2. Образи чоловіків, що перевдягаються в жіноче вбрання (2А), пов’язані з 

традиційними мотивами: «чоловік удає жінку заради любовних пригод» 

(«Збитенник» Я. Княжніна, «Молоді скоріше старих можуть обманути» 

В. Льовшина, «Ось як воно, мати кошика та білизну» Катерини ІІ, «Новгородських 

дівчат святий вечір», «Про нещасні пригоди купецької дочки Ганнусі» І. Новікова, 

«Повість про потішного педанта» з «Письмовника» М. Курганова, «Гожа кухарка, 

або Походеньки розпусної жінки» М. Чулкова), «чоловік займає місце дівчини під 

час побачення або весілля» («Зговір» П. Батуріна, «Сміх та горе» О. Клушина, 326 

історія «Письмовника», «Бой-жінка» Г. Квітки-Основ’яненка).  

Образи жінок/дівчат, які вдають чоловіків (2В), спостерігаємо у творах 

О. Грибоєдова та П. В’яземського («Хто брат, хто сестра, або Обманом за обман»), 

Ф. Коні («Дівчина-гусар»), П. Григор’єва («Дочка російського актора»), В. Майкова 

(«Єлисей, або Розсерджений Вакх»), І. Крилова («Пустуни»), О. Пушкіна 

(«Будиночок у Коломні»), Г. Квітки-Основ’яненка («Бой-жінка»).  

3. Псевдоправедники/-святенники (3А) співвідносяться з мотивами «грішник 

удає святенника з корисливою метою» у творах Г. Квітки-Основ’яненка 

(«Ясновидиця», «Маргарита Прокопівна»), П. Білецького-Носенка («Урок панам»), 

В. Наріжного («Російський Жилблаз»), Катерини ІІ («О часи!»), М. Новікова 

(«Демокрит, що сміється»), М. Загоскіна («Славний хлопець»), О. Шаховського 

(«Урок кокеткам»), Ф. Коні («Тиха вода греблю рве»), у «Совєст-Дралі Великому 

Носі» тощо.  

Псевдорозумники (3С) представлені образами псевдофілософів/-реформаторів 

М. Загоскіна («Вечірка учених», «Богатонов у селі, або Сюрприз собі самому», 

«Сільський філософ»), О. Шаховського («Пустодуми»), Я. Княжніна («Диваки»); 
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«балакунів» М. Новикова («Демокрит, що сміється»), О. Грибоєдова («Горе з 

розуму»), М. Хмельницького («Балакун»); «пихатих дурників» Г. Квітки-

Основ'яненка («Той, що приїхав із столиці…», «Вояжери», «Купований розум»), 

М. Гоголя («Ревізор», «Мертві душі»); псевдовчених-шарлатанів О. Клушина («Сміх 

і горе»), Д. Фонвізіна («Недоросток»), О. Шаховського («Два вчителі, або Asinus 

asinum fricat»); лікарів-шарлатанів Г. Квітки-Основ’яненка («Ясновидиця», 

«Маргарита Прокопівна») та Я. Княжніна («Траур, або Втішена вдова»).  

Псевдодурники (3D) трансформовані в «мудрих простачок» («Дурненька 

розумніша від розумних» Г. Державіна, «Удавано-безумна» Я. Княжніна, «Своя 

сім’я, або Заміжня наречена» О. Шаховського), а псевдосміливці (3Е) – у комічних 

хвальків («Балакун» М. Хмельницького, «Не любо – не слухай, а брехати не 

заважай» О. Шаховського, «Не любо – не читай…» М. Осипова).  

ІІ. 4. Псевдопредставники фауни (4А): перетворені на вовка та коня персонажі 

«Вовкулаки» С. Александрова й «Повісті про Неона» М. Чулкова (в дусі «Золотого 

віслюка» Апулея), перевертень-мізантроп В. Кюхельбекера («Іжорський»). 

5. Шлюбні дублери (5А): псевдочоловіки В. Майкова («Єлисей, або 

Розсерджений Вакх»), Ф. Коні («Чоловік усіх дружин»), ситуацію «підміни на 

побаченні» обіграють В. Льовшин («Уявні вдівці»), М. Чулков («На чужому бенкеті 

похмілля») та П. Білецький-Носенко («Помилки»). Псевдоіноземці (5G) діють у 

«Дочці російського актора» П. Григор’єва, «Акторі» М. Некрасова, «Аптекарі» 

В. Розанова, псевдородичі (5E) – в історії про Совєст-Драла, «Своїй сім’ї, або 

Заміжній нареченій» О. Шаховського, «Походеньках Петра Степанова сина 

Столбікова» Г. Квітки-Основ’яненка. 

6. Псевдомерці (6А) пов’язані з «мандрівними» мотивами «людина вдає 

мертву заради порятунку власного життя» у пригодах Совєст-Драла, «людину 

переконують, що вона померла» – у «Повісті про трьох подруг» із «Письмовника» 

М. Курганова, «П’яниці та його жінці» П. Білецького-Носенка, казці 

С. Осташевського «Пияниця», «покійник приходить до коханої» – у «Покійнику-

пустуні» Г. Квітки-Основ’яненка, «Вовкулаці» П. Білецького-Носенка, «живий 

мрець» – у «Пересмішнику» М. Чулкова та «Російському Жилблазі» В. Наріжного; 
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псевдосуб’єкти дії (6В) представлені в межах оповідних схем «ляльку/автомат 

видають за живу істоту» (Каїб» І. Крилова), «матеріальна подоба мислиться як 

живе» («Салдацький патрет» Г. Квітки-Основ’яненка).  

ІІІ. ІІІ. Антропоморфне вище створіння інкогніто (7А): олюднені боги в 

«Єлисеї, або Розсердженому Вакху» В. Майкова, «Розкрадених шубах» 

О. Шаховського, «Енеїді» І. Котляревського, «Горпониді, чи вхопленій Прозерпіні» 

П. Білецького-Носенка тощо (мотив «Бог інкогніто втручається в людські справи»). 

Олюднені інфернали інкогніто (7С) – духи «Пошти духів» І. Крилова. 

Псевдоінфернали (7D): псевдочаклуни/-провидці/-духовидці («Ясновидиця», 

«Маргарита Прокопівна», «Знахар», «Герой очаківських часів», «Життя і 

походеньки Петра Степанова сина Столбікова» Г. Квітки-Основ’яненка, 

«Російський Жилблаз» В. Наріжного, «Казка про народження тафтяної мушки» 

М. Чулкова, «Обманщик», «Шаман сибірський», «Зваблений» Катерини ІІ, 

«Удаваний мудрагель» М. Еміна, «Новий Ємеля, або Перевтілення» О. Вельтмана, 

«Дячок-чаклун» М. Погодіна, «Викритий чаклун, або Через дрібниці сварка», 

«Мірошник – чаклун, обманщик і сват» О. Аблесімова, «Чаклун, ворожка і сваха» 

І. Юкіна), солдат-псевдочаклун («Письмовник» М. Курганова, «Москаль-чарівник» 

І. Котляревського, «Простак» В. Гоголя, «Муж старий, жінка молода» 

С. Петрушевича, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка), псевдонечисть 

(псевдодухи, псевдодемони) у творах В. Гоголя («Простак»), С. Петрушевича («Муж 

старий, жінка молода»), В. Дмитренка («Кум-мірошник, або Сатана у бочці»), 

Стецька Шерепері («Купала на Івана»), С. Осташевського («Пияниця»), 

В. Наріжного («Бурсак»), Катерини ІІ («Ось як мати кошика та білизну»), 

В. Кюхельбекера («Шекспірові духи»), М. Львова («Сільф, або Мрія молодої 

жінки»).  

Поширення подібних комічних псевдоморфних персонажів в українській та 

російській літературах досліджуваної доби, типових також і для європейської 

традиції, може бути пояснене з урахуванням двох основних факторів. По-перше, 

показовими є плідні результати колективної рецепції здобутків європейської 

традиції українськими та російськими письменниками, важливі для розробки власне 
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національних жанрових систем (фабульні кліше інтермедії, «комедії інтриги», сталі 

водевільно-опереточні ситуації, типи «комедії характерів» – для драматургії, 

стилістично-композиційні засоби «поєднання непоєднуваного», сюжетно-образні 

зразки карнавалізації оповіді – для епічних і ліро-епічних форм), значення згаданих 

вище індивідуально-авторських авторитетів (Ж.-Б. Мольєра, М. де Сервантеса 

тощо).  

Найбільш вагому роль у цих процесах відіграють французька, польська (як 

культурний «посередник»), італійська, іспанська, англійська літератури. При цьому 

здійснюється як свідоме сприйняття проблемно-тематичного та сюжетно-образного 

матеріалу письменниками, так і несвідоме засвоєння затверджених мотивів та 

композиційних прийомів різних рівнів (несинхронного, напівсинхронного, 

синхронного).  

Не може бути знехтувана й очевидна взаємодія української та російської 

художньої словесності кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., висвітлена в аспекті 

звернення до спільних ідейно-філософських засад, критичного осмислення 

тогочасних соціальних явищ, пов’язаних із різноманітними видами удавання, поза 

діапазоном ідеологічно упереджених розвідок «ієрархічної залежності» етносів. 

Водночас типологічний підхід дозволяє вивести порівняльний аналіз ще далі – у 

площину універсальних узагальнень. Адже, по-перше, семіотична сутність псевдів 

зумовлює їхній сміховий потенціал у різних культурах, по-друге, детермінує 

актуалізацію в мистецтві «перехідних періодів» узагалі. І нарешті, присутній у 

календарній обрядовості різних народів цей феномен як ритуалема здатний 

«переходити» до театральних, а згодом і літературних творів. 

Спільними для досліджуваних літератур є рецепція «мандрівних» мотивів із 

псевдоморфними персонажами та функціональне призначення комічних псевдів, що 

засвідчує подібності на певних текстових рівнях: проблемно-тематичному, ідейному 

– сатиричне викриття, просвітницька критика загальнолюдських та соціальних вад 

(1В, 1С, 3А, 3С, 3Е, 7D), сюжетно-композиційному – створення гумористично-

розважальних ситуаційних невідповідностей (1А, 1В, 1D, 2А, 2В, 3D, 4А, 5А, 5G, 
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5E, 6А, 6В, 7D), стилістично-композиційному – пародіювання оповідних кліше, 

руйнування «жанрових очікувань» (4А, 6А, 7А, 7D).  

Показовим у цьому плані є також жанровий діапазон їхнього використання: 

комедійна драматургія, пародійні поеми, повісті та романи, пов’язані з надбаннями 

пікарески, малі анекдотичні й алегорично-фантастичні форми.  

Популяризація численних різновидів псевдоморфних персонажів та мотивів за 

їхньої участі як засобів комічного у творах українського та російського 

письменництва кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. здійснюється на ґрунті 

органічного поєднання здобутків власної культури із жанровими канонами 

європейського карнавального дискурсу.  

Міжлітературні зв’язки з європейською скарбницею проявляються у формах 

вільних перекладів (російська словесність) і трансформацій, здійснених 

українськими й російськими авторами: осучаснення (історично зумовлені варіації 

типів 1А, 1В, 3А, 3С, 7D), пародіювання (4А, 6А, 7А, 7D), алюзивне включення в 

контекст оповіді для створення знакових читацьких асоціацій та онаціональнення 

(характерні практично для всіх видів).  

Останні демонструють національну специфіку конкретизації мотивів, 

інваріантних різновидів псевдоморфних персонажів, та, окрім іншого, вказують на 

шляхи й тенденції формування української літератури І половини ХІХ ст., які 

визначаються низкою чинників: її народністю (віддзеркалює риси народної 

творчості, ментальності, побуту), близькістю до демократичної карнавально-

обрядової стихії, популярністю бурлескно-травестійного напрямку, цікавістю до 

повсякденних проблем етнічно конверсійної провінції.  

Так, зокрема, значущими є конкретизації-онаціональнення типу трікстера 

(солдат-москаль, циган/-ка), настанова на відтворення етнічної/етнографічної 

специфіки в розробці відомих мотивів із формально-сутнісними невідповідностями 

(1А, 1В, 4А, 6А, 7D), роль фольклорної демонології (мотиви «живого мерця», 

«покійник приходить до коханої», константо сутнісної метаморфози), звернення до 

реалій провінційного буття (1В, 3С), соціально-критична репрезентація феномена 

самозванства та його комічна інтерпретація в дусі карнавальних категорій (1В) 
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тощо. Відсутність інтересу українських письменників до певних псевдів як засобів 

створення комічного ефекту (2, 3D, 3Е) може бути пояснена з урахуванням 

пріоритетних детермінант і завдань становлення нової української літератури.  

Типологія комічних псевдоморфних персонажів української та російської 

літератур відповідної доби демонструє, з одного боку, надетнічну та позачасову 

подібність людських уявлень, а з іншого, – особливості розвитку кожної з 

національних культур у їхній взаємодії із скарбницею європейської традиції.   

Результати досліджень, пов’язаних із висвітленням основних положень цього 

розділу, представлені нами в низці публікацій [187, с. 141 – 256; 197; 201 – 202; 210; 

335 – 338; 414; 440; 454]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТИПОЛОГІЯ ЕКСТРАКОМІЧНИХ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ КІНЦЯ ХVІІІ – 

 ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У СВІТЛІ НАДБАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

СЛОВЕСНОСТІ 

 

           4.1. Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу 

 

 

Екстракомічні, тобто позбавлені комічної семантики, псевдоморфні персонажі 

фантастичного дискурсу заслуговують на окрему увагу, оскільки провідні тенденції, 

функції, джерела та жанровий діапазон їхнього використання значною мірою 

відрізняються від тих, що характеризують псевдів, типових для карнавально-

пародійної, сміхової традиції [484].  

По-перше, спостерігаються певні відмінності в пріоритетах відбору матеріалу, 

що вказує на специфіку формально-сутнісних невідповідностей як естетичного 

феномена окресленого об’єкта висвітлення. Так, наприклад, серед екстракомічних 

псевдів фантастичної літератури значно менше різновидів інваріантних типів 3А та 

3С: удавання та ситуативні дисонанси етично-інтелектуального характеру 

асоціюються не так із чарівним началом, як із побутово-реалістичною й суспільно-

критичною тематикою (псевдоправедники й псевдорозумники сприймаються як 

персоніфіковане вираження суспільних вад). Водночас популярними є варіанти 4, 6 

та 7 груп, псевдоморфність яких створюється внаслідок чудесних процесів: 

перетворення (4), оживлення (6), олюднення потойбічного (7). Образи 1 групи 

зберігають популярність, однак трансформуються відповідно до вимог 

фантастичного художнього світу, втрачаючи співвідносність із соціальним 

контекстом; серед псевдів 5 групи європейська фантастика виявляє особливий 

інтерес до тих, що беруть участь у «шлюбних підмінах» (5А,В). 

По-друге, такі персонажі мають інше призначення: викликають відчуття не 

карнавальності, а «казковості», непередбачуваності й примарної таємничості буття, 
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часто актуалізують міфологічні/фольклорні світоглядні та формальні константи 

тощо.  

По-третє, вони пов’язані з відмінними жанровими традиціями (казковою, 

баладною, «страшного оповідання», готичного роману та ін.) і мотивами 

(метаморфози/обертання, закоханості у ляльку, візиту мертвого 

нареченого/чоловіка, угоди людини з дияволом у людській подобі тощо).  

І нарешті, їхня популяризація часто зумовлена специфічними чинниками. 

Більшість типологічних факторів, які відіграють велику роль у процесах поширення 

комічних псевдів (бачення комічного, прагнення до викриття відповідних 

соціальних феноменів, зокрема, шахрайства/самозванства, тенденції карнавалізації), 

на популяризацію псевдів, які стають основним предметом розгляду в цьому 

підрозділі, не впливають. Натомість доцільно зосередитися на інших детермінантах: 

загальнолюдських особливостях міфомислення (вираженого, зокрема, в інверсійно-

ініціаційних ритуалемах та їхніх наративних формах, анімалізмі, настанові на 

«олюднення» потойбічних сил) [245, с. 653 – 654], уявленнях про сутність 

жахливого як «чужого» по відношенню до «свого» світу та гротескній природі таких 

образів, авантюрно-драматичному потенціалі сюжетних ситуацій із обертаннями, 

удаваннями, підмінами тощо [246, с. 888].  

Дослідження ж літературних зв’язків вимагає не лише переключення уваги з 

галузі карнавально-пародійних жанрів на фантастичні, але й висвітлення у 

вказаному аспекті преромантичних та романтичних ідейно-естетичних засад, 

затверджених європейською культурою та творчо адаптованих до власних 

національних потреб українськими і російськими письменниками кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст.  

Водночас, як і у випадку з комічними псевдами, компаративному аналізові 

екстракомічних псевдів має передувати діахронічний екскурс, мета якого – 

диференціація провідних етапів і напрямків розвитку фантастики, її жанрово-

тематичних різновидів у європейських літературах, значущих з погляду становлення 

традиції використання псевдоморфних персонажів, мотивів за їхньої участі.  
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«Категорія фантастичного з притаманними їй характеристиками 

«нереальності», «вигадливості», «нездійсненності» є внутрішньо неоднорідною та 

охоплює доволі широке коло явищ, відмінних за своєю природою, – 

народнопоетична (міфологічна, казкова тощо), утопічна, алегорична, філософсько-

метафізична, «демонічна», наукова фантастика, магічний реалізм, фентезі та ін. [246, 

с. 888 – 894]. Як зазначає О. Стужук, пропонуючи «тлумачення фантастичного як 

особливого типу естетичного мислення-відчуття та художнього бачення», «феномен 

художньої фантастики в літературі як метажанру», об’єдний «не лише загальним 

предметом художнього зображення (зовнішній аспект), а насамперед способом 

художнього вираження (внутрішній аспект). Відтак художня фантастика виступає: 

а) як прийом –застосування фантастичних засобів та елементів фантастики у 

нефантастичних текстах; б) як концепт – синтез філогенетичних, онтогенетичних, 

змісто- та жанротвірних чинників художньої фантастики. В межах фантастики-

концепту виділяємо три підгрупи текстів: власне фантастика, наукова 

фантастика та фентезі [485, с. 6]. 

«Несерйозна» фантастика й відповідні псевдоморфні образи як засоби 

соціальної критики та пародійної дискредитації усталених канонів з огляду на їхнє 

функціональне призначення, семантичне наповнення, жанрові межі, тенденції 

застосування були розглянуті в попередньому розділі. Наразі ж постає питання 

щодо власне фантастичних псевдів, затвердження основних варіантів яких 

закономірно співвідноситься з провідними векторами формування важливих в 

аспекті тематики нашого дослідження розмежованих вище видів фантастики – 

народнопоетичної, «демонічної» та філософсько-метафізичної.  

Виникаючи на певних етапах культурної еволюції, надалі вони демонструють 

можливість органічного синтезу, не в останню чергу зумовленого спільною 

гротескною сутністю всіх фантастичних образів – злиттям «якісно різнорідних та в 

реальності несумісних елементів» [246, с. 888]. У непоодиноких випадках, коли така 

різнорідність має характер формально-сутнісної дисгармонійності, персонаж стає 

псевдом. 
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Найбільш архаїчна народнопоетична фантастика пов’язана з мифомисленням. 

«Фантастичні образи (які ще не усвідомлюються як фантастичні) виникають уже на 

рівні первісного мислення, де вони є практично єдиним способом наочного втілення 

узагальнених (багато в чому ілюзорних) уявлень про світ, що лише починають 

зароджуватися» [246, с. 888]. Основоположний для такого світосприйняття принцип 

універсального взаємовідношення детермінує популяризацію міфологеми 

метаморфози [140, с. 263], надалі успадкованої фольклорною фантастикою [246, 

с. 888-889]. Як вказує М. Качмар, «до давніх міфологічних рудиментів, які своєрідно 

відображені й трансформовані в різних фольклорних жанрах (казках, легендах, 

переказах, оповіданнях та ін.), належить метаморфоза (від гр. methamorphosis – 

перетворення), виникнення і функціонування якої зумовлені анімістичними 

уявленнями» [190, с. 741]. 

Серед множинних варіантів образних конкретизацій метаморфози для 

компаративних студій псевдоморфних персонажів значущості набувають лише 

перетворення, пов’язані із сутнісно неадекватною зміною зовнішнього вигляду в 

антропно-онтологічному аспекті – людини (звичайної чи наділеної надлюдськими 

здібностями) на природній об’єкт або навпаки (псевди 4 групи) та 

потойбічного/причетного до цієї сфери створіння на чоловіка чи жінку (псевди 7 

групи).  

Представлені вже в античній літературі (епопеях – 7А, жанрі «перевтілень» 

[140, с. 266] – 4А, 7А) та творах раннього Середньовіччя (архаїчному епосі – 7А), 

надалі ці мотиви затверджуються у фантастичній традиції Європи, поступово 

набуваючи сталого зв’язку з певними її різновидами та трансформуючись згідно до 

переосмислення уявлень про природу «чудесного». 

Суттєвими змінами в інтерпретації феномена позначена середньовічна 

християнська культура. «Похмура стихія потойбічного (химерна суміш язичеських 

образів та християнської демонології) вже тісно поєднується із стихією побуту, але 

поєднання це відбувається з перевагою трагічного, жахливого, а не сміхового 

начала» [246, с. 889]. Так актуалізується «демонічна» фантастика народних легенд, 

переказів із ключовими для неї ситуацією несподіваного вторгнення жахливо-
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потойбічного у світ людей та образом олюдненого диявола – 7С (див., наприклад, 

«Диявол у побуті, легенді та літературі середніх віків О. Амфітеатрова [486]). Як 

указує Л. Щитова-Романчук, «диявол… здатний був перевтілюватися і дурити. Для 

пересічної людини трагедія полягала в тім, що вона…постійно могла бути 

ошуканою, взявши участь в ілюзорному та сумнівному спектаклі» [256, с. 4]. А 

згодом поруч із образом «страшного» диявола у виставах народного театру, казках, 

сказаннях популяризується фігура травестійного чорта – «шахрая, пересмішника, 

бешкетника» [256, с. 6]. Поширення таких сюжетів та образів у творчості різних 

народів демонструє універсальне прагнення позбутися страху перед демонічним 

шляхом його часом навіть надмірної антропоморфізації, подібно до того, як 

тотальне олюднення міфомислення свого часу допомагає побороти боязнь 

природної стихії*. Псевдоморфний інфернал, котрий діє на землі в людській подобі, 

обманюючи таким чином своїх жертв, – яскравий приклад персоніфікації архетипу 

шахрая [256, с. 6], трікстера. 

На особливу увагу в цьому аспекті заслуговує функціональний тип 

потойбічного самозванця-перевертня (1В), який не просто самочинно оголошує себе 

володарем, а змінює за допомогою чарів зовнішність, перетворюючись на двійника 

справжнього можновладця. Такий псевд «мандрує» країнами разом із сюжетом про 

підміненого правителя («Слов’янські казання про Соломона й Кітовраса та західні 

легенди про Морольфа й Мерліна» О. Веселовського). Автор простежує шлях 

«мандрів» мотиву із монгольських казок (демон Шимнус/Шумус) [118, с. 25], 

індуїстських легенд (боротьба Вікрамадітьї з демоном) [118, с. 40], епізоду 

«Панчатантри» про царя Мукунда [118, с. 43] – до єврейських талмудичних легенд. 

Останні стають джерелом для численних сюжетів на Заході і Сході. А вже від них 

згодом відділяється версія, у якій демон-узурпатор поступається місцем янголові, 

що оберігає престол на час виправлення гордовитого імператора, змушеного 

потерпати невпізнаним (1А): на відміну від східних, у європейських переказах 

рокіровка відбувається як покарання за гріхи, з Божої волі [164, с. 31]. 

Популяризація перекладів «Римських Діянь» сприяє тому, що цей матеріал стає 

відомим у фольклорі й літературі різних народів, закріплюючись завдяки своєму 
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фантастичному характерові в межах белетристики (див. праці С. Пташицького [194], 

О. Ромодановської [164], О. Астаф’єва [165]).   

У фантастичних сюжетах Середньовіччя з героїчною та шлюбною тематикою 

також використовуються оповідні «схеми» за участі псевдів, сутнісно-формальна 

невідповідність яких є результатом не метаморфоз, а рольових підмін міфо-

ритуалістичного генезису: втративши своє первинне сакральне значення, вони 

перетворюються на своєрідні кліше народнопоетичного дискурсу. Такі процеси 

зайвий раз засвідчують співвідносність певних різновидів псевдоморфних 

персонажів із архаїчними джерелами. Так, наприклад, мотив шлюбного 

випробування у «Старшій Едді» та «Пісні про Нібелунгів» передбачає появу 

функціонального типу «свата-заступника» [124, с. 51] (Сіґурд та Зіґфрід – 5А), щодо 

якого справжні наречені виступають як псевдогерої, привласнюючи собі чужі 

заслуги (Ґуннар та Ґунтер – 1С): «обмін героїв подобою» [129, с. 20]. Ритуалему 

підміни в першу подружню ніч можна декодувати в циклі про Трістана та Ізольду 

(«псевдодружина» Бранж’єна – 5В). Як указують Ю. Лотман та З. Мінц, «через 

практично всі епізоди «Трістана та Ісольди» проходить мотив перевдягання, 

перевтілення, появи в чужій подобі, тобто мотив смерті й відродження» [219, с. 43]. 

У створеному на ґрунті фантастичної історії Псевдо-Каллісфена середньовічному 

романі про Олександра Македонського вирізняється мотив «обману Нектанеба» 

[161] як трансформований варіант міфологеми стосунків Бога/жерця із жінкою 

(Нектонав має зв’язок із Олімпіадою, удаючи бога Амона – 7В). Номінальне 

зниження статусу героя в романі «Buovo d’Antona» («принц-жебрак» – 1А) на 

ритуалістичному рівні може бути співвіднесене із ініціаційними випробуваннями 

тощо.  

Від лицарських романів пролягає шлях до народних книг, белетристики ХV – 

ХVІ ст., де синтезуються мотиви й образи різного генезису («демонічного», 

народнопоетичного, авантюрно-куртуазного) та визначаються тенденції подальшого 

розвитку європейської фантастики*. Серед них значущими в аспекті тематики 

нашого дослідження є, по-перше, тяжіння до використання розпізнаваних ситуацій 

(наприклад, «угода людини з дияволом» у книзі про доктора Фауста), що стимулює 
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процеси традиціоналізації фантастичних сюжетів загалом та пов’язаних із 

функціонуванням псевдів зокрема. А по-друге, остаточне оформлення 

белетристичної настанови на створення захоплюючої атмосфери «чудесного», 

покликаного розважати читача, підсилювати інтригу, динамічність (на рівні 

композиційних прийомів) [7, с. 64], драматизм (на рівні емоційного сприйняття) 

оповіді, що, закономірно, позначається й на функціональному призначенні псевдів. 

Указаний вектор розуміння фантастичного, разом із іншими факторами, 

стимулює оновлення жанрової системи європейської словесності – зростає 

популярність художнього модусу чарівної казки (казка стає зручною формою для 

передачі будь-якого змісту [487, с. 21]): посилюється цікавість до власного 

фольклору та здійснюється плідна рецепція надбань східної казкової прози.  

Так, зокрема, на початку ХVІІІ ст. Франція знайомиться з перекладом «Тисячі 

й однієї ночі» А. Галлана, гучний успіх якого призводить до написання численних 

наслідувань, стилізацій [487, с. 20] спочатку в межах країни, а потім і за її 

кордонами, де галланова версія передається іншими мовами [7, с. 565]. Закономірно, 

відбуваються відродження й трансформації оповідних кліше за участі 

псевдоморфних персонажів із уже напрацьованого орієнтальною фантастикою 

«арсеналу». Також у Франції кінця ХVІІ – ХVІІІ ст. затвердження жанру 

літературної казки здійснюється через освоєння письменниками сюжетів власного 

культурного спадку: лицарського роману («Чарівник» Ш. К. де ла Форс – 5В), 

фольклорного чарівного епосу [487, с. 13] («Подарунки феї» – 7А, «Віслюча шкура» 

– 1А, «Попелюшка», «Кіт у чоботях» – 1В Ш. Перро, «Красуня та Звір» мадам де 

Вільньов, мадам де Бомон, мадам де Жанліс – 4А та ін.) тощо. Загалом літературні 

казки розробляють 36 сюжетів з тих 115, що трапляються у французькому фольклорі 

[487, с. 13]. 

 Італійська література відзначається появою ф’яб К. Гоцці – драматичних 

обробок казкових сюжетів (італійських та східних, зокрема, «Тисячі й однієї ночі») 

[488, с. 246]: «Король-олень», «Щасливі жебраки», «Турандот» – 1А,  «Любов до 

трьох апельсинів» – 1D, 4А, «Цар Джинів, або Вірна раба» – 5В та ін.  
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На початку ХІХ ст. з’являється збірка народних німецьких казок братів Я. та 

В. Грімм, що сприяє популяризації міжнародних казкових сюжетів, зокрема, й 

пов’язаних із функціонуванням псевдів: «Король-дрізд» (1А), «Дівчина-дикунка» 

(1А), «Король-жабеня, або Залізний Генріх» (4А), «Попелюшка» (1В, 5В), «Залізна 

піч» (5В), «Три маленькі лісовики» (5В), «Дванадцять братів» (1А), «Золотий птах» 

(1С), «Два брати» (1С, 5А), «Гусятниця» (1D), «Жива вода» (1С), «Вчений 

мисливець (1А, 1С) тощо.  

Показовими є також процеси зближення новелістики з чарівною казкою [151, 

с. 162], адже раніше, як зазначає Є. Мелетинський, для європейської літератури 

характерна була різка опозиція традицій новелістичної та казкової прози: «Ще на 

фольклорній стадії новелістична казка, яка розвинулась із чарівної, тут же рішучо 

від неї відокремилась» [151, с. 245] («Б’янка, дочка Тулузського графа» Л. Аламанні 

– 1А, «Дочка короля Британії» Ф. М. Мольца – 1А, «Що подобається дамам» 

Вольтера – 1А, «Про народження Карла Великого» А. де Еслава – 5В, «Небилиця 

тринадцята» Х. де Тімонеди – 1С, 5А тощо). 

Серед затребуваних європейською казковою фантастикою псевдоморфних 

персонажів виділяються представники 1, 4 та 5 груп, співвідносні з ними ситуативні 

кліше формально-позиційної невідповідності в соціальному аспекті («принці-

жебраки», самозванці), необґрунтованих претензій на належне іншому (псевдогерої, 

псевдонаречені, псевдочоловіки/-дружини), чарівної метаморфози.  

Кінець ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст. характеризується також потужною 

тенденцією філософсько-метафізичної художньої інтерпретації фантастичного*, що, 

зі свого боку, знаходить вираження й у псевдоморфних образах, якнайкраще 

придатних для демонстрації ідей взаємозв’язку потойбічного та земного, 

суб’єктивно ідеалістичної невідповідності видимого та сутнісного, ілюзорно-

примарної природи буття. Такі світоглядні принципи, по-своєму обіграні ще 

середньовічною, а потім і бароковою естетиками, реалізуються на рівні наративних 

конструкцій певних фантастичних жанрових форм преромантичної та романтичної 

художньої творчості європейських письменників (особливо німецьких, англійських 

та французьких)*.     
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Найбільш вагому роль у цьому напрямкові розвитку процесу популяризації 

псевдоморфних персонажів відіграє готичний роман, що «воскрешає» «демонічну» 

фантастику з типовою для неї настановою на рецепцію потойбічного як 

«жахливого», приймаючи всупереч Просвітництву реальність містичного [489, с. 15] 

або ж, навпаки, пропонуючи його несподівано-раціоналістичне пояснення*. Якщо 

для першого напряму притаманні образні варіації антропоморфних інферналів – 7С 

(диявол-Матильда з «Монаха» М. Льюїса, диявол-Бйондетта із «Закоханого 

диявола» Ж. Казота, демон-Гяур із «Ватека» В. Бекфорда, демонічна фігура 

Мельмонта з «Мельмонта-Блукача» Ч.-Р. Метьюріна та ін.), то другий створює ґрунт 

для подальшого затвердження в межах відповідної традиції псевдоінферналів (7D), 

надприродний статус яких виявляється лише формальною фікцією, покликаною 

продемонструвати оманливість чуттєвого сприйняття. При цьому сюжетні ситуації 

за участі псевдопримар, псевдодухів романів А. Радкліфф, Г. Цшокке («Куно фон 

Кібург…»), Ф. Летома («Дзвін опівночі») та ін. позбавляються того сміхового 

забарвлення, яким позначені подібні епізоди комедійного епосу й драматургії, 

залишаючись в емоційному полі драматизму, необхідному літературній готиці.     

Знаменними також стають стимульований штюрмерами розвиток літературної 

балади [489, с. 55] (зокрема, йдеться про мотив візиту мертвого нареченого в 

«Ленорі» Г.-А. Бюргера – 6В) та популяризація німецькими романтиками з 

орієнтацією на фольклор жанру літературної казки. Адже, ««двосвітність», яка 

притаманна поетиці романтизму, певною мірою присутня і в фольклорній казці. Світ 

протагоніста і світ антагоніста, як і побутовий (реальний) та духовний (ідеальний) 

світи в романтичних творах, співіснують. Спільне між ними – наявність межі, 

кордону, який у фольклорі чітко оберігається, а в романтизмі незмінно 

порушується» [458, с. 15]. Наслідком знищення таких опозицій стає, окрім іншого, й 

створення гротескно-фантастичних образів, часто заснованих на формально-

сутнісній невідповідності. 

Романтики виробляють також своєрідні «жанрові гібриди», придатні для 

обігравання спадку народнопоетичної, «демонічної»/«готичної» фантастики в дусі 

авторської філософії (казкові новели [490, с. 115], повісті, комедії, фантастичні 
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романи тощо). Особливо значущими в цьому плані є драматичні твори Л. Тіка («Кіт 

у чоботях», «Принц Цербіно», «Життя навиворіт» тощо), які «могли сформуватися 

тільки з орієнтацією на комедії-казки Гоцці» [490, с. 213] та казки Ш. Перро [490, 

с. 214]. 

В межах жанрових форм із фантастичним змістом майстри слова 

використовують різновиди псевдів, пов’язані із широко відомими оповідними кліше 

національного та східного генезису (демонічне парі з олюдненим інферналом із 

«Дивної історії Петера Шлеміля» А. фон Шаміссо або з «Холодного серця» В. Гауфа 

– 7С, константно сутнісні метаморфози «Пам’ятного опису життя його величності 

Абрагама Тонеллі» Л. Тіка або «Розповіді про каліфа-лелеку» В. Гауфа – 4А, 

«мандрівний правитель» із «Пригод Саїда» В. Гауфа – 1А, самозванець з 

«Удаваного принца» В. Гауфа – 1В тощо), створюють оригінальні фабули, засновані 

на функціонуванні псевдоморфних персонажів (наприклад, мотив самозванства в 

«Крихітці Цахесі» Е. Т. А. Гофмана чи мотив закоханості в ляльку в «Ізабеллі 

Єгипетській» А. фон Арніма, «Піщаній людині» Е. Т. А. Гофмана, «живого трупа» в 

«Романсі про троянди» К. Брентано, де труп Біондетти видають за богиню Венеру, 

тощо). Псевди у творах А. фон Арніма, В. Гауфа відображають іманентне 

романтичній казці захоплення орієнтальною тематикою.  

Затребуваність псевдоморфних персонажів 1, 4, 6 та 7 груп в літературі 

романтизму може бути пояснена з урахуванням кількох значущих факторів.  

По-перше, романтичний бунт проти обмежено-догматичних уявлень, 

романтичне міфомислення (зокрема, романтичний анімалізм [490, с. 192]) 

якнайкраще виражаються у псевдоморфних образах, створених унаслідок 

формальних перетворень (варіантах типу 4А): «романтики любили описувати 

перетворення, які руйнують речі та оголюють світ» [490, с. 21].  

По-друге, змінюється сутність гротескних образів. М. Бахтін, зокрема, 

наголошує на тому, що «переродження сміхового начала, яке організує гротеск, 

утрата ним своєї сили відродження призводить до низки інших суттєвих 

відмінностей романтичного гротеску від гротеску середньовічного та ренесансного. 

Найбільш яскраво ці відмінності проявляються відносно жахливого. Світ 
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романтичного гротеску – це тією чи тією мірою страшний та ворожий людині світ. 

Усе звичне, звичайне, обжите, загальновизнане  виявляється раптом абсурдним, 

сумнівним, чужим та недружнім людині. Свій світ раптом перетворився на чужий 

світ. У звичному та нестрашному раптом відкрилося страшне. Така тенденція 

романтичного гротеску (у найбільш крайніх та різких його формах). Примирення зі 

світом, якщо воно відбувається, здійснюється в суб’єктивно-ліричному або й навіть 

містичному плані» [138, с. 47]. Це прагнення романтиків до творчих експериментів 

із категоріями «свого» та «чужого» породжує художній світ, у якому відповідні 

опозиції поєднуються на рівні рецептивно-сутнісних суперечностей: «романтики 

шукають зустрічей чужого, нового зі своїм, звичним. Особлива поезія для них – у 

поєднанні цих категорій, у проникненні одного в інше» [490, с. 32].  

Наслідком синтезу часто стає поява гротескних образів олюднених 

представників потойбіччя (7С), покійників, які «оживають», автоматів-маріонеток 

(6В), що сприймаються як люди. На думку Ю. Манна, контраст живого та мертвого, 

омертвіння живого – улюблена тема гротеску, яка може втілюватися за допомогою 

сталих оповідних форм [177, с. 290]: літературознавець згадує мотиви ляльки, 

автомата, маски тощо. «Водночас гротеск вимагає, аби названі мотиви досягли 

певної міри інтенсифікації. Необхідно, щоб лялька або автомат ніби замінили собою 

людину, щоб маска ніби приросла до обличчя, щоб людське тіло або його частини 

ніби стали матеріальною річчю … На цьому ґрунті реалізується можливість підміни, 

витіснення «живих» форм «механічними». І для першого, і для другого слова лапки 

принципово необхідні, оскільки як живе виступає не зовсім, як живе, так і механічне 

виявляється не зовсім механічним» [177, с. 291]. 

По-третє, важливим є й особливе уявлення про маску як явище не 

культурного, а метафізичного рівня, що дається взнаки у зверненні до сюжетних 

ситуацій із удаваннями й підмінами за участі самозванців (1В), «принців-жебраків» 

(1А), псевдогероїв (1С), псевдоінферналів (7D) та ін. Оскільки «характери 

неприйнятні для романтиків, адже вони обмежують особистість» [490, с. 42], 

зрозумілим є інтерес представників цього напрямку (наприклад, К. Брентано, 

Е. Т. А. Гофмана) до феномена маски: «Маска – це ступінь затвердіння, яка слідує за 
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характером, маска – характер у «потенційованому» вигляді, якщо користуватися 

категоріями Шеллінга» [490, с. 42]. По-своєму інтерпретує популярність маски 

серед романтиків М. Бахтін, для якого важливим насамперед є її зв’язок із 

романтичним гротеском, відрив від «єдності народно-карнавального 

світосприйняття», наповненість новими значеннями (непритаманними для первісної 

природи): «…маска щось приховує, утаємничує, обманює тощо» [138, с. 48].  

І нарешті, має бути врахована й важлива роль романтичної іронії: спрямована, 

окрім іншого, проти примітивно раціоналістичного спрощення буття, вона породжує 

художній світ, у якому псевдоморфність стає своєрідною нормою, демонструючи 

глобальну невідповідність видимого та істинного, абсурдність «узаконеної» 

нормативності, заперечуючи принципи сенсуалізму загалом. 

Отже, ідейно-художні відкриття преромантизму та романтизму не лише 

позначаються на тенденціях розвитку фантастики, але й сприяють традиціоналізації 

певних фантастичних мотивів за участі псевдоморфних персонажів. 

Розгляд провідних тенденцій використання, основних варіантів псевдів 

фантастичного дискурсу української та російської словесності кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. у європейському літературному контексті вимагає 

врахування: 

- розглянутих вище мотивно-образних жанрових маркерів, сюжетів,  

функціональних прийомів їхньої організації, заснованих на формально-сутнісних 

невідповідностях певного типу, вироблених або популяризованих європейською 

белетристикою (як колективних зв’язків, так і типологічних паралелей у планах 

синхронії й діахронії); 

- рецепції філософсько-естетичних засад названих напрямів європейського 

мистецтва, потенційно продуктивних для творчої реалізації феномена 

псевдоморфності (колективних синхронних зв’язків); 

- «авторитету» окремих їхніх представників для затвердження оповідних 

кліше за участі конкретних різновидів псевдів (колективних та індивідуальних 

синхронних зв’язків).  
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Перший із перерахованих факторів має важливе значення для усвідомлення 

причин поширення псевдів, їхнього функціонального призначення, частково – 

характеру варіацій, переважно в літературі з авантюрно-любовним змістом та міфо-

фольклорним модусом його зображення (подібності тематично-композиційного 

аспекту), а також – у перших зразках авторських чарівних казок (сюжетний 

паралелізм). Йдеться про свідоме та несвідоме засвоєння здобутків перекладних 

творів белетристичного характеру (народних книг, повістей, споріднених із 

лицарськими романами, літературних казок), а також залучання до європейської 

«моди» на «східну» фантастику  (слов’янські культури опановують «Тисячу й одну 

ніч» спочатку переважно через переклад А. Галлана [7, с. 565]) із характерними 

мотивами й образами, наприклад, «мандрівного правителя» або чаклунської 

метаморфози («східний» мотив «каліф на годину» ми розглянули в попередньому 

розділі, оскільки переважна більшість його літературних варіацій в українській і 

російській творчості кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. є комічно забарвленими 

та має на меті створення сміхового ефекту). Типологічний аспект представлений 

актуалізацією схожих сюжетних кліше, особливостями трансформацій певних 

різновидів псевдоморфних персонажів, зумовлених жанровими потребами 

фантастики в різних країнах. Другий та третій чинники реалізуються в контексті 

преромантизму та романтизму, орієнтованих на зразки готичного роману, балади, 

казкової новелістики загалом та окремих їхніх майстрів зокрема (на рівнях 

тематики, проблематики, провідних ідей, сюжетних ходів). А також – частково 

позначаються на тенденціях художнього синтезу романтичного та реалістичного 

начал. 

Уже починаючи з ХVІІ ст., на Русі набувають популярності знані в Європі 

жанрові форми фантастичного та любовно-авантюрного змісту, безпосередньо 

співвідносні з лицарським епосом, становленням народних книг [208, с. 375; 491, 

с. 368], та, закономірно, сповнені різноманітних перетворень і рольових інверсій. 

«Гішпанські», «французькі» та «чеські» королевичі-лицарі добували собі в цих 

повістях-казках красунь-наречених, боролися з чудовиськами, які викрадають 

дівчат, билися чудесними мечами, зустрічали напівтварин-напівлюдей, отримували 
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незчисленні багатства тощо» [208, с. 376]. Загалом для творчої рецепції 

привабливою виявляється не лише атмосфера «казковості», але й конкретні прийоми 

її створення, а також – фабули відомих творів, пов’язані з функціонуванням 

псевдоморфних персонажів.  

Так, наприклад, значущим у цьому плані для подальшого дослідження 

варіативного розмаїття псевдів у російській літературі є «Повість про Бову 

Королевича», створена за мотивами згадуваного вище французького роману про 

легендарного героя з міста Антона (Buovo d’Antona) [492, с. 103] (історія 

випробувань, супроводжувана сутнісно невідповідним зниженням статусу 

головного персонажа – 1А). З 60-х рр. ХVІІІ ст. починає зростати «мода» на власне 

літературну казку (спочатку французьку [493, с. 3], її «східні» варіації [493, с. 10], 

пізніше – німецьку [494, с. 161]). 

Кінець ХVІІІ ст. – початок ХІХ ст. позначений активним сприйняттям ідей 

преромантизму (естетизація потойбічно-демонічного, реалізована готичним 

романом [40, с. 3], зокрема й через псевдів – 7С, D), та романтизму (двоєсвіт, 

ілюзорність буття, виражені гротескними образами псевдоморфних персонажів 

літературних балад, казок, казкових новел, фантастичних повістей – 4А, 6В) у 

російській та українській літературах. На особливу увагу тут заслуговує рецепція 

доробку Г. Бюргера (мотив візиту мертвого нареченого у творах В. Жуковського, 

Л. Боровиковського тощо) [292, с. 12; 291, с. 17; 293, с. 143], Е. Т. А. Гофмана 

(мотив закоханості в ляльку в повістях Антонія Погорєльського, В. Одоєвського 

[177, с. 60-62]). 

На думку деяких дослідників, українські письменники часто сприймають 

надбання західноєвропейської літератури через посередництво російської і 

польської художньої словесності [70, с. 14]. Однак, як слушно зазначає 

Д. Наливайко, саме в першій половині ХІХ ст. «відбувається поглиблення 

типологічної спільності української літератури з літературами європейськими, 

ідентифікація їх структур. Проте ця ідентифікація не приводить до втрати чи 

послаблення національної своєрідності українського письменства. Тут мається на 

увазі та обставина, що романтизм був першим розвинутим напрямом н о в о ї 



299 
 

української літератури, о д н о с т а д і а л ь н о ї з іншими слов’янськими і 

західноєвропейськими літературами» [91, с. 157]. 

Водночас, висвітлюючи питання типології псевдоморфних персонажів з 

позицій компаративістики, маємо враховувати не лише відносини міжлітературного 

характеру, але й зв’язки художньої словесності з позалітературними джерелами. 

Йдеться про тенденційно подібні шляхи формування фантастичних жанрів у 

творчості різних народів, позначені зверненням до власної народнопоетичної 

скарбниці, із якої запозичуються мотиви за участі псевдів, пені різновиди таких 

персонажів. Ідеї німецького романтизму особливо підсилюють інтерес слов’янських 

народів до своїх вірувань, творчості [80, с. 362; 334, с. 14 – 15], що теж позначається 

на популяризації українськими та російськими письменниками досліджуваної доби 

певних типологічних варіантів псевдів, створених з орієнтацією на національні 

перекази, балади, казки, народну демонологію тощо. 

При цьому відповідний матеріал засвідчує й типологічну подібність 

східнослов’янських фольклорно-міфологічних традицій із західноєвропейськими, 

яка виражається на рівні «мандрівних» мотивів. Так, зокрема, значущими тут є 

оповідні кліше, асоційовані з ритуалемами перехідного характеру – рольові інверсії: 

міжнародні фольклорні типи «принца-жебрака», «мандрівного правителя» (1А), 

псевдогероя (1С), крос-ґендерна травестія як композиційний прийом (2А, В) тощо. 

Показовими також є деривати універсальної міфологеми метаморфози – 

перетворення людини/людиноподібної істоти на природній об’єкт (4А): російська 

билина про Волха, українські легенди про козаків-характерників, «Слово о полку 

Ігоревім», міжнародні баладні та казкові сюжети про закляття й обертання, перекази 

про перевертнів тощо. У чарівних і побутових казках, російських билицях, 

демонологічних народних оповіданнях олюднення потойбічних істот (7А, 7С) 

виражає універсальне прагнення до антропоморфізації незрозумілого та страшного, 

формальне «оживлення» померлих (6В) – ідею взаємозв’язку життя й смерті. 

 Детермінована перерахованими вище факторами схожість типологічних 

варіантів псевдів фантастичного дискурсу органічно поєднується із специфікою 

їхнього використання й трансформації, що задовольняє потреби кожної з 
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досліджуваних літератур загалом. Водночас основні джерела рецепції, пріоритети у 

виборі інваріантів, функціональне призначення співвідносних із псевдами мотивів 

зумовлюється основними тенденціями розвитку художньої фантастики в контексті 

української та російської художньої словесності кінця ХVІІІ ст. – І половини ХІХ ст. 

зокрема.  

Детальний аналіз об’єкта нашого наукового дослідження вимагає врахування 

особливостей таких провідних жанрово-тематичних різновидів. По-перше, це власне 

російська авантюрно-любовна фантастика міфо-фольклорного модусу зображення 

(«Пересмішник, або Славенські казки» М. Чулкова, 1768-1788 рр., «Російські казки» 

В. Льовшина, 1780-1783 рр.) та співвідносні з її здобутками твори, орієнтовані на 

відтворення чудесно-героїчної атмосфери «давнини» («Слов’янські древності» 

М. Попова, 1770-1771 рр., «Свєтославич, ворожий годованець» О. Вельтмана, 1835 

р., «казково-міфологічні поеми» [489, с. 203] М. Радищева, О. Радищева тощо). По-

друге, це віршовані й прозаїчні літературні казки (В. Жуковського, О. Пушкіна, 

П. Білецького-Носенка, О. Бодянського тощо). По-третє, літературна демонологія, 

представлена жанрами «страшного оповідання» (О. Сомова, М. Гоголя, 

Х. Купрієнка, П. Куліша тощо), фантастичної балади (В. Жуковського, 

П. Білецького-Носенка, Л. Боровиковського та ін.), романтичної новели, повісті та 

роману (М. Загоскіна, М. Мельгунова, В. Титова, О. Бестужева та ін.). І нарешті, на 

окрему увагу заслуговує гротескно-фантастична проза романтизму (М. Гоголя, 

Антонія Погорєльського, В. Одоєвського тощо). 

Раніше за інші (вже в кінці ХVІІІ ст.) формується перший із перерахованих 

вище векторів розвитку російської художньої словесності. Збірники В. Льовшина та 

М. Чулкова яскраво демонструють спорідненість із європейськими літературними, 

міжнародними народнопоетичними та власними фольклорно-лубочними традиціями 

[493, с. 7]. Такі твори знаменують становлення авторської фантастики (адаптацію 

матеріалу до національних потреб, доповнення його билинним антуражем); у них 

письменники закономірно звертаються до образів псевдів, повторюваних мотивів за 

їхньої участі із знаної скарбниці художньої белетристики та чарівно-героїчного 
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епосу. Таким чином вони створюють атмосферу «чудесного», необхідну для 

напруження, динамічності оповіді. 

Наприклад, у вказаних збірниках неодноразово використовується ситуаційне 

кліше «самозванець-перевертень займає місце можновладця, набувши його вигляду» 

(1В). Так, зокрема, у «Повісті про Гасана Астраханського» із «Казок» В. Льовшина 

злий чарівник Рукман перетворюється на воєводу Мирослава й наказує слугам 

викинути справжнього воєводу за межі міста; цей же Рукман, зробившись зовні 

схожим на Свєтоміла, захоплює його престол, а в «Пересмішнику» М. Чулкова 

такими самозванцями-перевертнями є Влегон та чаклун – брат закоханої в Аліма 

Аропи.  

Усі ці колізії, безумовно, викликають асоціації, з одного боку, із 

західноєвропейською версією відомого сюжету «Римських Діянь», які перекладено 

російською мовою з польської ще в другій половині ХVІІ [495, с. 401] (до перекладу 

входить й історія про правителя, покарного потойбічним самозванцем [165, с. 4], 

надалі включена також у «Народныя южно-русскія сказки» Іваном Рудченком [165, 

с. 5]). У ХVII – XVIII ст. ця збірка поширюється в Польщі, Україні і Росії [165, с. 3], 

що свідчить «про європейські впливи на українську та російську літературу» [165, 

с. 3-9]. Про дослідження історії рецепції «Римських Діянь» українською культурою 

див. статтю О. Астаф’єва [165]. 

Однак, на відміну від оповіді про гордовитого царя «Gesta Romanorum» та її 

різноманітних переробок, створених на слов’янському ґрунті, в творах В. Льовшина 

та М. Чулкова самозванство не поєднується з покаранням за гріхи (герої є 

безневинними жертвами), а роль перевертнів там виконують злі чаклуни, не янгол. 

Це дає підстави для сумнівів щодо безпосередньої орієнтації письменників на 

«Римські Діяння» та дозволяє припустити, слідом за О. Веселовським, існування 

якоїсь особливої їхньої редакції, наближеної до східних першозразків і відомої 

російському перекладачеві [118, с. 49], або ж узагалі виправдовує переключення 

уваги зі сфери генетичних зв’язків у чималу площину типологічних паралелей.  

До того ж, сюжетні ситуації за участі потойбічних перевертнів-самозванців 

В. Льовшина, М. Чулкова демонструють відчутні подібності з їхніми східними 
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варіаціями. Так, наприклад, у казці про царя Мукунда («Панчатантра») його подоби 

набуває горбань-самозванець, прирікаючи справжнього правителя на страждання в 

образі жебрака [118, с. 43], у талмудичних легендах про Соломона та Асмодея демон 

ковтає Соломона й випльовує його в далекі землі, де той поневіряється невпізнаний, 

а сам у подобі царя керує країною [118, с. 110]. Перекладені з грецької талмудичні 

легенди [118, с. 212] були добре відомі на Русі у формі апокрифа ще до ХІV ст. [118, 

с. 137]. У найбільш давньому з них, який дійшов до наших часів, зберігається 

момент «відправки» Соломона демоном у далекі землі, однак саме поневіряння, як і 

тимчасове самозванство, не описується. О. Ромодановська згадує тут також 

створеного з орієнтацією на східні казки «Короля-оленя» К. Гоцці, де міністр за 

допомогою чарів перетворюється на монарха та займає його місце, а останній 

залишається оленем [164, с. 31]. У всіх цих текстах необхідне для самозванства 

обертання ґрунтується на художньому відображенні архаїчної віри у силу чарів, за 

допомогою яких можна набути подоби іншої людини [118, с. 43]. 

Відсутність чітких авторських вказівок, часова відстань, з якої нам випадає 

розглядати твори, не дають змоги однозначно визначити джерело відповідного 

матеріалу в «Казках» та «Пересмішнику». Тим більше, що оскільки йдеться про 

аналогії мотивного, а не сюжетного рівня, доречніше говорити про типологічну 

схожість, а не про безпосередню рецепцію [22, с. 494-497]. Водночас, саме 

неодноразове звернення В. Льовшина й М. Чулкова до «мандрівного» мотиву 

дозволяє співвідносити російську казкову прозу кінця ХVІІІ ст. із широким колом 

пов’язаних ним текстів світової культури та продемонструвати універсальність, 

значущість цієї фабульної схеми, заснованої на формально-сутнісних 

неузгодженостях, для фантастичного дискурсу загалом. 

Псевди типу «принц-жебрак» (1А) об’єднуються у казково-авантюрних творах 

російських письменників як мотивом вимушеного зниження статусу внаслідок дії 

самозванця-перевертня (Мирослав, Свєтоміл В. Льовшина), так і добровільної 

травестії знатної особи задля збереження інкогніто (Алім із «Пересмішника» 

М. Чулкова, «мандрівний правитель» Баламір, «відповідальний» король, що 

власноруч вистежує поночі злодіїв із «Казок» В. Льовшина). Подібність таких 
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персонажів до образу Харун ар-Рашида (багдадського правителя, який полюбляє, 

вдягнувшись у плаття простолюдина, спостерігати життя та шукати пригод), як і 

загальний «східний» колорит значної частини епізодів «Казок» та «Пересмішника», 

засвідчують орієнтацію на французький переклад «Тисячі й однієї ночі», 

псевдоарабські варіації французьких казкарів [496, с. 163, 175; 493, с. 10 – 11]. З 

іншого боку, епізод «Російських казок» нагадує також «Легенду про царя, що ходив 

красти» із рукописного Хітарського збірника 1744 р. [165, с. 9] 

Узагалі такі персонажі, псевдоморфність яких визначається формально-

сутнісними неузгодженостями соціального аспекту (1А, В), гармонійно вписуються 

в загальний контекст чарівного світу: якщо комічний дискурс виявляє абсурдну 

природу суспільно-рольових інверсій, то фантастичний – нівелює її, дозволяючи 

сприймати цей феномен як відповідний казковій логіці, що не знає нічого 

неможливого. Указаний художній модус є однією з важливих детермінант 

типологічних подібностей універсального рівня та забезпечує популярність 

варіативного розмаїття самозванців та «принців-жебраків» у казкових сюжетах 

різних часів і народів. Актуалізована конкретно-історичним фактором – рецепцією 

перекладної белетристичної традиції, – ця тенденція закономірно позначається й на 

російській літературі.  

Відмінним є ставлення російської фантастики до псевдонаречених та 

псевдочоловіків (-жінок), які функціонують не лише в комічних, але й авантюрно-

фантастичних творах Європи: незважаючи на значущість любовної лінії, рокіровки 

еротичного характеру не набувають поширення ні в «Казках», ні у «Пересмішнику», 

ні в інших подібних до них історіях досліджуваної доби. У цьому плані казкова 

словесність узгоджується із загальним, доволі обережним ставленням російської 

літератури до тематики «тілесного низу», звернення до якої виправдовується тільки 

в межах сміхового дискурсу. Як цілком слушно відзначає Г. Бінова, «російська 

традиція вважається надзвичайно цнотливою, навіть пуританською в зображенні 

чуттєвості й тілесності. Велику роль тут зіграли особливості національного 

характеру, своєрідність культурно-історичного досвіду» [497, с. 69].  
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Так, зокрема, хоча ситуації з незаконними претензіями на чужих шлюбних 

партнерів обіграються небайдужим до спадку пікарески М. Чулковим, безпосередні 

підміни в ліжку поступаються в нього місцем рольовим симуляціям задля спокуси. 

При цьому письменник використовує «мандрівні» мотиви з удаваннями в межах 

фантастичного наративу, перетворюючи псевдів на крутіїв-трікстерів, типологічно 

подібних до образів антиклерикальної словесності.  

Наприклад, у «Пересмішнику» представлена оригінальна варіація «обману 

Нектанеба» (7В) в поєднанні з мотивом «хтивої поведінки священнослужителя». 

Вподобавши дружину Славурона Філомену, священик видає себе за бога Плутона, 

аби добитися від неї взаємності, однак стає жертвою розгніваного чоловіка. «Во 

время оной появился бог в каплице; он, подошед к Филомене, склонял её ласкою. 

Но после, когда увидел, что она не соглашается, хотел принудить её силою. Я не мог 

того снести и в отчаянии моём дерзнул против бога: предпринял лучше лишиться 

жизни, нежели чтоб сделалось в глазах моих такое мне бесчестие» [498, с. 78].  

В іншому епізоді твору розпусний злодій Аскалон (він же – Вратісан) грає 

роль набожної людини (3А), аби спокусити Аскліаду, дружину Аліма. Демонічний 

антагоніст, який продав дияволові свою душу, несподівано набуває схожості з 

мольєрівським Тартюфом та численними варіаціями псевдосвятенників із 

анекдотично-демократичної літератури, комедійних жанрів. «Развратный набожник 

долгое время на сие не соглашался, чтоб больше утвердить о себе истину и уверить 

несведущего Алима в своей добродетели. Он представлял ему, что светская жизнь 

для него такое бремя, которого сносить он не может, и всякое людей обращение 

почитает суетным, и для того не желает иметь с ними никакого сообщения; наконец, 

по многих отговорках, как будто бы поневоле, а угождая только тем своему 

государю, объявил свое желание и хотел переселиться в то время к Асклиаде, когда 

Алим оставит сей остров» [498, с. 217]. 

Однак, незважаючи на крутійство псевдів, обігравання типових для комічної 

літератури оповідних кліше, сюжет не набуває сміхового забарвлення, зберігаючи 

іманентний казковій фантастиці драматизм. 
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Окрім вище зазначеного, любовний та пригодницький зміст російської 

фантастики кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. зумовлює подекуди звернення до 

традиційно пов’язаних із відповідним тематичним діапазоном крос-ґендерної 

травестії та образів псевдів, сутнісно-формальна невідповідність яких ґрунтується 

на візуальній зміні статі (2А, 2В). При цьому, на відміну від новелістично-

пікарескної та комедійної літератури, вони позбавляються комічного забарвлення, а 

перевдягання може замінюватися на чудесне перетворення, поєднуватися з 

оповідними кліше казкового або героїчного епосу. «Підміна – це фікція 

перетворення. Предмет або жива істота не міняють своєї сутності, вони просто 

заміщаються іншим, докорінно відмінним від  початкового, але формально з ним 

схожим… Можливе в казках і перевдягання як форма підміни, що збігається з ним 

функціонально» [499, с. 23].  

Велетень виявляється зачарованою красунею («Гасанові пригоди» з «Казок» 

В. Льовшина, «Слов’янські древності» М. Попова), чарівник Влегон в образі 

Прелєпи виманює у героя захисний талісман («Пересмішник» М. Чулкова), 

Славурон несподівано дізнається, що мудрий пустельник, із яким він вів довгі 

бесіді, насправді є гарною дівчиною («Пересмішник» М. Чулкова), дочку гетьмана 

видають за юнака («Цар-дівиця» із «Свєтославича, ворожого годованця» 

О. Вельтмана), Альоша Попович знаходить серед полонених перевдягнену в 

чоловічі обладунки Людмилу («Альоша Попович, богатирське піснотворіння» 

М. Радищева, 1801 р.), Лідія та Андана вбираються хлопчиками, слідуючи за 

коханими («Іжорський», 1826-1841 рр., «Іван купецький син» В. Кюхельбекера, 

1832-1842 рр.), а Бова – циганкою, аби потрапити в палац царівни («Бова» 

О. Радищева, прибл. 1799 р.). Поява на сторінках фантастичних творів 

псевдочоловіків та псевдожінок викликає в реципієнта необхідні автору асоціації: 

таке алюзивне кодування узгоджується з метою створення відчуття непересічності 

зображуваного, підсилює захоплююче напруження очікування розв’язки.   

Що стосується генетичних зв’язків із європейською літературою на 

сюжетному рівні, то тут показовою є рецепція популярної історії «Бови 

Королевича», заснованої на варіаціях статусної невідповідності головного 



306 
 

персонажа: «поневіряння заможного героя, який приховує власний статус», 

«повернення заможного героя в платті жебрака на весілля коханої» як різновид 

оповідного кліше «чоловік на весіллі своєї дружини», що переходить із казки в 

белетристику [500, с. 28]  (1А).  

Сербський переклад французько-італійського зразка потрапляє в Російську 

імперію через білоруське «посередництво» [7, с. 309], де набуває поширення. При 

цьому, якщо позбавлені оригінальності численні видання лубочної літератури [7, 

с. 309] лише переказують основний зміст, то майстри художнього слова здійснюють 

спроби його трансформації-онаціональнення. На окрему увагу заслуговують твори, 

які не будучи повною мірою належними до пригодницько-любовної белетристики, 

використовують відомі завдяки останній мотиви й образи з формально-сутнісними 

неузгодженостями та авантюрно-драматичним потенціалом у межах відповідного 

сюжету. Так, зокрема, у своїй богатирській повісті «Бова» О. Радищев зображує 

Бову на кораблі звичайним матросом, а також вказує, що надалі королевича як 

невільника продадуть царському садівникові. О. Пушкін у плані незавершеної 

поеми «Бова» (прибл. 1815 р.), зазначає, що Бова видає себе за сина пономаря та 

наймається на корабель, а також, що він у платі старця приходить на весілля 

Маркобруна й Дружнєвни.  

Подібну ситуацію змальовують у своїх казках М. Лермонтов («Ашик-Кериб», 

1846 р.) та В. Жуковський («Казка про царя Берендея, про сина його Івана-

царевича», 1831 р.). У «турецькій казці» багатий герой, невпізнаний навіть рідними 

(5D), з’являється на весілля Магуль-Мегері в подобі жебрака-співця (1А). У «Казці 

про царя Берендея» до візуального зниження статусу вдається не юнак, а дівчина 

(Мар’я-царівна приходить на весілля свого коханого в одязі бідної селянки): 

ймовірно, В. Жуковський запозичує мотив «дружина на весіллі свого чоловіка» з 

арсеналу наративних схем чарівних казок, де він є варіацією мотиву «чоловік на 

весіллі своєї дружини» [128, с. 118]. Отже, обидва твори засвідчують у цьому 

аспекті схожість між собою та з популярною книгою про Бову водночас, що може 

бути пояснене їхніми паралельними зв’язками з міжнародною скарбницею 

народнопоетичної фантастики.  
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Загалом перші зразки віршованих російських авторських казок демонструють 

орієнтацію їхніх авторів не лише на національний фольклор, але й на закордонні 

джерела (див. про це [501]): йдеться, зокрема, й про плідну рецепцію казкових 

сюжетів із формально-сутнісними невідповідностями європейського або східного 

походження (в останньому випадку матеріал засвоюється через європейське 

посередництво). Так, наприклад, В. Жуковський створює «відображення» 

«Подарунків феї» Ш. Перро («Три пояси», 1808 р.) та «Кота в чоботях» («Кіт у 

чоботях», 1845 р.) [502, с. 69]:  у першому випадку фея постає в образі бідної жінки 

(7А), а в другому – поет зберігає ситуацію, де кіт видає свого бідного хазяїна за 

маркіза («пасивний псевд» типу 1В). Також В. Жуковський «переспівує» німецьку 

казку із збірки бр. Грімм «Тюльпанне дерево», 1845 р. (6В, 3D) [502, с. 69], а історію 

поневірянь царя Наля та його дружини в подобі бідняків, перетворення Наля в 

конюха Вагуку (1А) запозичує з перекладу «Магабгарати» Рюккертом на німецьку 

мову [503, с. 112]. О. Пушкін у «Казці про мертву царівну» (1833 р.), синтезуючи 

матеріали казки, представленої у збірці братів Грімм, із власними записами [501, 

с. 148], зображує, як мачуха вдає черницю-жебрачку, щоб згубити свою красуню-

суперницю (1А-3А). У «Казці про царя Салтана» (1831 р.) органічно поєднано 

мотиви «Бови» та міжнародних сюжетів чарівних казок (метаморфози – 4А, 

«обмовленої матері» АТ 881 – 3В).  

Використання функціонального потенціалу диференційованих вище 

різновидів псевдоморфних персонажів свідчить про залучення російської літератури 

міфо-фольклорного характеру кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. до надбань 

європейської фантастично-белетристичної літературної традиції та міжнародної 

народнопоетичної фантастики. В аспекті генетичних взаємин значущим є засвоєння 

як окремих сюжетів, так і усталених композиційних прийомів за допомогою 

включення в контекст псевдів, формально-сутнісна невідповідність яких 

створюється шляхом метаморфоз (актуалізують «чарівне» начало), перевдягань, 

статусно-рольових й ситуаційно-рецептивних неузгодженостей (підсилюють начало 

авантюрне). В плані типологічних подібностей – трансформація конкретних варіацій 

цих псевдів та звернення до пов’язаних із ними міжнародних мотивів.   
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Щодо української фантастики обраного нами для висвітлення періоду, то вона 

очевидно відрізняється від тих зразків, які були створені в російській літературі 

М. Чулковим, В. Льовшиним, М. Поповим, О. Радищевим та ін. З одного боку, 

українська культура вже за часів бароко демонструє обізнаність із перекладними 

творами фантастичного та авантюрно-любовного змісту, сюжети й мотиви яких 

входять у народну поезію, казки, легенди [80, с. 271]. Йдеться про «Римські Діяння», 

історію «Петра Золоті ключі», демонологічні повісті, «лицарську казку» про Бову-

королевича», яка хоча й була відома, але «не досягнула великого розповсюдження» 

[80, с. 268-270], тощо. Однак, з іншого боку українська художня словесність 

І половини ХІХ ст. засвідчує порівняно із російською відносну байдужість до 

любовної тематики, надбань билинно-лицарської традиції, настанову на 

дидактичність, а не на розважальність: «проблема моральної цінності і стає 

організуючим художнім началом» [291, с. 16]. Українська авторська казка 

характеризується народністю [504, с. 6]: вона орієнтується, на відміну від російської 

авантюрно-казкової фантастики Чулкова-Льовшина, не на формальні, а на 

світоглядні фольклорні константи, узгоджує псевдоморфні образи з настановою на 

розкриття етичної тематики крізь призму цінностей народної ментальності. 

Водночас сюжети українських казок, як і російських, теж часто будуються з 

«мандрівних» мотивів [504, с. 6] за участі типологічно близьких псевдів із сфери 

наднаціонального фантастичного дискурсу.  

Як зазначає О. Горбонос, «художнім первнем появи літературної віршованої 

казки П. Білецького-Носенка став літературоцентризм творчої манери 

І. Котляревського, що втілюється в написанні оригінального тексту на підґрунті 

інонаціонального традиційного сюжету. Основою сюжетно-композиційної 

структури літературних казок П. Білецького-Носенка, окрім фольклорно-

фантастичних жанрів і мотивів, були «мандрівні» сюжети «conte»-творів 

інонаціонального походження» [505, с. 9]. Так, наприклад, міжнародний мотив 

випробувань, пов’язаних із сутнісно невідповідним зниженням статусу головного 

персонажа (1А), який російською фантастикою активно реалізується в історії про 

любовні пригоди Бови Королевича, П. Білецький-Носенко підпорядковує ідеї 
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перевиховання особистості через злигодні та страждання в межах іншого сюжету 

(змушений доглядати за віслюками князь казки «Урок панам», написаної як 

«наслідування Вольтера» [465, с. 96]).  

Певні відмінності спостерігаються й у трансформації типового для чарівної 

казки варіанта самозванця – псевдогероя (1С), який грає роль сміливця, 

привласнюючи неналежні йому заслуги й перемоги. У попередньому розділі ми 

розглянули зразки його сміхової інтерпретації, котрі запропонували О. Пушкін та 

М. Язиков. Інший російський поет, В. Жуковський, у «Казці про Івана-царевича та 

Сірого вовка» (1846 р.) зберігає за псевдогероями (Климом та Петром) традиційні 

характеристики, не перетворюючи на комічних невдах, однак відступає від 

сюжетної схеми казки, розповідаючи про їхню смерть. Фольклорний псевдогерой 

має бути покараний лише самим шукачем або царем, В. Жуковський же робить 

старших братів жертвами Кощія Безсмертного. Завдяки такому повороту дій, як 

вважає І. Лупанова, «герой, при зовнішньому збереженні казкової необхідності, 

виявляється непричетним до хоча й справедливого, але все ж жорстокого покарання. 

З іншого боку, у казку таким чином вводиться улюблена ідея долі Жуковського» 

[506, с. 333]. 

Український письменник О. Бодянський у «Казці про царів сад та живую 

сопілочку» (1835 р. видання) теж позбавляє псевдогероя сатиричного забарвлення та 

підпорядковує меті розв’язання питання «про вічну боротьбу добра та зла в душі 

людини» [505, с. 14]. Функцію псевдогероя очікувано виконує старший брат, який 

убиває молодшого, справжнього переможця кабана, та приписує цю заслугу собі, 

отримуючи батьківську винагороду. «Отъ старший брат къ ему прийшовши, / И 

спячого его найшовши, / Одъ разу – хряпъ, да тильки й жывъ!.../ И добру вырывши 

могылу, / Чыстесенько его зарывъ, /А там запрягшы въ визь кобылу, / Зваливъ на 

неи кабана. / И прямо к батькове въ будынка…/ Царь веру нявь, и – все, до дна, / 

Обещане, до волосынкы, / Оддавъ ему…» [507, с. 10]. О. Горбонос наголошує, що 

відповідна сцена викликає асоціації не лише з народною казкою, але й із біблійною 

історією Каїна та Авеля. «Опис страшної сцени – вербально стислий, трагічно 

лаконічний. Відмінності авторської мотиваційної наповненості вчинку старшого 
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брата від пояснення його дій у народній казці наштовхують на думку, що знову не 

лише фольклорний претекст став складовою художнього світу казки 

О. Бодянського. Відзначаємо, що такий ракурс бачення проблеми знову приводить 

до Біблії, до подій старозавітних часів та його мотиву Каїн-Авель, братовбивства як 

одного з найтяжчих земних гріхів» [505, с. 14]. Покарання псевдогероя відбувається 

не за посередництва «сторонніх сил», як у В. Жуковського, а ніби безпосередньо 

самим покійником: гра на сопілочці, зробленої із дерева, що виросло на місці 

поховання, вбиває злодія. 

В іншій віршованій казці О. Бодянського, «Казці про дурня та його коня, 

срібна шерстинка, золота шерстинка» (1835 р. видання), можна розпізнати 

«чоловічий» варіант казкового сюжету про Попелюшку: бідний молодший брат, 

тимчасово набуваючи завдяки отриманому від дарувальника (чарівного коня) 

подоби лицаря-королевича, змагається за царівну та одержує від неї персня, за яким 

його згодом знаходять, аби одружити. Зберігаються всі основні моменти «схеми» 

казки про Попелюшку: несправедливі утиски молодшого брата старшими, 

втручання дарувальника, який робить можливою зміну образу та участь у заході, під 

час якого герой має змогу справити враження на потенційного шлюбного партнера з 

високим соціальним статусом (замість балу – турнір), символічний предмет 

відзнаки, за яким здійснюється ідентифікація після повернення героя в його звичне, 

«низьке» становище (замість черевичка – каблучка), щасливий шлюб. Водночас 

О. Бодянський включає в хід оповіді епізод, більш типовий для «мандрівного» 

сюжету про «гордовиту наречену»: царівна не бажає заміж за бідного дурника, у 

якому вона не розпізнає красеня-королевича. «Царивна вь плачъ: «Цуръ! Пекъ ему! / 

Зостанусь девкою довеку!» [507, с. 25]. Отже, у творі імпліцитно звучить думка про 

оманливість зовнішності та значущість соціальної статусності. 

Міжнародний казковий сюжет, до якого свого часу звертається й О. Пушкін у 

«Казці про мертву царівну», відтворює також Є. Гребінка в «Мачусі та панночці» 

(1838 р.). При цьому український письменник зберігає ситуацію «маскування» 

антагоніста: відьма, щоб згубити героїню, перетворюється на черницю. О. Новик 

звертає увагу на те, що, «наближаючись до казки за змістом, оповідь своєю 
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структурою також нагадує казку, перебирає риси казкового хронотопу. Вочевидь, на 

автора мали вплив і українська усна народна творчість, і казки братів Грімм 

(«Білосніжка»), казки Шарля Перро («Спляча красуня»), і літературні казки 

російських романтиків, зокрема, «Казка про мертву царівну та про сімох богатирів» 

О. Пушкіна» [508, с. 318].  

Водночас О. Новик засвідчує, що Є. Гребінка суттєво трансформує відомий 

матеріал, не лише наповнюючи оповідь християнськими ідеями (смирення, 

покірності Вищій волі), але й доповнюючи, збагачуючи її національним колоритом 

[508, с. 322]. Схожих поглядів дотримується О. Євмененко: «Близька до народної 

чарівної казка «Мачуха й панночка» Євгена Гребінки. Перед нами поширена у 

європейській літературі тема «сплячої красуні» із звичною мораллю, що зло буде 

покаране, а добро винагороджено. Утім, казка «Мачуха й панночка» – не переклад, а 

оригінальна, наскрізь національна авторська переробка історії про сплячу красуню з 

різних літературно-фольклорних джерел» [509, с. 40].  

Виражене етичне забарвлення мають також сюжети казок за участі Бога або 

іншого створіння, наділеного надлюдськими силами, що з’являється на землі 

інкогніто, переважно в людській подобі (7А, 7С). Такий псевд не керує вчинками 

героїв та ні до чого їх не схиляє (як, наприклад, діють персонажі типу 7А в 

міфологічних епопеях або типу 7С – в демонологічній традиції). Він дає змогу 

людині зробити власний моральний вибір: невпізнаний просить про допомогу та 

винагороджує за доброту або карає жорстоких («мандрівний» мотив «Бог 

винагороджує і карає»). Подібні персонажі діють на сторінках казок 

М. Максимовича («Марко-богатир», 1834 р.), С. Осташевського («Зміїв вал», 

«Могила сорока», «Жовмір», «Мартин-знахар», «Смерть на груші», 1850 р.).  

У творах С. Осташевського псевди виконують роль казкових «помічників» 

[128, с. 149], «дарувальників» [128, с. 130], передаючи героям чарівні предмети або 

виконуючи їхні бажання. «У казку вступає нова особа, яку можна назвати 

дарувальником, або точніше – постачальником. Зазвичай вона випадково 

зустрічається в лісі, на дорозі тощо… Від неї герой як шукач, так і постраждалий, 

отримує певний предмет (звичайно чарівний), який дозволяє йому згодом 
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ліквідувати біду» [253, с. 33]. Але перш ніж відбувається передача чарівного 

предмета, герой має пройти певний іспит, здійснити щодо дарувальника значущі 

вчинки. «Інколи це просто безпомічний стан (дарувальника – О. Н.), без 

висловленого прохання (про допомогу – О. Н.)… Героєві в таких випадках 

надається можливість допомогти. Об’єктивно тут маємо випробування, хоча 

суб’єктивно воно не відчувається героєм як таке» [253, с. 35]. Функція помічника є 

дещо відмінною: вона охоплює «просторове переміщення героя (R), ліквідацію біди 

чи нестачі (Л), порятунок від переслідувань (Сп), розв’язання складних завдань (Р), 

трансфігурацію героя (Т)» [253, с. 60]. 

Схожа ситуація представлена й у казці П. Білецького-Носенка «Добриня та 

цуцик» (1812 р.): за те, що Добриня порятував вужа, подоби якого тимчасово 

набуває Русалка (4А), вона допомагає йому влаштувати щастя із Прелестою, 

перетворюючи на пана (1В). Ймовірно, що казкові фабули, засновані на 

винагородженні персонажів, готових прийти на порятунок формально слабких 

псевдів, виражають загальнолюдську ідею продуктивності добра, яке ніколи не 

залишається без віддачі. 

Функціонально тотожні псевдоморфні персонажі часто зустрічаються й на 

сторінках фантастичних творів російської літератури: чарівниця із «Трьох поясів» 

В. Жуковського – 7А (стара, яку Людмила захищає від сонця, виявляється 

чаклункою), Наяда-німфа із «Слов’янських древностей» М. Попова  – 4А 

(зберігаючи життя кроликові, Вельдюз несподівано отримує в її особі заступницю), 

Чорна курка із «Чорної курки, або підземних жителів» (1823 р.) Антонія 

Погорєльського – 4А (за порятунок міністра-Чорнушки Альошу вшановано 

надлюдськими здібностями), цариця Тедмора з «Антара» (1833 р.) О. Сеньковського 

– 4А (перетворену на серну, її обороняє від Джан-гіра Антар, чим забезпечує собі 

покровительство), «чарівні дружини» з анонімного «Зубоскала, або Нового 

пересмішника» (1791 р.) та «Казки про царя Салтана» О. Пушкіна – 4А (Храбродєл 

та Гвидон спасають цих «лебідок» від орла й шуліки) тощо. У перерахованих вище 

творах зустріч героя з таким псевдом часто виконує функцію зав’язки, необхідної 

для подальшого розвитку авантюрно-любовної лінії оповіді, або рідше (як, 
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наприклад, в Антонія Погорєльського) скеровує читача в площину не стільки 

дидактичних, скільки вже символічно-філософських узагальнень.   

Подібність тут ґрунтується на використанні міжнародних функціональних 

типів чарівного епосу, охарактеризованих ще В. Проппом [253, с. 33 – 60], 

зумовлюється паралельними зв’язками жанру літературної казки різних народів із 

фольклорною загалом (генетичний фактор в понадетнічному та позачасовому 

аспекті) та під час затвердження авторської фантастики в українській і російській 

творчості зокрема [7, с. 301 – 302].    

Відповідний чинник впливає також на популяризацію в російській фантастиці 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. мотиву константно сутнісної метаморфози 

(суто візуальної трансформації людини/людиноподібної істоти у 

тварину/птаха/рослину – 4А): якщо ще в середині ХVІІІ ст. його поширення 

пов’язане більшою мірою з рецепцією здобутків античності (творів Овідія) [62, с. 

288], то надалі спостерігається зростання інтересу саме до фольклорно-казкової 

традиції.  

Так, наприклад, Всеслава чарівниця перетворює на вепра («Княжна Мілуша» 

П. Катеніна, 1833 р.), Баба-Яга обертає Любану на дерево («Російські казки» 

В. Льовшина, «Баба-Яга, Кістяна нога» М. Некрасова, 1840 р.), злий чаклун – 

Варарана на камінь, Велетень – Вельдюзя на мавпу («Слов’янські древності» 

М. Попова), чарівник – Гасана на чудовисько та птаха, Миловид стає тигром, 

королевич Кімбирський – папугою, Милостан – рибою, Зімонія – птахом, Мирослав, 

Слотан – кіньми, Тарбелс – птахом, Зміулан та Сарагур – зміями, Цар-дівиця – 

метеликом («Російські казки» В. Льовшина), Будунтай може ставати будь-яким 

звіром, чорним півнем, Кузю продають у вигляді коня («Казка про бідного Кузю, 

безталанну голову, та про перевертня Будунтая» В. Даля, 1836 р.), сіренькими 

качечками обертаються дочки Кощія, Мар’я-царівна – квіткою («Казка про царя 

Берендея, про сина його Івана-царевича» В. Жуковського), Челубей – соловейком, 

орлом, Альоша – соколом («Богатирські повісті у віршах» М. Радищева, 1801 р.), 

Сіяна та Полім – лебедями, Волхов – рибою («Полім та Сіяна» О. Востокова, 



314 
 

1811 р.), Силослав – птахом, Алім – дубом, соколом  («Пересмішник» М. Чулкова), 

Гвидон – комахою («Казка про царя Салтана» О. Пушкіна) тощо.  

Такі метаморфози можуть бути наслідком покарання за гріхи (П. Катенін, 

О. Востоков), підступів злих сил (М. Некрасов, М. Попов, В. Льовшин, М. Чулков, 

В. Даль), добровільного обертання наділених фантастичними силами створінь 

(В. Жуковський, В. Льовшин, М. Радищев, О. Востоков, В. Даль). У багатьох 

випадках їм можна знайти паралелі в «Тисячі й одній ночі». 

Порівняно з російською художньою словесністю, в українських творах 

обраної для висвітлення доби відповідні метаморфози з галузі фольклорної 

фантастики не настільки поширені. Цікавий приклад обігравання мотиву закляття 

людини у тварину пропонує у своєму творі, пов’язаному з традиціями народної 

побутово-новелістичної казки, Я. Кухаренко. У казці «Вороний кінь» (1836 р.) 

Кульбашний стає жертвою крутія, що вдає з себе ченця, якого нібито за гріхи було 

зачаровано в купленого старим козаком коня. Тобто, не будучи насправді псевдом, 

він прикидається таким (рідкісний випадок «подвійної псевдоморфності»). При 

цьому саме по собі «чудесне» не висміюється та не заперечується як можливе за 

інших обставин (що характерно для пародійної тенденції його трансформації): 

побутово-новелістична казка не має на меті дискредитацію канонів казки чарівної, 

вона лише, зосереджуючи «у собі чимало ірреального», подає його «у формах 

«реалістичного», побутового» [7, с. 243].  

Для творчості російськомовних письменників українського походження 

(М. Гоголя, О. Сомова) характерне використання мотиву константно сутнісного 

обертання на тварину, співвідносне з надбаннями не чарівної казки, а народної 

демонології. «Слід також зазначити, що однією з особливостей українського 

письменства цього періоду є перевага російськомовних творів, але це зумовлене 

проблемами та вимогами того часу. Незважаючи на це, казкарі спираються на 

українські традиції та реалії, що яскраво простежується у їх творах, зокрема спроби 

письменників засвоїти демонологічне народне оповідання, близьке до казки, а також 

введення до власних творів демонологічних образів нечистої сили та русалок» [509, 

с. 38]. 
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Важливе значення тут мають емоційна модальність та функціональне 

спрямування матеріалу. Казкові варіанти типу 4А актуалізують відчуття 

незвичайного як абсолютно неймовірного, що гарантує його безпечність, а отже, й 

несерйозність, розважальну забарвленість сюжету (читач сприймає їх як «вигадку»). 

Натомість рецепція метаморфоз «страшних оповідань» – на межі припустимого, що 

закономірно сприяє створенню афективної напруги, атмосфери «жахливого». Таким 

чином ніби відроджується архаїчна віра у існування істот «нижчої міфології»: 

художніми засобами, серед яких не останнє місце посідають і псевдоморфні 

персонажі, здійснюється реміфологізація, реконструкція народної ментальності (що 

цілком відповідає значущий меті української літератури І половини ХІХ ст.).  

Привабливими є образи демонічних істот та пов’язані з ними повір’я для 

О. Сомова. Яскравий представник фольклорної течії романтизму не лише закликає 

письменництво звертатися до народних джерел (трактат про «Романтичну поезію», 

1823 р.), але й реалізує цей заклик на практиці. «Народні перекази, зазвичай 

демонологічні – про русалок та чаклунів, про відьом та упирів, – письменник 

використовує у своїх «небилицях». Як правило, вони засновані на справжньому 

етнографічному та фольклорному матеріалі, доповнені особливими примітками та 

поясненнями. Але головне для романтика Сомова – дух народу, який виражається у 

його віруваннях та міфологічних уявленнях»  [510, с. 16].  

Віра в перевертнів здавна живе в народних переказах. «Уявлення про людей, 

які у певні календарні періоди набувають подоби вовків або на деякий час 

перетворюються на вовків за чиєюсь злою волею, належать до числа давніх 

слов’янських вірувань» [290, с. 279]. Саме мотив обертання людини на вовка 

створює основу сюжету «Вовкулаки» О. Сомова (1829 р.), де він обіграється 

водночас як «жахливий» (картина перетворення чаклуна) та «дидактичний» 

(жалюгідно завершена метаморфоза Артема, що наслідує свого вихователя). Якщо 

для старого Єрмолая обертання є звичною справою, то для його вихованця – 

невдалим експериментом. «Что до меня касается – я ничего не умел к ней 

придумать, кроме следующего наставления: что тот, у кого нет волчьей повадки, не 

должен наряжаться волком» [511, с. 155], – коментує оповідач.  
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У «Вечорах на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя (1831 –1832 рр.), якому 

імпонує саме сомівський підхід до української демонології [510, с. 16], мотив 

обертання трапляється в сюжеті «Майської ночі, або Утопленої» (на чорну кішку 

перетворюється мачуха, щоб згубити дочку сотника), а також – в історії про 

Червону свитку із «Сорочинської ярмарки» («каждый год и как раз во время 

ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает 

куски своей свитки» [512, с. 18]).  

Також у вигляді свині з’являється на людях відьма «страшного оповідання» 

Х. Купрієнка «Недобрий віщун» із «Малоросійських повістей та оповідань» (збірки, 

виданої російською мовою в 1840 р.).   

Тут доречно зауважити, що відповідні псевди можуть бути лише умовно 

зарахованими до групи 4А, адже метаморфоза відбувається поза межами 

безпосереднього протиставлення сутності та форми на рівні «антропність» – 

«анімалізм». Однак, слід враховувати й той факт, що традиційно обертання 

сприймається як перебування персонажа в «іншій подобі по відношенню до його 

основного зовнішнього вигляду, котрий мислиться для цієї міфологічної істоти» 

[513, с. 27]. Така подоба виступає головною іпостассю відносно змінюваної. А 

оскільки для народної свідомості характерне уявлення про демонічних істот 

(чаклунів, відьом тощо) насамперед як про антропоморфних створінь, їхні тваринні 

образи є «другорядними», тобто оманними.  

Подібні тенденції використання мотиву константно сутнісної метаморфози 

демонструє також творчість польсько-білоруського письменника Я. Барщевського, 

відомого своїми творчими зв’язками з українськими та російськими майстрами 

слова. Так, наприклад, у «страшному оповіданні» «Дерев’яний Дідок і жінка-

комаха» (1847 р.) зла жінка перетворюється на жахливу комаху, зберігаючи у своїй 

душі ненависть до всього живого. «Нарешті перемінилася в якусь дивну комаху, з 

обох боків виросли у неї довгі прозорі крила. Проте лють і далі горіла у її серці. 

Минуло багато років. Та грішна жінка жила, перетворена на якусь крилату почвару, 

а хто проходив повз її житло, бачив, як вона вилітала звідти зі страхітливим криком 

і проганяла переляканого перехожого, літаючи в нього над головою» [514, с. 16]. 
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Орина літає до хати Грицька сорокою, а перетворений чаклункою на вовка 

Марко страждає за рідною домівкою та коханою (зб. «Шляхтич Завальня…», 1844 

р.). «Бродив я по горах і лісах страшним звіром. Думки і почуття в мене зосталися 

людськими, я пам’ятав минуле і, задумуючись про своє теперішнє життя‚ мучив 

себе лютим розпачем, не знаючи, чи буде коли кінець цьому лиху… Не раз у неділю 

я чув голос церковних дзвонів і виттям просив Бога, щоб змилостився над моєю 

долею. Багато разів хотів підійти темною ніччю до церкви, але собаки, вибігаючи з 

села, відганяли мене, а іноді чув людські крики і постріли. Мій спочинок завжди був 

коротким, і незмінно снилося минуле: батьківський будинок, друзі молодості, 

приязні сусіди, любов до Олени» [515, с. 39].  

Сюжет твору Я. Барщевського певною мірою нагадує «Вовкулаку» 

С. Александрова та «Вовкулаку» О. Сомова (поневіряння перетвореного на вовка 

юнака) з тією лише різницею, що С. Александров пропонує комічну інтерпретацію 

зображуваних подій, О. Сомов робить наголос на повчанні, а Я. Барщевський 

змальовує внутрішні переживання свого героя з глибоким співчуттям, на рівні 

психологізму. 

Отже, псевдоморфні персонажі групи 4А розглянутих вище творів 

підпорядковуються художній меті зображення «протистояння двох світів – 

реального, людського і фантастичного як прояву не керованих людиною природних 

сил», що цілком узгоджується із потребами фольклорної течії романтизму [291, 

с. 17]. 

У межах цього напрямку активно розвивається й українська літературна 

балада, беручи з фольклорних сюжетів відповідного жанру мотив перетворення 

людини на природний об’єкт [516, с. 4]. Питання про генезис метаморфоз у 

народній українській поезії неодноразово привертало увагу дослідників (праці 

М. Костомарова, Ф. Колесси, М. Грушевського та ін.). Узагальнюючи різні підходи 

до його розв’язання, М. Качмар указує на спільну тенденцію пояснення цього 

феномена давніми віруваннями «в те, що душа покійного і навіть жива людина з 

тілом може перейти в дерево чи птаха, чи якусь іншу істоту» [190, с. 741]. 

Науковець відзначає також, що «за рахунок же мотиву метаморфози сформовано 
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міфологічний план. За допомогою перетворення відтворюється міфопоетична 

картина світу, яка колись сприймалася реально, а згодом почала мислитися як 

художня» [190, с.  742].  

Значущим є той факт, що реалізація мотиву перетворення людини на 

представника флори чи фауни в баладній, казковій та демонологічній традиціях 

позначена певними відмінностями. По-перше, казкова й демонологічна 

метаморфози мають переважно зворотній характер, а баладна – незворотній: 

баладний сюжет, що віддзеркалює уявлення про остаточну реінкарнацію, не 

передбачає відновлення status quo, залишаючи реципієнта із трагічними настроями*. 

По-друге, у казках візуальна зміна зовнішності не має чітко вираженого символічно-

асоціативного характеру, у «страшних оповіданнях» вона часто відображає народні 

уявлення про підвладних демонічним силам істот тваринного світу (вовк, свиня), у 

баладах же такий зв’язок є найбільш сильним: «зв’язок між вихідними образами 

переміни не випадковий, а заснований на певній зовнішній подібності об’єктів, їхніх 

характерних ознак» [190, с.  743]. По-третє, мотив обертання на тварину, типовий 

для чарівної казки, народної демонології, балада не використовує, можливо, через 

його «непоетичність». І нарешті, обертання в казках і «страшних історіях» більшою 

мірою акцентують не зовнішньо-сутнісній дисгармонійності псевда як формі прояву 

«чудесного» або «жахливого» (тварини, птахи, рослини розмовляють, думають, 

відчувають тощо), у баладах же показана переважно цілісна метаморфоза, коли 

людина повністю позбавляється своєї природи, буквально «стає» квіткою, деревом, 

птахом*. 

 Так, наприклад, М. Костомаров змальовує незворотне перетворення з повною 

втратою людської сутності: карою за одруження брата з невпізнаною сестрою 

(мотив несвідомого інцесту) у «Браті із сестрою» (1848 р.) стає їхнє обертання на 

квіти, наслідком материнської туги за померлим сином – її метаморфоза в ластівку 

(«Ластівка», 1849 р.). Лише в одній поезії автора, «Явір, тополя й береза» (1848 р.), 

присутній натяк на здатність дерев, якими стають персонажі твору, зберігати душу, 

переживати кохання й тугу (4А). «Явір вершечок к тополі схиляє, / Наче з 
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дружиною річ поводжає…/ Стала матуся – береза біла, / Понурі гілля, сумна, 

журлива, / Все наче ниє, усе жаліє. / То об дітках вона все боліє!» [517, с. 205].  

Для інших українських літературних балад також характерна тенденція 

зображення саме цілісних незворотних перетворень, позбавлених символічної 

семантики візуально-змістовних невідповідностей. А отже, такі варіації метаморфоз 

залишаються поза межами нашої уваги як не пов’язані з феноменом 

псевдоморфності.  

На відміну від поширених у фольклорі та літературі персонажів, 

псевдоморфність яких виникає внаслідок константно сутнісного перетворення на 

представника флори чи фауни (4А), протилежні їм варіанти цієї ж групи (4В) 

трапляються вкрай рідко взагалі та в контексті творів українських і російських 

письменників кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. зокрема. 

Типологічно подібні варіанти таких псевдів, пов’язані мотивом сватання, 

функціонують лише на сторінках «страшних історій» українського письменника 

Юрка Юрченка (псевдонім) / Миколи Білевича («Журавель», 1846 р.) та 

російськомовного прозаїка Антонія Погорєльського («Лафертівська маківниця», 

1825 р.).  

У творі останнього багатий титулярний радник Аристарх Мурликін, який 

просить руки Марусі, насправді є чорним котом старої чаклунки. «На скамье, подле 

Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке; то 

самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота… 

Батюшка! Это бабушкин черный кот, – отвечала Маша, забывшись и указывая на 

гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее 

поглядывал, почти совсем зажмурив глаза» [518, с. 26]. Після того, як цей заможний 

«наречений» залишає будинок, собака «с громким лаем во всю прыть кинулась за 

ним, однако не смогла его догнать» [518, с. 27]. Поява такого перевертня стає 

наслідком звернення дівчини по допомогу до потойбічних сил; лише відмовившись 

від неї, вона здобуває справжнє щастя.  
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Думка про те, що шлюб не повинен ґрунтуватися на грошах, простежується й 

у творі «Журавель». Автор зображує фантастично-гротескну ситуацію: журавель, 

що поводить себе, як людина, хоче стати зятем Микити.  

«– А не відчепишся ти, довготелесий! – гримнув Микита. – Ще чого видумав! 

Знайди йому наречену – птасі, журавлю! 

– Чого це ви так дивуєтесь, Микито Івановичу? Я журавель тільки на вигляд, а 

насправді такий самий чоловік, як і ви: і голова ж у мене, і очі, й руки, й ноги… 

Микита Іванович простягнув руку, а до нього потяглась журавлина лапка. 

Перед ним стояв таки журавель на одній нозі. Микита навіть ущипнув себе: «Що за 

чортовиння?!» У цей час над ними знову проплив журавлиний ключ, жалібно 

наспівуючи: «Іві, іві!» Микита відчув мурашки на спині. Щось тут не те, подумав, 

приглядаючись до майбутнього зятя. Як же се – і журавель ти, і людина начебто, і 

пастух..» [519, с. 84]. Абсурдність усього, що відбувається, досягає свого апогею, 

коли Микита з дружиною дізнаються про статки нареченого й небажання 

породнитися з підозрілим птахом зникає назавжди. «Степанида, прискаливши око, 

уважно розглядала гостя. Він уже не скидався їй на журавля, а таки на молодого 

парубка, з головою, правда, дещо огірковою, з довгим носом… «Що ж, – думала 

Степанида, – чимало яких голів та носів буває!.. А головне ж – гроші, гроші… 

золото…» [519, с. 85]. 

Звичайно, твір не передбачає однозначної інтерпретації. Як справедливо 

вказує Ю. Винничук, «тут усе на грані реального і казкового. Автор постійно 

переходить від природних елементів до надприродних і назад. Видіння і дійсність 

переплітаються дуже тісно. Журавель переконує селянина, що він така ж сама 

людина, а тому вважає за можливе посвататися до його доньки. Селянин бачить 

перед собою то журавля, то парубка. До кінця оповідання так і не з’ясовується, що 

то був за журавель, і чи то справді журавель чи перевертень. Подвійне прочитання 

веде до семантичної невизначеності, яку підсилює і вагання самого оповідача у 

виборі між реальним і надреальним поясненням. Незвичний тут уже сам образ 

журавля як фантастичного персонажа. Був би на його місці чорт, усе стало б на свої 

місця, усе було б традиційним і… банальним» [520, с. 3]. 
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Надзвичайно затребуваними як українською, так і російською фантастикою 

досліджуваної доби стають псевдоморфні персонажі, «несправжність» яких 

детермінована неузгодженостями в аспектах вітальності (6В) та антропності (7С). 

Вони активно функціонують у контексті демонологічної традиції (особливо 

значущими в цьому плані є мотиви «покійник, наречений або чоловік, приходить до 

коханої», «угоди людини з дияволом у людські подобі»), а також використовуються 

для гротескно-іронічного вираження авторської філософії загалом та певних 

світоглядних і соціальних ідей зокрема (наприклад, сюжетні ситуації, коли герой 

намагається побудувати стосунки з лялькою, абсурдно-фантастичне включається в 

побутово-реалістичний контекст або ж потойбічне отримує раціоналістичне 

пояснення).    

Перший із згаданих вище мотивів характерний для балад та «страшних 

оповідань». Псевдоморфність баладного образу «нареченого-примари»  зумовлена 

неадекватністю поведінки (покійник не повідомляє дівчині про власну смерть) та 

сприйняття (свого померлого коханого героїня вважає живим). У їхньому діалозі 

обіграється народнопоетичний символічний паралелізм перехідних обрядів 

«похорон» – «весілля»: покійник говорить про смерть, дівчина думає про заміжжя. 

Ця симулятивно-ілюзорна ситуація містить у собі трагічний потенціал: не знаючи 

страшної правди, жертва вирушає за примарою в могилу. Таким способом 

романтична поезія віддзеркалює «міфологічне уявлення про безперервність буття, за 

яким межа між життям і смертю досить умовна – життя продовжується і в могилі і 

воно колись знову може бути включене в нову дійсність» [291, с. 17].  

Відповідний сюжет є міжнародним: він трапляється у німецькому, датському, 

шотландському, французькому, англійському, слов’янському фольклорі [40, с. 158; 

169-172, 293]. Так, зокрема, Л. Петрухіна відзначає, що «витоки цього дуже 

популярного сюжету губляться в глибинах людської свідомості. Наприклад, 

Г. Лавкрафт вважає, що вперше в літературі сюжет «про мертвих наречених» 

з’явився у Флеґонта (ІІ ст.н.е.) у творі «Філінніон і Месатех». Цей сюжет 

трапляється в англійських та шотландських народних баладах, таких, наприклад, як 

«Дух Вільямса» («Williams Ghost») зі збірника Т. Персі (1765)…У свою чергу, 
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чеський дослідник Ї. Горак вважає його типово слов’янським…Сюжет про «мертвих 

наречених» має багато модифікацій і варіантів, які включають у себе різні смисли» 

[293, с. 141].  

 Серед зразків найбільш відомих літературних обробок цього матеріалу треба 

відзначити «Ленору» Г.-А. Бюргера, «Втечу» А. Міцкевича, «Весільні сорочки», 

«Лілею» К. Я. Ербена тощо. У творчості російських та українських поетів 

І половини ХІХ ст. цей матеріал популяризується завдяки перекладам та переробкам 

«Ленори»  [292, с. 12; 291, с. 17; 293, с. 143] (колективні зв’язки тематично-

сюжетного рівня): образ нареченого-примари з’являється на сторінках «Людмили» 

(1808 р.) та «Світлани» (1813 р.) В. Жуковського, «Ольги» (1816 р.) П. Катеніна, 

«Ївги» (1828 р.) П. Білецького-Носенка, «Марусі» (1829 р.) Л. Боровиковського, 

пізніше – «Наталі» (1855 р.) М. Костомарова, «Безнадії» (1858 р.) С. Руданського 

тощо. При цьому в обох літературах відбувається не просто «відображення», а 

трансформація-онаціональнення історії про зустріч із потойбічним [292, с. 12-13; 

516, с. 6];  релігійна дидактика бюргерівського першозразка або зберігається, або 

поступається місцем раціоналістичному поясненню подій (мотив сну у «Світлані» 

В. Жуковського та написаній з орієнтацією на неї [293, с. 143] «Марусі» 

Л. Боровиковського).  

У баладі «Чарівниця» (1841 р.) Л. Боровиковського намагання дівчини 

приворожити коханого призводить до того, що до неї приходить не сам юнак, а його 

двійник-примара. Відповідний твір, як і багато інших українських романтичних 

балад, засуджують звернення по допомогу до темних сил з позицій християнства: 

«Герої вдаються до ворожби, до чар, задля того щоб досягти бажаного, тим самим 

впадають у гріх» [508, с. 320].  

Сюжет «малоросійського оповідання» П. Куліша «Про те, від чого в містечку 

Воронежі висох Пішевців став» (1840 р.), з одного боку, асоціюється з баладами про 

візити померлих наречених, а з іншого, – з народною демонологією, віруваннями в 

можливість любовно-еротичного зв’язку жінки та вихідця з того світу. Так, зокрема, 

С. Неклюдов звертає увагу на те, що згідно з поширеним у різних культурах 

народним уявленням, нечиста сила може вночі відвідувати вдову або солдатку, яка 
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тужить за своїм відсутнім або померлим чоловіком, набувши його подоби [215]. 

Такий «негативний шлюбний дублер» [215] має обов’язків зв’язок із потойбічним 

світом: це «демон або дух покійного чоловіка» [215]. «Особливим випадком», на 

думку дослідника, є ситуація, у якій перевертень удає шлюбного партнера, 

підміняючи померлого або відсутнього нареченого (наречену, чоловіка, дружину) 

[521, с. 7].  

Героїня П. Куліша, Наталка, безмежним сумом викликає душу свого 

померлого чоловіка, якого вона вважає живим. «И вдруг Грицько стал перед нею. 

«Это ты, Грицько!» – вскрикнула Наталка, вздрогнувши. «Я, я, мое серце! Только 

молчи, ради Бога!»…Усомнилась Наталка, и стала осматривать его с ног до головы. 

Но нет, это он, это точно ея Гриць! Она и радувалась, и вместе ей было чего-то 

страшно» [522, с. 212]. Закономірним фіналом таких побачень стає загибель жінки. 

В народному переказі із «Вадима» (1833 р.) М. Лермонтова псевдоморфність 

образу чоловіка/нареченого-примари має відмінну природу та ґрунтується лише на 

сутнісно-позиційній невідповідності: жінка усвідомлює, що перед нею мрець, однак 

останній поводить себе як живий, прагнучи виконати подружній обов’язок після 

смерті. А в баладі «Гість» М. Лермонтова (1832 р.) та «Упирі» («Малоросійський 

переказ») О. Афанасьєва-Чужбинського (1839 р.) померлий наречений/чоловік 

мститься своїй коханій/дружині, яка виходить заміж. Мертвий гість забирає кохану 

в потойбічний світ, упир прагне крові («сексуальні бажання такого перевертня 

зазвичай невіддільні від канібальських/вампірських  намірів…» [521, с. 7]). 

Розглянуті вище оповідні кліше та пов’язані з ними образи псевдоморфних 

персонажів, що, належачи до світу померлих, позиціонують, сприймаються та 

поводять себе як живі, характерні для фольклорно орієнтованого романтизму. 

Натомість інші варіанти формально-сутнісних невідповідностей в аспекті 

вітальності реалізуються в контексті гротескно-фантастичних новел і повістей.  

Ще М. Бахтін звертає увагу на те, що мотиви та гротескні образи 

маріонетки/ляльки характерні як для фольклору, так і для літератури романтизму. 

Однак, на відміну від народного гротеску, романтичний пов’язаний насамперед із 

«уявленнями про чужу нелюдську силу, що керує людьми та перетворює їх на 
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маріонетки» (ідеї, абсолютно не типові для народної сміхової культури). «Тільки 

романтизмові притаманний також і своєрідний гротескний мотив трагедії ляльки» 

[138, с. 49]. Відповідні тенденції формуються в надрах німецького романтизму 

(зокрема, у творчості Л. Тіка [490, с. 192], А. фон Арніма та, звичайно ж, 

Е. Т. А. Гофмана). Саме рецепцією гофманівської «Піщаної людини» зумовлена 

поява мотиву стосунків юнака з лялькою у фантастичній прозі Антонія 

Погорєльського та В. Одоєвського [177, с. 61]. Ляльки є «пасивними» псевдами, а 

суб’єктивно ілюзорна невідповідність виникає через те, що герой не розрізняє 

«мертве» та «живе» (на символічно-алегоричному рівні – «бездушне» та «духовне»).  

Так, зокрема, дуже схожими є фабульні схеми «Згубних наслідків 

неприборканої уяви» (збірка «Двійник, або Мої вечори у Малоросії» Антонія 

Погорєльського, 1828 р.) та «Піщаної людини» Е. Т. А. Гофмана: Алцест та 

Натанаель закохуються в ляльок Аделіну й Олімпію, яких за живих дівчат видають 

Вентуріно та Коппеліус. Обидва герої стають жертвами обману, вважаючи, що 

мають справу з мовчазними красунями. Така плутанина, як і у випадку з візитами 

померлих наречених/чоловіків, має трагічні наслідки для персонажів: нездатність 

або небажання розгледіти правду, обман або самообман закоханих завершується 

їхньою загибеллю. Ідея твору Антонія Погорєльського розкривається вустами 

наратора («Хіба мало на світі ляльок, у яких закохуються?»), а Ю. Манн, 

коментуючи її, зазначає, що «цей діалог, який довільно передає відповідний 

сатиричний мотив гофманівського оповідання, демонструє паралелізм 

фантастичного та реального. Зрозуміло, що такий паралелізм спочатку легко було 

вловити там, де він був сатирично загостреним, іншими словами, був 

підпорядкованим гротескній темі омертвіння живого з використанням мотивів 

ляльки, автомата, маріонетки тощо» [177, с. 61]. У «Згубних наслідках 

неприборканої уяви» маємо результат безпосередньої рецепції гофманівського 

сюжету, «відображеного» по-своєму автором [177, с. 61]. Також, як слушно вказує 

Н. Петриченко, «в обох творах простежується своєрідне нівелювання віджилих 

засад романтичного напрямку» [523, с. 17].  
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У творі В. Одоєвського «Казка про те, як небезпечно дівчатам ходити юрбою 

Невським проспектом» (1833 р.) молодик намагається пробудити душу в 

перетвореної іноземцем на бездушну ляльку красуні, однак усі його спроби 

залишаються безрезультатними: лялька здатна лише бездумно повторювати завчені 

фрази й турбуватися про свою зовнішність. Такий гротескний образ слугує 

авторській меті викриття вад сучасної йому дійсності, негативних наслідків 

виховання «на закордонний манер». 

На особливу увагу заслуговують гротескно-фантастичні образи, засновані на 

формально-сутнісних суперечностях на кшталт «мертве – живе», у творах 

реалістичного забарвлення. 

Так, наприклад, у «Пригодах синьої асигнації» Є. Гребінки (1847 р.) до 

оповідача приходить дама в синіх панчохах, яка виявляється цією самою 

асигнацією, і знайомить його з історією власного життя. «Я верю на слово, хотя 

ассигнация – предмет неодушевленный… 

– Неодушевленный?! Мне почти жаль, что я пришла к вам. Ассигнация – 

предмет неодушевленный! Да это вторая душа вашей земли, молодой человек!...  

– Боже меня сохрани не верить в могущество ассигнаций! Но, извините 

меня, мне странно подобное явление, то есть превращение или олицетворение 

простой бумажки в такую милую даму. 

– А разве вы не знаете силы стихийных духов?...» [524, с. 1]. 

Насправді, «оживлюючи» асигнацію, автор з гіркою іронією натякає на 

значущість грошей, матеріальних цінностей, які в тогочасному суспільстві стали 

важливішими за духовні. Здійснюючи компаративний аналіз цього твору, 

М. Сулима зазначає, що прийом, який використовує Є. Гребінка, не новий: 

перетворивши людину на віслюка, ще Апулей дає широку панораму суспільного 

життя в його найрізноманітніших проявах [525, с. 68]. Йдеться не про пряме 

«запозичення» [525, с. 68], а скоріше про типологічну подібність творів, зумовлену 

композиційною функцією мотиву метаморфози. 

Для зображення картин соціуму використовує ситуації із сутнісно-

формальними невідповідностями рівня «мертве – живе» в «Петербурзьких повістях» 
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М. Гоголь (1835 – 1842 рр.). «Романтизуючи реалізм» [526, с. 136], письменник 

посилює «похідні від Гофмана тенденції у сфері фантастичного». При цьому він 

спирається на вже відомі досягнення в дослідженні ірреальних сил, що впливають 

на свідомість (В. Жуковський, В. Одоєвський)» [526, с. 36].  

Мертва сама по собі, окремо взята частина тіла в абсурдному світі 

гоголівського твору поводить себе, як поважна особа: ніс асесора Ковальова їздить у 

кареті, відвідує церкву тощо. «Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в 

глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; 

дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх 

по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что 

это был собственный его нос!...Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был 

в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые 

панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он 

считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-

нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» – сел и 

уехал» [527, с. 281]. «Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли 

только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, 

что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. 

Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в 

большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился» [527, 

с. 281]. 

Інший приклад художнього синтезу абсурдно-фантастичного з реалістичним 

за допомогою введення ситуації сутнісно-позиційної невідповідності та образу 

«живого мерця» («месника з потойбічного світу») представлений у «Шинелі»: 

покійний Акакій Акакійович, «мертвец в виде чиновника» [528, с. 372], шукає свою 

вкрадену шинель та карає «поважну особу». Для гоголівського псевда зі смертю не 

припиняються земні турботи, навпаки, поведінка мерця має яскраво виражене 

побутове забарвлення: як типовий «шляхетний розбійник» він грабує багатіїв, тікає 

від охоронця порядку тощо.  
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Натомість типологічно подібний до нього псевдоморфний персонаж 

Я. Барщевського («Душа не у своєму тілі», 1849 р.) виявляє цілковиту байдужість до 

проявів життя: образ «живого мерця» демонструє необхідність збереження 

природної єдності духовного й тілесного, сумних наслідків її містичного 

порушення.  

Гірка іронія гротескно-фантастичного художнього дискурсу в творах Антонія 

Погорєльського, В. Одоєвського, Є. Гребінки, М. Гоголя демонструє абсурдність 

суспільства й світу, підштовхуючи тим самим реципієнта до невтішних висновків 

або переводячи оповідь у галузь трагічного взагалі. Тим самим вона нівелює 

доцільність аналізу розглянутих вище псевдів у спектрі комічно-сміхової тематики.   

Для романтичної фантастики характерне також звернення до широкого 

спектра оповідних кліше, пов’язаних із появою демонічних істот, що приховують 

свою сутність за людською зовнішністю (7С). Так, зокрема, Н. Петриченко вказує, 

що «філософською передумовою до створення творів із залученням фантастичного 

компоненту стають міфологічні уявлення про неперервність буття, умовність 

основних засад людського існування, а також протистояння двох світів – 

природного та уявного; міра цього протистояння є різною – від апології людського 

первня до пригнічення його «нечистою силою» [523, с. 16].  

Так, наприклад, письменники активно використовують типовий для 

фольклорно-літературної демонології мотив «угоди з дияволом», часто 

представляючи володаря темних сил у людській подобі та онаціональнюючи його 

(«вдягаючи» в національне вбрання, зображуючи в контексті побутових реалій 

дійсності). Обманна антропоморфізація не є обов’язковою для сюжету, однак 

доповнений нею, він може набувати особливого змістовного відтінку: 

псевдоморфність інфернала ніби частково «виправдовує» його жертву (вона не 

розуміє, із ким насправді має справу) або засвідчує прозорливість персонажа 

(свідомо просить допомоги темних сил чи відмовляється від неї, розгадуючи 

підступ). Як зазначає Д. Антонов, «безумовно, найбільш «активні перевертні» 

християнської традиції – це демони, котрі без кінця змінюють подобу, аби тим чи 

іншим чином впливати на людей…» [529, с. 16]. Див. про це [530]. 
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Наприклад, у творі «От тобі й скарб» Г. Квітки-Основ’яненка (1836 р.) наратор 

іронічно коментує нездогадливість Масляка, який піддався на спокусу Юдуна (тобто 

самого диявола). «Так як він не розглядів і не розчумав нічого? А тут усе видно, як 

скло! Чому у Юдунового каптана заднє полотнище довге, неначе у панеї? Еге! хвіст 

закривало. Чому на ньому така висока шапка та ще з вуглами? На роги бо надіта. Чи 

чоловіча ж на ньому твар? І у річах він дзидзикав, мов жид. Аж ось і стало, що то 

був чорт, справжній, настоящий чорт!… А Масляк не пізнав. А якби, було, пізнав, 

то, певно, від нього, а може б, і від скарбу, відцурався. Тут же, як увесь глузд 

загубив і прийняв чортяку за доброго чоловіка та ще й батьком його назвав і аж до 

ніг його припадав так тут вже не жди доброго!» [531, с. 201]. 

Також не збагнувши, ким насправді є старий скрипаль, наймит Терешко 

переймає в чорта його вміння та втрачає здоров’я («Кульгавий скрипаль» 

Л. Боровиковського, 1840 р). У «страшному» оповіданні Х. Купрієнка «Як нажито, 

так і прожито» (1840 р.) пан у чорному жупані й капелюсі міняє чарівного гаманця 

на душу Івана. У «Вечорі напередодні Івана Купала» (1830 р.) М. Гоголь зображує 

Басаврюка як «інфернального спокусника» в людській подобі. «В этом-то хуторе 

показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, 

зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и 

слуху нет. Там, глядь – снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого 

теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. 

Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка – как вода... 

Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать 

некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая 

подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки» [532, 

с. 39]. Цілком закономірно, що угода із ним має трагічні наслідки для Петра. 

У творах зі згаданої вище збірки «Шляхтич Завальня» Я. Барщевського диявол 

також з’являється в людській подобі (сивого старого або чорнобородого носача). Він 

пропонує Семену та Альбертові допомогу, за яку згодом їм прийдеться дорого 

заплатити. Натомість Гапка виявляється більш здогадливою, ніж чоловіки, й відразу 
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розуміє, хто переховується за приємним, на перший погляд, гостем: згадуючи ім’я 

Богоматері, вона змушує гарного, багато вбраного молодика спалахнути полум’ям.  

В останньому випадку автор викликає в читача асоціації з народними 

легендами про вогняного змія-спокусника, що поночі відвідує жінок. Можна 

припустити, що історія про стосунки жінки із чудовиськом (змієм, демоном) у 

людській подобі є одним із варіантів міфологічного сюжету про любовні зв’язки 

богів зі смертними, трансформованого відповідно до категорій християнської 

системи цінностей (поганський бог перетворюється на персоніфікацію зла). Схожий 

матеріал неодноразово трапляється в західноєвропейській літературі, де 

«інфернальним коханцем» стає сам диявол (наприклад, у «Закоханому дияволі» 

Ж. Казота). А в давньоруській «Повісті про Петра та Февронію Муромських» 

розповідається, як змій, набувши подоби чоловіка, відвідує дружину князя. 

До подібних сюжетів звертаються також П. Куліш («Огненний змій», 1841 р.) 

та К. Думитрашко («Змій», прибл. 40-і рр. ХІХ ст.). Якщо героїня П. Куліша стає 

безневинною жертвою, то Марина К. Думитрашка сама провокує появу чудовиська: 

із неприхованим дидактизмом автор наголошує на тому, що вона цікавиться лише 

багатіями, бажає загибелі своєму чоловікові та мріє про місцевого панича, в подобі 

якого і приходить до неї поночі змій. Отже, подальша загибель жінки стає її 

покаранням. 

Численні образи пов’язаних з інфернальними силами створінь (відьом, 

чаклунів), що маскують своє справжнє єство за часто цілком буденною людською 

зовнішністю й ведуть звичний спосіб життя, трапляються на сторінках творів 

М. Гоголя, який запозичує їх із фольклорної демонології. У його гротескному 

художньому світі така невідповідність виконує кілька функцій: вказує на 

аналогічність «бісівського та людського» [177, с. 21], створює відчуття типового 

романтичного «двоєсвіту», де фантастичне мислиться як пересічне, а пересічне 

здатне щомиті обернутися фантастичним*, а також актуалізує іманентні народному 

світосприйняттю прагнення до антропоморфізації потойбічного, віру в «сусідство» з 

темними силами, їхню здатність до «соціальної адаптації» (реалізовану, наприклад, 

у фігурах травестійної нечисті, «смішних страховиськ»).  
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Відьма Солоха то заграє з чортом і літає через димохід, а то у святковому 

вбранні відвідує церкву і пригощає гостей варениками («Ніч перед Різдвом», 1832 р. 

публікації). Пузатий Пацюк «знає всіх чортів» та веде звичний для старого козака 

спосіб життя («он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три 

четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому 

ведру» [533, с. 116]). Люди, що гріються біля вогнища, виявляються нечестю 

(«Пропала грамота», 1831 р.), сотникова красуня-дружина та панночка – відьмами 

(«Майська ніч, або Втоплена», 1829 –1830 рр., «Вій», 1835 р.), батько Катерини – 

чаклуном («Страшна помста», 1831 р.).  

Якщо тваринна подоба для демонічних істот є другорядною щодо їхньої 

антропоморфної іпостасі, то остання – вторинною щодо інфернальної сутності. Це 

дає підстави для розгляду відповідних псевдів в аспекті різних протиставлень: 

«антропного – анімалістичного» та «антропного – інфернального». На перший 

погляд, відьми й чаклуни лише опосередковано взаємодіють зі стихією 

потойбічного, зберігаючи приналежність людському суспільству. Однак 

найважливіше, що визначає людяність, а саме душу, вони втратили. Справжнє 

диявольське єство іноді виходить назовні, проявляючись в огидній зовнішності: така 

потворність не фізіологічна, а символічна, знакова – свідоцтво істинного демонізму 

цих персонажів.  Показовими тут є ті метаморфози, що відбуваються із панночкою 

(«Вій») або чаклуном («Страшна помста»).  

Відьомські перетворення зображують також О. Сомов (Катруся з «Київських 

відьом», 1833 р.), Є. Гребінка (відьма в образі богомолки з «Мачухи і панночки»); у 

«малоросійському оповіданні» П. Куліша  «Про те, що сталось із козаком Бурдюгом 

на Зеленому тижні» (1840 р.) невпізнана героєм бісовщина в образі козаків 

допомагає йому працювати на свята (що забороняє церква).  

Усе зазначене вище зайвий раз підтверджує поширене уявлення про 

народність визначеної течії романтизму. Окрім того, Д. Чижевський зазначає, що 

українські письменники «далеко тісніше були зв’язані з справжнім народним 

життям, аніж переважна більшість західних романтиків та й романтиків сусідніх 

народів. Отже, вони справді могли користуватися скарбами народної поезії ширше 
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та вільніше, аніж це було в романтиці багатьох інших народів» [80, с. 363]. 

Зазначене стосується й тенденцій використання псевдоморфних персонажів у 

згаданих раніше творах, написаних російською мовою (О. Сомова, М. Гоголя, 

Х. Купрєнка): йдеться про значущість фольклору для авторської рецепції 

інваріантів, функціональне призначення та особливості трансформації типологічних 

різновидів.  

У російській романтичній демонології (фантастичних новелах, повістях, 

романах) також використовуються образи та мотиви фольклору, однак тут 

відчутніше звернення до традицій художньої прози. Особливу роль відіграє 

готичний роман, що виражається не лише в загальній атмосфері таємничості, 

нагнітання «жаху», але й у потенціалі подвійної сюжетної інтерпретації – містичної 

та раціоналістичної. Це дається взнаки також у фігурах демонічних псевдів, які, 

належачи до сфери потойбічного, ховаються за людською подобою, аби 

невпізнаними творити зло, губити душі (7С), чи, навпаки, лише неадекватно 

сприймаються оточенням як пов’язані з інфернальною стихією (7D).  

Так, наприклад, під видом неприємних гостей до Кольчугіна приходять на 

вечерю чорти («Неждані гості» М. Загоскіна, 1834 р.), серед учасників балу 

виявляються вампіри («Упир» О. Толстого, 1841 р.), нечиста сила вдає жебрака-

дервіша («Іжорський» В. Кюхельбекера), слугу («Іван купецький син» 

В. Кюхельбекера). 

У романі М. Загоскіна «Спокусник» (1838 р.) використовується мотив угоди з 

олюдненим дияволом, де «інфернальний спокусник» з’являється в образі іноземця, 

барона Брокена, при першій появі якого відразу ж виникають сумніви щодо його 

істинної сутності. «Я поглядывал украдкою на этого господина сначала с каким-то 

страхом: мне все казалось, что у него под шляпою припрятаны рога, а щегольские 

сапоги надеты на козлиные ноги. С первого взгляда наружность его мне вовсе не 

понравилась, смуглое продолговатое лицо, орлиный нос, рот до ушей и светло серые 

блестящие глаза, на которые тяжело было смотреть, но голос такой приятный, такой 

гармонический, что когда он начинал говорить, то мой слух решительно был 

очарован» [534, с. 118].  
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З явною орієнтацією на «Мельмонта-Блукача» Ч.-Р. Метьюріна [535, с. 381] 

створено демонічні фігури італійця Алімарі («Чорна жінка» М. Греча, 1834 р.) та 

Вашиадана («Хто ж він?» М. Мельгунова, 1831 р.). Однак, якщо інфернальність 

першого прямо спростовується розсудливими поясненнями (7С), то стосовно 

другого реципієнт так і не отримує остаточної відповіді: «Но скажите, кто же этот 

Вашиадан? – злой дух, приведение, вампир, Мефистофель или все вместе? – Не 

знаю, любезный читатель; он столько же мне известен, как и вам» [536, с. 107]. 

Наратор не заперечує можливості вбачати в ньому як «обманщика, умного и 

пронырливого» (7D), так і «воплотившегося демона» (7С) [536, с. 108].  

Подібний прийом використовує й В. Титов у своєму творі «Самотній 

будиночок на Василівському» (1828 р.). На перший погляд, Варфоломій є типовим 

«інфернальним спокусником», що вміло використовує маску хорошого друга. 

Подібний образ демонічного псевдодруга з’являється вже в ХVІІ ст. на сторінках 

«Повісті про Саву Грудцина», де російською літературою вперше трансформується-

онаціональнюється мотив угоди з дияволом у людській подобі* (не розгледівши у 

«названому браті» загрози, Сава стає його легкою жертвою): таке відносно вільне, 

порівняно з православною традицією, ставлення до нечистої сили сформувалося під 

впливом перекладних збірок [500, с. 14].   

Від самого початку автор «Самотнього будиночка на Василівському» всіляко 

підштовхує читача до висновку стосовно інфернальної сутності Варфоломія. Його 

обличчя не відображає душі, він ніколи не ходить до церкви, але завжди готовий 

позичити грошей й підбурити Павла на сумнівні пустощі. Проте, з іншого боку, у 

фіналі звучить іронічний сумнів: «почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, 

можно ли ей (цій історії – О. Н.) поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в 

людские дела, когда никто не просит их?» [537, с. 53].  

Загалом для російської романтичної прози тенденція такої організації оповіді, 

коли химерні, на перший погляд, події надалі отримують цілком раціоналістичне 

обґрунтування (візуальна ілюзія – «сон», «марення», «обман зору» або наслідок 

шахрайських маніпуляцій), є доволі значущою. Вона відображає як творче 

сприйняття відповідної лінії розвитку готичної прози, пов’язаної з художніми 
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відкриттями А. Ракліфф та її послідовників [40, с. 181], так і настанову на 

пародіювання «чорного роману», захоплення демонічною фантастикою загалом, що 

поступово затверджується, починаючи з 20-х рр. ХІХ ст. [40, с. 372]. В обох 

випадках закономірним стає звернення письменників до образів псевдоінферналів 

(7D), які, демонструючи «реальність ірреального», зберігають чуттєво-драматичний 

або трагічний характер оповіді (на відміну від комічних псевдів цієї ж групи, 

розглянутих у попередньому розділі, за допомогою яких відбувається сатиричне 

осміяння та просвітницька дискредитація містичного взагалі).  

 «Живий мрець» виявляється братом померлого («Кров за кров» О. Бестужева, 

1825 р.), привид – дружиною мисливця («Вечір на Кавказьких водах у 1824 р.» 

О. Бестужева, 1830 р.), «примара» навороженого нареченого – юнаком Гостінцевим 

(М. Погодін «Суджений», 1828 р.), «чародій» Шреккенфельд – шарлатаном 

(«Блаженство безумства» М. Полевого, 1833 р.), «чудеса», що відбуваються навколо 

«чорнокнижника» Опальського (поява духа, угода з темними силами), – злим 

жартом його знайомих («Перстень» Є. Баратинського, 1832 р.), нечиста сила – 

замаскованими поляками («Пан Твардовський» М. Загоскіна, 1834 р.), примари – 

звичайними людьми (анонімна повість «Провісниця смерті» [40, с. 372], «Примара» 

В. Одоєвського, 1838 р., «Білий привид» М. Загоскіна, 1834 р.). «Сієрра-Морена» 

М. Карамзіна (1795 р.) «генетично пов’язана із сюжетом «чоловік на весіллі своєї 

дружини», відомим епічній традиції різних народів, а також із сюжетом про 

мертвого нареченого… Якщо порівнювати розробку сюжету в повісті «Сієрра-

Морена» та в преромантичний і романтичній баладній традиції, то основною 

відмінністю  буде послідовне виключення можливості фантастичної інтерпретації 

подій (поява примари покійного нареченого та перетворення на примару віроломної 

нареченої). Раціональне пояснення фантастики було характерним для 

просвітницько-готичної традиції» [489, с. 368]. 

У такому контексті може бути розглянута також творчість О. Сомова. 

Наприклад, у повісті «Наказ з того світу» (1827 р.), написаній за мотивами роману 

К. Г. Шпіса «Старий усюди і ніде» [40, с. 378], спілкування з «духом пращура» 

насправді є лише вдалою містифікацією друзів закоханих. А в «Марі» (1829 р.) 
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органічно поєднуються два вектори потенційної інтерпретації потойбічного, 

пов’язані з образами мари, що з’являється людям у вигляді здоровенної кішки, та 

псевдочаклуна-німця (7D), стосовно невдалих заклинань якого в розповідача 

виникають сумніви: або його чари були не в добрий час, або «он чудесник только 

курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой 

счет» [538, с. 224]. Таким чином актуалізуються два типи свідомості – «наївна» 

народна та раціоналістична, просвітницька [494, с. 17]. При цьому елементи іронії 

щодо віри в потойбічне не перетворюються на ідейно-пафосну домінанту: 

письменник лише натякає на можливість іншого погляду на речі, не висміюючи 

«чудесне» та жанр «страшного оповідання» взагалі. Така авторська позиція дає 

підстави для розгляду його творчості в межах саме фантастичного, а не комічно-

пародійного дискурсу.  

Загалом же для фольклорно орієнтованого романтизму сюжетні ситуації за 

участі псевдоінферналів, позбавлені комічного забарвлення, не характерні, а якщо й 

використовуються, то не задля розвінчання містичного. Так, зокрема, у «страшному 

оповіданні» Х. Купрієнка «Втоплена» (1840 р.) знаходять відображення народні 

вірування в існування русалок (відтворені також О. Сомовим, М. Гоголем, 

Т. Шевченком та ін. [539]): сподіваючись на допомогу, Маруся видає себе за одну з 

них. 

Отже, українська й російська літератури кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ 

ст. засвідчують затребуваність певних псевдоморфних персонажів (1А, 1С, 4А, 4В, 

6В, 7А, 7С) та мотивів за їхньої участі в межах подібних жанрових варіацій 

фантастики, а також – співвідносність із напрацьованими європейською традицією 

прийомами організації фантастичних наративів, заснованими на використанні 

відповідного матеріалу. Спільним є активне звернення до псевдів, що виникають 

унаслідок константно сутнісних метаморфоз (перетворення антропоморфної істоти 

на природній об’єкт – 4А, олюднення або оживлення створінь, належних 

потойбічному світові, – 1В, 7С, 7А, 7С), статусно-рольових невідповідностей (1А, 

1С). Крос-ґендерна травестія (2А, В) обіграється лише в контексті російської 

фантастики авантюрно-героїчного змісту, а поширений у європейській художній 
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словесності мотив шлюбної підміни (5А, В) не включають до фантастичних сюжетів 

ні українські, ні російські письменники.   

Пріоритети вибору, функціональне призначення псевдів зумовлюється 

жанрово-тематичними різновидами фантастики: з розважальною метою – у 

російській любовно-авантюрній белетристиці (1В, 1А, 2), для актуалізації 

«чудесного» та дидактичного начал – у казках (1А, 1С, 7А, 4А та ін.), атмосфери 

«жахливого», реміфологізації – у літературній демонології (4А, 6В, 7С, 7D), 

створення абсурдно-іронічного художнього світу гротескної прози романтизму та 

«романтизованого реалізму» (6В). Розгляд варіативного розмаїття псевдів 

демонструє тенденції становлення жанрових форм української та російської 

фантастики на перетині здобутків європейської традиції та потреб власних культур.  

Важливу роль для популяризації псевдоморфних персонажів у російській 

фантастиці мають колективні та індивідуальні зв’язки з європейською словесністю в 

планах синхронії й діахронії: здійснюється звернення до конкретних сюжетів на 

рівні перекладів, творчих обробок (О. Радищев, В. Жуковський, О. Пушкін тощо), 

поширених композиційних прийомів (М. Чулков, В. Льовшин, В. Одоєвський, 

О. Бестужев, М. Загоскін та ін.). Безпосередня та усвідомлена рецепція надбань 

французької, німецької та англійської літератур поєднується з опосередкованим 

сприйняттям «східної» казкової прози, народних книг. Українські письменники 

засвоюють матеріал як безпосередньо (наприклад, Г. А. Бюргер – П. Білецький-

Носенко), так і через посередництво російських авторів (Г. А. Бюргер – 

В. Жуковський – Л. Боровиковський). Вагомим фактором, що визначає неабиякий 

інтерес до псевдів в українській та російській фантастиці кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст., стає поширення ідейно-художніх надбань європейського 

преромантизму (естетизація «жахливого» – 7С, ракліффіанська лінія 

«раціоналістичної готики» – 7D), романтизму (міфомислення – 4А, визнання 

взаємозв’язку потойбічного та земного, іронічно-гротескне відтворення формально-

сутнісних дисонансів, суб’єктивної ілюзорності світосприйняття – 6В, 7С, 7D).  

Унаслідок освоєння романтичних теорій зростає цікавість до національної 

народної творчості: зверненням до «мандрівних» мотивів із галузі фольклору, 
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заснованих на невідповідностях істинного та формально-рецептивного, пов’язаних 

із ними псевдів зумовлюється характер типологічних подібностей. Йдеться про 

актуалізацію оповідних кліше, що відображають надетнічний міфологізм із 

іманентними йому ритуалемами перехідного характеру (рольові інверсії – 1А, 1В, 

1С тощо), анімалізмом (4А), уявленнями про взаємозв’язок життя й смерті (6В), 

образами народної демонології (7С).  

Показовими в плані використання міжнародних мотивів, образів із 

формально-сутнісними суперечностями є твори М. Чулкова – В. Льовшина 

(«самозванець-перевертень» та «принц-жебрак»), О. Пушкіна, М. Лермонтова, 

В. Жуковського («чоловік на весіллі своєї дружини»), В. Жуковського – 

О. Бодянського (тип псевдогероя), Є. Гребінки – О. Пушкіна (зла мачуха в подобі 

черниці-богомолки), М. Максимовича, С. Осташевського, П. Білецького-Носенка, 

В. Жуковського, О. Пушкіна, М. Попова, О. Сеньковського, Антонія Погорєльського 

(потенційний «помічник» або «дарувальник» у подобі бідняка, тварини, птаха та 

ін.), В. Жуковського, П. Білецького-Носенка, Л. Боровиковського, П. Куліша, 

Х. Купрієнка, М. Лермонтова, О. Афанасьєва-Чужбинського (візит мертвого 

нареченого або чоловіка), Г. Квітки-Основ’яненка, Х. Купрієнка, М. Гоголя, 

М. Загоскіна (угоди людини із олюдненим дияволом), П. Катеніна, В. Льовшина, 

М. Некрасова, М. Попова, В. Жуковського, М. Радищева, О. Востокова, М. Чулкова, 

О. Пушкіна, О. Сомова, М. Гоголя, Х. Купрієнка, К. Думитрашко (обертання, 

закляття), Антонія Погорєльського – В. Одоєвського (закоханості в ляльку), 

Ю. Юрченка – Антонія Погорєльського (інфернальний наречений). 

Спільними тенденціями трансформації інваріантів псевдоморфних персонажів 

в українській та російській літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

стають онаціональнення, осучаснення (особливо показовими в цьому плані є 

оповідні кліше з метаморфозами, мотиви візиту мертвого нареченого, олюднення 

інфернала, угоди людини з дияволом у людській подобі); обігравання певних 

мотивів для асоціативно-алюзивної актуалізації необхідних певному тематично-

жанровому діапазонові фантастики відчуттів «чудесного» як «жахливого» (зустріч із 

антропоморфним потойбічним) або абсурдного (закоханості в ляльку, вторгнення 
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«матеріального», «мертвого» у світ живих); надання іронічного відтінку оповіді про 

ірреальні події за допомогою раціоналістичних пояснень або побутового 

забарвлення (у ситуаціях із перетвореннями, функціонуванням потойбічних сил). 

Водночас компаративний аналіз тенденцій відбору та трансформації 

інваріантів псевдів, пов’язаних із ними мотивів указує на те, що майстрів слова 

українського походження більше приваблює народна демонологія (балади, «страшні 

оповідання»), а російських авторів – сюжети та композиційні прийоми європейської 

художньої прози (любовно-героїчна фантастика, віршовані казки, готична проза). 

Показовим є той факт, що часто, звертаючись до матеріалів фольклорної 

демонології, навіть письменники, які використовують російську мову, навмисне 

акцентують у заголовках збірок чи окремих творів «малоросійський» колорит 

зображуваного: «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя, «Малоросійські 

повісті та оповідання» Х. Купрієнка, «Двійник, або Мої вечори у Малоросії» 

Антонія Погорєльського, «малоросійські оповідання» П. Куліша («Про те, від чого в 

містечку Воронежі висох Пішевців став», «Про те, що сталось із козаком Бурдюгом 

на Зеленому тижні»), «малоросійський переказ» «Упир» О. Афанасьєва-

Чужбинського, «Київські відьми» О. Сомова тощо.  

Розгляд псевдів української фантастики досліджуваної доби дозволяє зробити 

висновки щодо її специфіки: йдеться про байдужість до любовно-авантюрної 

тематики з настановою на розважальність, яскраво виражений дидактизм, активне 

прагнення до відтворення народного побуту (відчутний етнографізм) та 

світобачення (у притаманних йому образних формах), пріоритетна орієнтація на 

національні фольклорні джерела.  

Зазначене узгоджується з положеннями попереднього розділу щодо відчутної 

настанови на затвердження етнічної самобутності, характерної для нової української 

літератури вже на початку формування, та визначення шляхів її подальшого 

розвитку. 
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4.2. Псевдоморфні персонажі нефантастичних сюжетів авантюрного 

забарвлення 

 

 

Попередній розгляд типологічних різновидів псевдоморфних персонажів 

української та російської літератур кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. демонструє 

тісний взаємозв’язок у численних сюжетах за їхньої участі, з одного боку, 

пригодницького та фантастичного начал (розділ 4.1.), а з іншого, – авантюрного та 

сміхового (розділи 3.1., 3.2.). Поняття «авантюрне» та «пригодницьке» є 

синонімічними, а «їх розмежування було даниною заідеологізованості совєтського 

літературознавства: у нас пригодницький, у «них» – авантюрний» [7, с. 440]. 

У першому випадку об’єднувальною ланкою стає спільна для двох категорій 

семантика «незвичності», «небуденності» [7, с. 440], у другому –  «штучності» [7, 

с. 440], ситуаційної дисгармонійності, що породжує колізію. Водночас чимало 

екстракомічних та нефантастичних сюжетів можуть мати авантюрне забарвлення, 

потенційно продуктивне для використання певних псевдів. На відміну від 

фантастичних, які зображують абсолютно нереальні явища та істот, вони 

представляють події непересічні, але здійснені або припустимі, що викликають 

неабияке емоційне напруження в реципієнта.  

Ознаками наявності авантюрності в художній творчості є «мотив 

таємничості», інтрига, серед прикмет якої – маскування, переодягання [7, с. 441], 

нетривіальне «поєднання фактів, подій, обставин, персонажів, характерів, почуттів, 

свідомостей, мислень аж до інтуїтивно-підсвідомих порухів та імпульсів» [7, с. 440]. 

Усе зазначене зумовлює популярність псевдоморфних персонажів та пов’язаних із 

ними мотивів у творах із такою атрибутикою, визначаючи напрямок наших 

наукових розвідок та доцільність виділення відповідного матеріалу в окремий 

підрозділ. 

Подібно до комічного та фантастичного дискурсів, авантюрні наративи за 

їхніми межами теж демонструють значущі пріоритети у виборі інваріантів псевдів і 

тенденціях трансформації, співвідносність із певними жанровими традиціями, 
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особливе функціональне призначення, природу подібностей у різних літературах у 

синхронічному й діахронічному аспектах. При цьому специфіка перерахованих 

покажчиків значною мірою залежить від тематичного діапазону, у межах якого 

реалізується оповідна схема за участі псевда. Серед них найбільш значущими є:  

- любовно-шлюбний та родинний (засновані на інтимно-особистісних або 

сімейних колізіях); 

-  історичний та квазіісторичний (сюжети, створені на основі фактів реальної 

дійсності або із атмосферою давнини); 

- подорожній (адже найчастіше хронотоп пригодницького роману «це – шлях 

у найширшому розумінні»  [7, с. 441]); 

-  військовий (пов’язаний із зображенням військових походів, битв); 

-  злодійсько-розбійницький (про справжніх або несправжніх злочинців, а 

також – про шляхетних розбійників). 

Для першої групи характерне часте звернення до псевдів типів 1А («принц-

жебрак», «таємниця походження нащадка заможної родини»), 2А, 2В (крос-ґендерна 

травестія), 3В (мотив безпідставних звинувачень, «обмовленої доброчесності»), 5А, 

5В (псевдочоловіки та псевдодружини), 5D та 5Е (псевдосторонні та псевдородичі). 

Для другої – 1А («володарі інкогніто») та 1В (царі-самозванці), 5G, 5F 

(псевдоіноземці та псевдоспіввітчизники, мотив шпигунства), інколи – 7D 

(псевдоінфернали). Для третьої – 1А («правитель мандрує в подобі простого 

чоловіка»), 2В («дівчина подорожує в костюмі чоловіка», «дівчина в чоловічому 

костюмі слідує за своїм коханим»). Для четвертої – 2В («дівчина-воїн»), 5D 

(невпізнані родичі, «бій батька із сином»). Для п’ятої – 3В (псевдозлочинці), 5D 

(«сюжет про Едіпа»), 1А, 1В, 5G, 2В (травестія, до якої вдаються шляхетні 

розбійники).  

Розширення тематичного спектру жанрових форм унаслідок їхнього 

історичного розвитку зумовлює тенденції до поєднання диференційованих мотивів 

та образів у межах авантюрних сюжетів. Так, наприклад, творам на історичну 

тематику притаманне також звернення до зображення відомих злодіїв/розбійників 

минулого, конфліктів військових (історичні битви) та любовно-сімейних (для 
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демонстрації впливу подій загальнонаціонального масштабу на приватне життя); 

розбійницькі історії доповнюються шлюбно-любовними та сімейними колізіями 

(останні визначають перехід героя в маргінальне середовище, засвідчують його 

привабливість для жіноцтва, здатність на почуття); любовна фабула незрідка 

потребує хронотопу дороги (кохання часто спонукає до втечі або вимушеної 

подорожі).  

Однак для всіх екстракомічних та нефантастичних сюжетів авантюрного 

забарвлення пріоритетними виявляються персонажі 1, 2, 3 та 5 груп, 

псевдоморфність яких є життєподібною та виникає внаслідок перевдягань, 

вербально-позиційних удавань і ситуативних неузгодженостей. Натомість мало 

затребуваними є представники 4, 6 та 7 груп, що часто створюються внаслідок 

«чарівних» процесів (фантастичний дискурс) або їхньої імітації (комічний дискурс).  

Використання таких псевдоморфних персонажів підпорядковується меті 

створення драматичної напруженості, гострої інтриги, трагічного або 

сентиментального (у широкому значенні цього поняття) модусу зображення, а також 

– може бути пов’язаним із спробами художнього відтворення та осмислення певних 

історичних феноменів як в епічних та ліро-епічних (романи, повісті, оповідання, 

новели, балади, поеми), так і драматичних жанрах. 

Серед детермінант типологічних подібностей образних варіантів псевдів, 

мотивів за їхньої участі в міжнародному авантюрному контексті значущою є 

насамперед сама універсальна природа незвичайного, заснована на порушенні 

традиційних відповідностей, руйнуванні категоріальних цінностей, виражена, 

зокрема, архетипом трікстера та численними персоніфікаціями псевдоморфності в 

галузі мистецтва. У генетичному аспекті доцільним є зосередження на етапах і 

тенденціях затвердження ролі авантюрності в різних жанрових формах разом із 

розвитком європейської словесності, творчою адаптацією відповідних ідейно-

естетичних відкриттів на національному ґрунті в українській та російській 

літературах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Доволі архаїчне коріння мають широко відомі історії, що ґрунтуються на 

мотиві таємниці/невпізнання, який створює драматичну напруженість та може 



341 
 

призводити до трагічних наслідків. Наприклад, сюжет про Едіпа та ситуаційне кліше 

«обмовленої доброчесності» міфологічного генезису, шлях затвердження яких у 

європейській літературі починається ще з античних трагедій («Цар Едіп» Софокла, 

міф про Іполита в «Іполиті» Еврипіда, «Федрі» Сенеки тощо), або «бій батька із 

сином» у народному епосі (сагах про Кухуліна, «Пісні про Хільдебранта» та ін.)*. 

Не будучи пригодницькими в повному значенні цього слова, вони мають 

авантюрний відтінок завдяки непересічності зображуваних конфліктів.  

Однак розвиток власне авантюрної художньої традиції пов’язаний передусім 

усе ж із романними формами. «Пригода як «подієвий троп» (А. Вуліс) присутня й у 

ширшому, аніж роман, колі літературних явищ (казка, міф, героїчний епос, драма), 

проте саме в романі пригодницький первінь відіграє найважливішу роль. Він є 

головним елементом античного, лицарського, шахрайського, готичного романів і 

тою чи іншою мірою представлений у романі виховання, сентиментальному, 

історичному, реалістичному» [7, с. 440]. Отже, хоча власне пригодницький роман 

формується у творчості неоромантиків [7, с. 440], історія розвитку авантюрної 

літератури із її оповідними кліше підміни, травестії, удавання тощо, які потребують 

псевдоморфних персонажів, починається набагато раніше. 

Перший етап становлення відзначений виникненням та розвитком 

давньогрецького роману, який М. Бахтін називає «авантюрним романом 

випробування» («Ефіопіка» Геліодора, «Левкіппа та Клітофонт» Ахілла Татія, 

«Херей та Калліроя» Харитона, «Ефесська повість» Ксенофонта Ефесського, 

«Дафніс та Хлоя» Лонга) [140, с. 237]. «У цих романах ми знаходимо високо й тонко 

розроблений тип авантюрного часу з усіма його специфічними особливостями та 

нюансами. Розробка цього авантюрного часу й техніка його використання в романі 

настільки вже висока й повна, що весь наступний розвиток суто авантюрного 

роману аж до наших часів включно нічого істотного до них не додав» [140, с. 237]. 

Дослідник окремо наголошує на тому, наскільки значну роль у таких творах 

відіграють певні сюжетно-композиційні моменти: пізнавання, травестія, тимчасова 

втрата одягу, псевдосмерть із наступним «воскресінням», псевдозрада (з наступним 

узнаванням про непохитну вірність). Особливо він виділяє основний організаційний 
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прийом оповіді, без якого складно уявити композицію авантюрного наративу, – 

«мотив випробування героїв на незмінність, на самототожність». У всіх цих 

моментах – пряма сюжетна гра з прикметами людської тотожності» [140, с. 256]. 

Схожої точки зору дотримується й О. Фрейденберг: вона звертає увагу на велику 

кількість містифікацій в епосі, до яких вдаються персонажі (наприклад, Одіссей). 

«Але й у комедії Юпітер «набуває подоби» Амфітріона, також і як і епосі Афіна –

подоби Ментора, Афродіта – старої годувальниці тощо, щоб «обманути» героя. 

Пізніше в грецькому романі роль удаваності стає гіпертрофованою» [6, с. 603].  

Так, наприклад, у романі «Левкіппа та Клітофонт» Ахілла Татія Клітофонт 

перевдягається в плаття Меліти задля втечі з ув’язнення (2А), оплакує псевдосмерть 

Левкіппи (6А); в «Ефіопіці» Геліодора Харіклея, Теаген, Каласірід видають себе за 

жебраків (1А), Харіклія представляє Теагена своїм братом (5Е); у «Дафнісі та Хлої» 

Лонга сюжет будується на незнанні героями свого знатного походження (1А); у 

«Хереї та Каллірої» Харитона зав’язкою дії стають безпідставні звинувачення та 

псевдосмерть Каллірої (3В, 6А). 

Безпосередніми «спадкоємцями» давньогрецьких стають візантійські романи 

[140, с. 237], де вдавання, перевдягання та ситуаційні невідповідності також є 

обов’язковою складовою авантюрно-любовного сюжету: у «Повісті про Дросіллу та 

Харікла» Харікл називається братом Дросілли (5Е), у «Бідному Леві» король 

виявляється сином пекаря (2В), розпусниця вдає незайману (3А), у «Любовному 

романі про Каллімаха та Хрісоррою» царевич Хрісорроя наймається працювати 

помічником садівника через кохання (1А) тощо.  

О. Алексідзе вказує на особливу популярність мотиву «перевернутої 

дійсності» [540, с. 244] у візантійському романі: «Для середньовічного читача такі 

сцени, де порушувалась усталена соціальна ієрархія, були по-справжньому гострими 

та вражаючими. Для нього це була аномалія, схожа з порушенням законів природи» 

[540, с. 245]. Рецепція сюжетів візантійських романів також створює ґрунт для 

розвитку окремої гілки французького лицарського роману, де, на відміну від інших 

тематичних різновидів жанру (про Олександра Македонського, Трістана та Ізольду, 

короля Артура та ін.), пригодницьке начало практично повністю витісняє чудесне*.   
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Здобутки романної традиції збагачуються в подальшому європейською 

новелістикою, для якої авантюрно-незвичне змістовне наповнення стає жанровою 

домінантою: адже ще Й. В. Ґете вказує на те, що  в основі новели – здійснена 

нечувана подія [541, с. 215]. Так, зокрема, активно використовуються мотиви крос-

статусної (1) та крос-ґендерної (2) травестії, найчастіше пов’язані з хронотопом 

«великої дороги» та любовно-сімейними конфліктами, зображення яких створює 

відчутне драматичне напруження. Не залишаються без уваги також і шлюбні 

підміни (5А, В). 

Обманні зміни соціального та сімейного статусів у новелах можуть мати 

фольклорний генезис. Наприклад, мандрівний султан, що переховується за маскою 

купця, дев’ятої новели десятого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо нагадує Харун ар-

Рашида «Тисячі й однієї ночі». У «Дочці короля Британії» Ф. М. Мольца 

використано «мандрівний» сюжет типу «Віслюча шкіра» (переслідувана закоханим 

у неї власним батьком-королем, дівчина змушена тікати й удавати простолюдинку). 

У «Б’янці, дочці Тулузького графа» Л. Аламанні трансформується міжнародний 

сюжет про гордовиту наречену (прагнучи покарати пихату наречену, знатний граф 

грає роль звичайного торговця). Казковими за походженням є ситуаційні підміни, 

зображені в новелах А. де Еслава (в історії «Про народження Карла Великого» 

зрадлива служниця обманом займає місце своєї пані Берти й незаконно стає 

дружиною короля – 1D), Х. де Тімонеди (у «Небилиці тринадцятій» друзі міняються 

місцями, внаслідок чого один здійснює подвиги за іншого – 1С, а другий спить із 

його дружиною, цнотливо відділившись від неї мечем – 5А).  

На формально-сутнісних невідповідностях соціального характеру ґрунтуються 

також сюжети новел, безпосередньо не співвідносних із казковим епосом. У 

«Кентерберійських оповіданнях» Дж. Чосера лицар, аби бачитися з коханою, 

використовує образ простолюдина (1А). Герой, будучи справжнім принцом, грає 

роль пастуха й погоджується на прохання вельмож, що не знають про його істинний 

статус, удавати правителя, на якого він «дивно схожий» – 1А та 1В («Обманути 

правдою» із книги «Цікаві вечори» А. де Кастільо-і-Солорсано). «Складна гра на 

переході з одного соціального стану в інший, відбувається в «Простолюдинці із 
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Пінто» [542, с. 17]: явно «заниженим» виявляється статус Сільвії та Кардені (1А). У 

новелі «Раба свого коханого» зі збірки М. де Сайяс-і-Сотомайор «Повчальні та 

любовні новели» сила кохання змушує знатну особу вдавати з себе рабиню. У 

новелах М. де Сервантеса «пасивними» псевдами є героїні «Знатної посудомийки» 

та «Циганочки» («таємниця походження нащадка заможної родини»), вельможний 

пан заради любові перетворюється на бідняка («Циганочка»), кабальєро, щоб 

обманути ревнивого чоловіка, грає жебрака («Ревнивий естремадурець») тощо. 

Цікаво, що сам М. де Сервантес у передмові до збірки окремо наголошував на 

засиллі в сучасній іспанській літературі перекладів з іноземних мов та 

оригінальності власних історій, які є його повною власністю, адже, створюючи їх, 

він нікого не наслідував [543, с. 12]. 

У багатьох новелах особливо затребуваним виявляється ситуаційне кліше 

перевдягання дівчини/жінки в чоловіче вбрання (2В), яке зумовлюється потребою 

вільного пересування країною (самостійно мандрувати довгий час могли лише 

чоловіки) та найчастіше пов’язане з коханням або необхідністю розв’язання 

проблем індивідуально-особистісного характеру. «Дівчина, покинута своїм 

нареченим або кавалером, могла його переслідувати лише в тому випадку, якщо 

вона перевдягалась у чоловічий костюм. Тільки чоловік у суспільстві міг добиватися 

своїх прав, самій же жінці всі шляхи було перекрито численними  патріархальними 

забобонами» [345] . 

Ураховуючи загальновідомі джерела формування новели, серед очевидних 

факторів поширення цієї крос-ґендерної травестії можна виділити також і рецепцію 

матеріалів фольклору. Наприклад, такий варіант візуальної зміни статі трапляється 

ще в збірці «Тисяча й одна ніч»: царівна Будур перевдягається в чоловічий костюм, 

щоб приховати від супутників зникнення свого чоловіка, вирушає на його пошуки, 

волею випадку стає султаном і «чоловіком» гарної царівни («Повість по царя 

Шахрамана, сина його Камар аз-Замана і царівну Будур»). Загалом же, про те, що 

відповідні «мандрівні» мотиви поширені у казках, баладах, піснях різних народів, 

ми вже неодноразово згадували у «Вступі» й теоретичній частині, здійснюючи огляд 

наукової літератури з теми дослідження. Там же ми вказували й на значущу в цьому 
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плані роль європейської драматургії. «Цей прийом (крос-ґендерної травестії – О. Н.), 

привабливий для глядачів сам по собі, мав свій певний соціальний зміст… Лопе 

писав: «Завжди подобається дівоче перевдягання» [цит. за 345].  

Також, починаючи ще з античності, візуальні зміни статі стають дієвим 

художнім засобом створення непересічних ситуацій із різними емоційними 

відтінками в преновелістичних жанрових формах. Наприклад, у «Метаморфозах» 

розбійник розповідає про віддану дружину, яка, змінивши свій одяг на чоловічий, 

супроводжує коханого під час вигнання; з «Римських Діянь» відома історія про 

дівчину, яка перебравшись у плаття протилежної статі, рятує в суді свого коханого; 

у фабліо «Беранж’є» дружина лицаря, щоб присоромити свого хвалькуватого й 

нечесного чоловіка, удає воїна і перемагає його тощо. 

З огляду на все зазначене, поширення псевдоморфних персонажів типу 2В у 

європейській новелістиці авантюрного забарвлення є цілком закономірним. 

Прикладів їхнього використання безліч. Так, зокрема, у «Новеліно» (ІІІ новелі 

LXXIV 1-3) дружина лицаря перевдягається в його зброєносця. У «Декамероні» 

Дж. Боккаччо англійська принцеса переховується за маскою абата, а несправедливо 

ображена дружина в чоловічому одязі карає наклепника (за АТ сюжет 882А). У 

новелі Б. Річа «Про Аполлона та Сіллу» Сілла, донька правителя острова Кіпр, аби 

слідувати за коханим, сідає на галеру в подобі бідної прислуги, а потім у чоловічому 

вбранні наймається на службу до Аполлона [544, с. 61]. У збірці «Зимові вечори» 

(«Новела про те, як було відкрито Джерело Одкровення») А. де Еслава до такої 

травестії вдається Лібія, яка прагне звільнити Юстіна. У «Пачеко та Паломеке» із 

«Дивних та незвичайних історій» Г. де Сеспедеса-і-Менесеса дона Хуана вдягається 

в лицарські лати для того, щоб узяти участь у турнірі пліч-о-пліч із власним 

чоловіком та захистити його від своїх же братів. Героїні Х. де Тімонеди (зб. 

«Небилиці») видають себе за монаха, аби стати зразком благочестя, та світського 

молодика, щоб самостійно мандрувати країною. У «Пригодах Діани» Лопе де Вега з 

книги «Новели для сеньйори Марсії Леонарди» Діана, удаючи представника 

протилежної статі, робить при дворі короля кар’єру генерал-капітана. Не оминає 

увагою цей мотив і М. де Сервантес: травестія Доротеї («Дон Кіхот») та двох дівчат-
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суперниць, які розшукують свого коханця (новела «Дві дівиці»). «А що відбувається 

потім – залежить і від героя, і від героїні, бо жінка в іспанській новелі взагалі, а в 

«галантній» особливо, не менш активна, ніж чоловік. Найчастіше вона 

перевдягається в чоловічий костюм та вирушає на пошуки з якоїсь причини 

зниклого коханого …» [542, с. 17]. 

Пов’язана з новелістикою ренесансна драматургія також демонструє плідні 

результати використання функціонального потенціалу псевдоморфних персонажів 

для створення непересічних напружено-драматичних або й трагічних конфліктних 

ситуацій, у яких повною мірою розкривається внутрішній світ ренесансної 

особистості, сповнений палких пристрастей та гострих суперечностей. Особливо 

показовою в цьому плані є, звичайно, творчість В. Шекспіра: мотиви удаваного 

безумства у «Гамлеті» (3D), «правителя-інкогніто» з «Міри за міру» (1А), крос-

ґендерної травестії «Венеціанського купця» (2В), «обмовленої доброчесності» 

«Отелло» тощо. 

На відміну від пригодницьких сюжетів ренесансної літератури, у яких 

псевдоморфність «активних» персонажів є наслідком їхнього прагнення власними 

силами досягти певної мети, бароко підпорядковує відповідний матеріал 

гротескному вираженню ідей ілюзорності, мінливості буття, залежності людської 

долі від вищих сил (остання з перерахованих «відроджує» уявлення про 

авантюрність, відображену в грецько-візантійських романах [7, с. 440]). Як зазначає 

Л. Софронова, «барочний герой складно ідентифікується. Він миттєво змінює 

зовнішність, йому достатньо тільки змінити костюм: змінюючи зовнішність, він стає 

непізнаваним не тільки для дальнього оточення, але й для близьких» [545, с. 156]. 

Див. про це детально [187, с. 330-331]. 

На окрему увагу в цьому аспекті правомірно заслуговує іспанська драматургія. 

Так, зокрема, вже Т. де Моліна, творчість якого сприяє поступовому затвердженню 

барочних тенденцій в іспанському театрі, активно використовує численні травестії, 

підміни, містифікації: «Особливо багато травестованих п’єс у Тірсо де Моліна: 

«Кохання – лікар», «Хай справу з’ясує Варгас», «Крутій Гомес», «Галісіанка», 

«Марі Ернандес», «Вілла Хуана Фернандеса», «Жінка не по своїй волі», «Хто дає 
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відразу – дає вдвічі», «Селянка із Севільї», «Селянка із Вальєкас» і, нарешті, «Дон 

Хіль – Зелені Штани» [345]. У його драматургії авантюрні  ситуації, пов’язані з 

формально-сутнісними невідповідностями, не обмежуються функцією створення 

комічного ефекту: вони призначені й для реалізації більш серйозної мети – 

дозволяють «показати складність та багатогранність натури зображуваної ним 

жінки. Травестія змінює не тільки зовнішність, але й природу жінки: перед нами 

людина, яка йде напролом, долє найскладніші перешкоди, вміє заздалегідь усе 

передбачити та все прорахувати» [278, с. 340]. Також затребуваними є мотиви 

перевдягання, ситуаційних неузгодженостей у п’єсах знаного представника 

іспанського бароко – П. Кальдерона: «дівчина в чоловічому костюмі шукає 

коханого» (Росаура із «Життя – це сон»), «псевдозлочинець», «нащадок знатної 

родини, який не знає про своє походження» (Сехізмундо із «Життя – це сон»), 

мотиви безпідставних звинувачень («Ворог своєї честі» – 3В), несвідомого інцесту 

(«Поклоніння хресту» – 5D)  тощо. 

Яскравим зразком барочного роману, авантюрний сюжет якого багатий на 

численні вдавання, симулятивні та рецептивні ілюзії, пов’язані з хронотопом 

великої дороги, пошуком власного місця у світі, є «Сімпліциссімус» 

Г. Я. Гріммельсхаузена: мотиви «таємниці походження нащадка знатної родини» 

(1А), «крос-ґендерної травестії» (2А), юродства (3D) тощо.  Комічний аспект 

псевдоморфності в романі співвідноситься з традиціями пікарески, авантюрно-

драматичний – із реалізацією барочних філософем. 

Традиції «авантюрного роману випробування», іспанської новелістики 

(насамперед М. де Сервантеса) продовжує в ХVІІ ст. Ш. Сорель [151, с. 143], який 

обіграє «всілякі підміни» [151, с. 143] у творах на любовну тематику. На теренах 

Франції «галантна» новела [151, с. 143] із притаманними їй статусно-рольовими 

невідповідностями набуває значної популярності: граф Аренберг, щоб зустрітися з 

коханою, перевдягається в дівоче плаття, Монтаблан видає Матильду за свою сестру 

(«Французькі новели» Ж. Р. де Сеґре), самозванець, зовні схожий на 

португальського короля, претендує на престол, дочку короля плутають із її 

служницею, дружина приходить на побачення до свого чоловіка під виглядом іншої 
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дами [151, с. 149-148] («Галантні Аннали» М.-К. Дежарден/пані де Віллед’є). У 

новелі Р. де Ла Бретонна «Графиня, або Жінка-сільфіда» шанувальник, 

перевдягнувшись у служницю, спокушає даму.  

Водночас актуалізується тип «дівчини-воїна» в контексті військово-

пригодницької тематики. Так, зокрема, К. Глаголєва засвідчує, що приблизно з 

середини XVII ст. у Франції починають один за одним з’являтися романи про жінок-

воїнів, які слугували засобом королівської пропаганди. «Моду на такі твори ввела 

пані де Віллед’є, котра опублікувала «Спогади про життя Генрієтти Сільвії де 

Мольєр», за якими було видано романи Барбена «Мемуари пані де Равезан» (1677), 

«Мемуари мадемуазелі Дельфос» (1695) та «Мемуари графині де М.» (1697). У них 

зображувалися жінки-героїні, переважно з далеких провінцій, які вдягали чоловічі 

костюми та записувалися до лав армійців короля, щоб служити Франції. Серед таких 

романів був також твір «Мушкетерська героїня, або Справжня історія мадемуазелі 

Крістіни, графині де Мейрак» Жана де Прешака; героїня роману була родом із 

Беарна» [546, с. 149]. 

Таким чином уже до початку ХVІІІ ст. у європейській традиції 

затверджуються певні прийоми організації нефантастичних та екстракомічних 

авантюрних сюжетів в епічних (роман, новела) і драматичних формах за допомогою 

включення псевдоморфних персонажів, характерних для любовно-сімейної, 

подорожньої, військової тематики. У ХVІІІ ст. здійснюється їх творча адаптація до 

ідейно-тематичних уподобань грайливо-галантного рококо. Наприклад, в «Історії 

кавалера де Гріє та Манон Леско» А.-Ф. Прево Манон видає коханця за свого брата, 

тікає з в’язниці в чоловічому вбранні, у його ж «Історії донни Марії та юного князя 

Джустініані» та «Пригодах прекрасної мусульманки» чоловіки, щоб потрапити до 

коханих, перевдягаються в жіноче вбрання, а в «Клодіні» Ж.-П. К. де Флоріана 

одягнена, як чоловік, Клодіна наймається на службу до свого зрадливого Бенжамена 

тощо. 

З кінця ХVІІІ ст. розпочинається літературна історія розвитку «злодійсько-

розбійницького» тематичного вектора з притаманними йому образними проявами 
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псевдоморфності. Останні найчастіше пов’язані з міжнародним типом «шляхетного 

розбійника».  

«Шляхетний розбійник» – сталий  оксюморон, який використовується для 

характеристики певного різновиду персонажів, поширених у фольклорі та літературі 

різних народів: їхніми ознаками є часто вимушений статус злочинця (внаслідок 

нещасливого збігу обставин, наклепу тощо), вибіркове ставлення до жертв (грабує 

багатих), шляхетність щодо бідних, слабких, жінок, винахідливість та сміливість. 

Цей тип, зі свого боку, співвідноситься із архетипною фігурою трікстера: його 

амбівалентна природа виражається в авантюрних учинках, крутійській поведінці, що 

закономірно потребують різноманітних перевдягань та рольової гри.  

Так, зокрема, ще в народних шотландських баладах про Робіна Гуда сюжет 

неодноразово будується на мотиві вдавання: лісовий розбійник може 

представлятися старою («Робін Гуд, стара та єпископ»), монахом («Робін Гуд 

молиться богу») або бідним пастухом («Робін Гуд та єпископ Герфорд»).  

Літературний образ «шляхетного розбійника» з орієнтацією на шотландський 

фольклор створює В. Скотт (Локслі з «Айвенго», Роб Рой із «Роб Роя»). Однак шлях 

власне розбійницького роману з його традиційною технікою авантюрного епосу [40, 

с. 323] починається раніше – у німецькій художній творчості: під впливом 

«Розбійників» Ф. Шіллера пише свого «Рінальдо Рінальдіні» К. А. Вульпіус, який 

стає зразком для розвитку відповідного жанрового різновиду не лише в Німеччині, 

але й за її межами [40, с. 320]. Однак, на відміну від Ф. Шіллера, у якого трагічний 

пафос перешкоджає використанню травестії (драматург створює конфлікт на мотиві 

обмовленої доброчесності – 3В), К. А. Вульпіус презентує читачеві цілу низку 

епізодів-пригод героя, більшість із яких ґрунтується на формально-сутнісних 

невідповідностях: Рінальдо видає себе за графа Дальброго, графа Мандокіні, лицаря 

де ла Чінтра, барона Тагнано, графа Марліані тощо (1В). Органічно доповнюють 

картину «Прекрасна Шарлотта, страшна атаманша», «Дружина розбійника. Новітній 

роман» К. А. Вульпіуса, «Графиня Діанора Мартаньо, кохана Рінальдо Рінальдіні» 

І. Брюкнера, «Абелліно» Г. Д. Цшокке (де аристократ використовує амплуа 

розбійника для встановлення справедливості – 1А) тощо.  
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Популяризація розбійницького роману цілком відповідає тенденціям 

посилення авантюрного начала в літературі романтизму, яке великого значення 

надає захоплюючому сюжету та демонстрації могутності індивідуальної волі, 

здатної подолати «всі перешкоди на своєму шляху» [7, с. 440].  

Інший вектор творчої адаптації авантюрно забарвлених оповідних схем за 

участі псевдів пов’язаний із становленням художнього історизму преромантизму та 

романтизму – увагою до надбань народного епосу та пригодницької лінії епосу 

літературного. Відбувається художній синтез любовно-сімейної, військової, 

подорожньої та «розбійницької» традицій. Показовими в цьому плані є, наприклад, 

мотив «бій батька із сином» у «Поемах Оссіана» Дж. Макферсона (у поемі «Картон» 

Картон гине в бою із власним батьком, який не впізнає сина), численні 

симулятивно-рецептивні невідповідності в історичних романах В. Скотта (Айвенго в 

образі пілігрима та король Ричард інкогніто – 1А, обмін убранням Седріка й Вампи 

для втечі з ув’язнення – 1А, 1В, лицарі в костюмах розбійників – 1А в «Айвенго», 

король під маскою скромного городянина – 1А, знатна дама підмінена служницею – 

1В у «Квентіні Дорварді», дівчина перевдягнена в чоловічий костюм – 2В у 

«Пригодах Найджела», «Абаті» та ін.), В. Гюго («таємниця походження нащадка 

заможної родини», крос-ґендерна травестія Джозіани, крос-статусна – лорда Девіда 

в «Людині, яка сміється», «знатна особа інкогніто» у творі «Дев’яносто третій рік») 

тощо. Подальша популярність псевдоморфних персонажів в історичній прозі 

європейського романтизму зумовлюється насамперед орієнтацією на зразки 

скоттівської композиції із її пригодницьким хронотопом. 

Любовно-авантюрна та подорожня тематики з характерним для них мотивом 

«дівчина в чоловічому костюмі слідує за свої коханим» представлені також 

романтичними поемами та баладами. Так, зокрема, у «Марміоні» В. Скотта 

збезчещена черниця в образі пажа мандрує за своїм спокусником, у його ж 

«Володарі вогню» до такої травестії вдається Розалія. У «східних поемах» Дж. 

Байрона («Лара» та «Гяур») перевдягання героїнь також викликане бажанням бути 

поруч зі своїм коханим. «Пажа приводят в чувство, расстегнуть / Спешат колет, и – 

женская там грудь!/ Очнувшись, паж, не покраснев, глядит: / Что для нее теперь и 
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Честь, и Стыд?» [547, с. 86]. Або «в ту ночь пошла купаться, / Чтобы домой не 

возвращаться, / Переодетая пажом, / За мусульманским рубежом / Она от грозной 

мести скрылась / И стать подругой огласилась / Она гяура своего» [548, с. 45].  

Отже, європейські романтики, улід за представниками бароко й рококо, 

продовжують виявляти цікавість до постійної гри зі зміною масок і ролей, 

пристосовуючи її художні прийоми до потреб новітніх жанрів. 

Псевдоморфні персонажі в екстракомічних нефантастичних сюжетах 

української та російської літератур досліджуваної нами доби засвідчують активну 

рецепцію здобутків різних векторів розвитку пригодницької традиції європейської 

словесності.  

 В аспекті генетичних зв’язків особливо значущими є, по-перше, сприйняття 

відкриттів відповідно забарвленого художнього історизму. Спочатку на теренах 

Російської імперії поширюється іманентна європейському преромантизмові 

пристрасть до минулого та архаїчного епосу з його військово-героїчною тематикою. 

«Для преромантичного історизму характерний опис давнини, поєднаний із 

поверхневими уявленнями про зображувану добу…» [489, с. 215], «реконструкція 

пам’яток давнини» [489, с. 227].  

Серед письменників кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. одним із найбільш 

затребуваних зразків такої естетики стають «оссіанові поеми» Дж. Макферсона [62, 

с. 160-163]. «Шотландський учитель Дж. Макферсон (Macpherson, 1736-1796) на 

основі зібраного ним гельського фольклору, обробленого в преромантичному дусі з 

різним ступенем наближення до джерел, написав ритмізованою англійською прозою 

та опублікував спершу «Уривки старовинних віршів, зібраних у горах Шотландії» 

(«Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands», 1760), а згодом ще дві 

збірки, що починалися героїчними епічними поемами «Фінгал» («Fingal», 1762) та 

«Темора» («Temora», 1763), до яких додав послідовно ще малі поеми; усе це 

Макферсон видавав за переклад справжніх поем Оссіана… Поєднання в них 

героїзму та ліризму, меланхолійний колорит, поетичні пейзажі, а також їхній 

фольклорний характер, відповідаючи преромантичним тенденціям та поетиці, 
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забезпечили їм загальноєвропейський успіх та спричинили велику кількість 

перекладів та наслідувань» [62, с. 160]. 

Згодом, уже з 20-х рр. ХІХ ст., увага переключається на романтичний історизм 

В. Скотта з його обов’язковою любовно-сімейною (приватною) фабульною 

складовою. Він виконує функцію орієнтира для багатьох російських та українських 

авторів, зацікавлених у художньому відтворенні історичного минулого: 

М. Карамзіна [56, с. 10], О. Пушкіна [549], О. Шаховського [56, с. 18], О. Бестужева 

[40, с. 357-358], М. Загоскіна [63], Ф. Булгаріна [45], М. Гоголя [550], П. Білецького-

Носенка [551, с. 71], П. Куліша [550; 551, с. 95] тощо. Є. Жарінов зазначає: «Було б 

абсурдно заперечувати, що історичний роман у російській літературі сформувався 

під впливом художнього досвіду більш раннього західноєвропейського історичного 

роману й насамперед роману Вальтера Скотта» [552]. А Є. Нахлік засвідчує, що 

«повістувальною формою, найбільш придатною для адекватного вираження історії, 

українські романтики визнали історичний роман вальтерскоттівського типу» [551, 

с. 25]. Також докл. див. [56], розділ «Вальтер-скоттівська модель наративу в 

українській, польській і російській прозі» праці Н. Петриченко [114].  

Настанова на створення гострої інтриги в дусі В. Скотта передбачає активне 

зображення підмін, маскувань, статусно-рольових невідповідностей та зумовлює 

появу різноманітних псевдів у творах на історичну тематику (колективні синхронні 

зв’язки мотивно-композиційного рівня) .  

По-друге, у спектрі розбійницько-злочинної тематики значущою є 

популяризація з початку ХІХ ст. сюжетних схем розбійницького роману, серед яких 

– численні удавання й травестії головного героя. «Рінальдо Рінальдіні 

персоніфікував в очах російського читача тип «шляхетного розбійника» та заступав 

свого попередника – «величного розбійника» Абелліно» [40, с. 331] (колективні 

синхронні зв’язки тематично-образного та мотивно-композиційного рівнів). А також 

– актуалізація жанрового модусу «трагедії року» з характерним для неї «сюжетом 

про Едіпа», зумовлена настановою романтизму на зображення сильних пристрастей, 

гострих колізій, непересічних особистостей (зокрема й злочинців) як жертв 

ірраціонального фатуму (колективні діахронічні зв’язки тематичного та сюжетно-
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образного планів). Цікавість до «трагедії року» з її філософською глибиною та 

настроями фаталізму була особливо характерною для німецьких романтиків 

(«Schicksalstragödie» «Кетхен із Гейльбронна» Г. фон Кляйста, «Двадцять четверте 

лютого» З. Вернера, «Праматір» Ф. Грільпарцера тощо). Наприклад, у п’єсі 

З. Вернера, яка була перекладена на російську на початку 30-х рр. ХІХ ст. [553, 

с. 276], в контексті теми злочину використано мотив «несвідомого вбивства 

родича». «Тінь злочину нависла над родом. Син Кунца Курт вбиває сестру, чим 

викликає (як колись сам Кунц) прокляття батька. Нарешті, Кунц убиває 

невпізнаного ним сина (остання подія і складає дію трагедії), припиняючи існування 

злочинного роду» [553, с. 276]. Та важлива роль, яку відіграє німецький романтизм у 

процесі затвердження ідейно-естетичних основ романтизму на теренах російської 

держави в І половині ХІХ ст., дозволяє акцентувати його здобутки, пов’язані з 

відповідним тематично-жанровим аспектом.  

По-третє, для створення вражаючих гостротою пристрастей любовно-сімейних 

колізій використовуються авантюрно забарвлені сюжетні схеми із симулятивними 

та рецептивними ілюзіями драматургії В. Шекспіра [554], «штюрмерських» п’єс 

Ф. Шіллера [555] (такі індивідуальні «запозичення» характерні, зокрема, для 

О. Пушкіна [556, с. 132, 139; 557], М. Лермонтова [558, с. 228 – 229, 235, 254 – 255]). 

І зрештою, не може бути проігнорована роль барочної традиції у творчості 

українських [559 – 560] та російських [561] романтиків (несинхронна ідейно-

тематична й мотивно-композиційна співвідносність): барочної драматургії, далеко 

небайдужої до ситуаційних кліше з невпізнаннями, перевдяганнями й викликаної 

ними плутанини [545, с. 156 – 157], ключових барочних філософем та засобів їхньої 

художньої реалізації загалом, коли постійні зміни зовнішності й статусу 

«зливаються в єдину мозаїчну картину життя – життя дочасного, ілюзорного й 

мінливого, яке повністю співвідноситься з бароковою метафорою «світ-театр» [247, 

с. 56]. Детальний розгляд відповідних мотивів та заснованих на них сюжетів у 

театральних виставах польського, українського, російського шкільного театрів 

представлений Л. Софроновою [545] (розділ «Про перевдягання в шкільному 

театрі»). Також, як слушно відзначає Т. Комаринець, «дуже близькими для 
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романтизму у бароко були динамізм його творів, увага до авантюрних сюжетів, 

напруженість і драматизм ситуацій» [559, с. 207]. Не в останню чергу це стосується 

перекладних творів із пригодницьким змістом, добре відомих українській культурі 

доби бароко [80, с. 267 – 268] (наприклад, історія папи Григорія як християнська 

обробка сюжету про Едіпа із «Римських Діянь», повість про цісаря Оттона з її 

мотивом невинно обмовленої дружини тощо [80, с. 268]). 

Типологічний паралелізм української, російської, європейських літератур 

визначається спільним зверненням до «мандрівних» мотивів, затверджених як дієві 

засоби створення авантюрної атмосфери, напруженої інтриги із драматичним, 

сентиментальним або трагічним емоційним наповненням. Особливого значення ця 

тенденція набуває у процесах художнього втілення романтичної концепції світу та 

людини, а також – віддзеркалення подібних соціальних феноменів (зокрема, 

самозванства, пов’язаного з незаконними претензіями на владу, її узурпацією). Див. 

про це [562]. 

Онаціональнення та осучаснення іманентних авантюрному дискурсові типів 

псевдів в українській і російській художній словесності зумовлюється характером 

поєднання надбань європейської традиції із власними (фольклорними та 

літературними), а також – зверненням до тих історичних подій та феноменів 

дійсності, які є значущими для кожного народу. 

Так, зокрема, для псевдоісторичної літератури характерний міжнародний 

епічний мотив «бій батька із сином» (5D), придатний для  створення колориту 

«героїчної» давнини: батько впізнає тільки вже вбитого ним Осана («Пересмішник» 

М. Чулкова), під розбитим шоломом «розбійника» Мстислав несподівано бачить 

батька Володимира («богатирська повість» «Світлана і Мстислав» О. Востоков, 1802 

р.), також поєдинок Володимира і Мстислава зображує М. Арцибашев («Рогнеда, 

або Розорення Полоцька», 1804 р.). З одного боку, можливим джерелом його 

рецепції є «оссіанові поеми» («Картон») Дж. Макферсона: «галантний» сюжет 

арцибашевської «Рогнеди» збігається з перипетіями «богатирської повісті» 

«Світлана та Мстислав», яку Востоков читав на засіданні ВОЛСНХ у лютому 1802-
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го (опублікована вона була лише чотири роки потому)… Поєдинок батька із сином, 

ймовірно, алюзія на Оссіанова «Картона»... » [563, с. 87]. 

 З іншого боку, відповідний мотив народного героїчного епосу 

використовується також й у популярній перекладній казковій повісті про Єруслана 

Лазаревича та, ймовірно, генетично пов’язаних із нею російських билинах про Іллю 

Муромця [564] (битва богатиря з невпізнаним сином або дочкою). Їхня роль також 

не може бути проігнорована в ході розв’язання  питання генезису літературних 

квазіісторичних сюжетів.  

Своєрідною трансформацією мотиву «бій батька із невпізнаним сином» є 

ситуація, зображена в «Аскольдовій могилі» М. Загоскіна (1833 р.): незнайомець, 

який прагне знайти нащадка Аскольда, вбиває його, не здогадуючись про це. «– Так 

же, как ты? – повторил с ужасом незнакомый, наклонясь над Стемидом. – Так… 

так… я не ошибаюсь – это золотая гривна?.. 

– О, не отнимай ее, – промолвил Стемид, умирая, – это единственное наследие 

отца моего! 

– Отца его! – произнес глухим голосом незнакомый. – Его отца… и я… но, 

может быть… Нет!.. Он умер!» [565, с. 513]. 

Отже, якщо сама ідея творчості «в дусі давнини» [489, с. 227], що стимулює 

відтворення типових для неї оповідних формул, переймається російськими авторами 

з європейської культури, то її реалізація засвідчує орієнтацію на національні 

народнопоетичні зразки та цікавість до історичного минулого (часів Київської Русі), 

що мислиться як «героїчна давнина». 

Надзвичайно популярними у творах на історичну тематику є персонажі, 

псевдоморфність яких зумовлена соціально-статусними невідповідностями (1А та 

1В). Це, по-перше, певні історичні постаті, суб’єктивно інтерпретовані авторами або 

зображені з урахуванням особливостей їхнього народного сприйняття (коли реальна 

поведінка «кодується» через знакові ціннісні стереотипи, формалізовані архаїчні 

уявлення). А, по-друге, – образи вигаданих осіб, функціонально призначені для 

посилення динамічності дії. Для зображення таких псевдів характерне поступове 
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формування тенденції включення їх у контекст авантюрних сюжетів, актуалізованих 

з явною орієнтацією на скоттівський історизм. 

Серед перших чи не найбільш показовими є фігури самозванців-псевдоцарів 

(1В) – безправних (незнатних, бідних) претендентів на престол, що видають себе за 

законних спадкоємців. 

 Тема державного самозванства приваблює письменників досліджуваної нами 

доби, які намагаються розв’язувати проблему влади, проводячи паралелі між 

минулим та сучасними їм подіями. Перша хвиля інтересу здіймається у зв’язку з 

боротьбою родовитих аристократів за власні привілеї. «У кінці 1760-х рр. 

відбувається активізація дворянської опозиції. Приводом стає наближення 

повноліття Павла (1772 р.)… Паралельно цьому тема незаконного захоплення 

державної влади стає основною темою багатьох творів мистецтва та публіцистики» 

[566, с. 222]. Пугачовське повстання (Омелян Пугачов видавав себе за Петра ІІІ) ще 

більше підсилює актуальність відповідної проблематики. Як указує Б. Успенський, 

«самозванство не є суто російським явищем, але в жодній іншій країні явище це не 

було настільки частим та не відігравало такої значної ролі в історії народу і держави. 

Історію Росії неможливо написати, не звертаючись до проблеми самозванства» [220, 

с. 75]. 

Протягом другої половини XVIII – початку ХІХ ст. з’являється значна 

кількість творів, автори яких у контексті історичних сюжетів змальовують не надто 

привабливі образи самозванців: створений на основі перекладених А. Нартовим 

матеріалів «Історії» Геродота «Підставний Смердій» О. Ржевського (1760-ті рр.) 

[566, с. 224] (узурпатор перського престолу Псевдосмердій), написані за сюжетом 

«Айвенго» В. Скотта «Іваной, або Повернення Ричарда Левине серце» (1821 р.) 

О. Шаховського та «Бенкет у Іоанна Безземельного» (1819 р.) П. Катеніна (принц 

Джон – Іоанн Безземельний), присвячені подіям «непевних часів» ХVІІ ст. та 

об’єднані образом Лжедмитрія однойменні трагедії О. Сумарокова («Дмитро 

Самозванець», 1771 р.), В. Наріжного («Дмитро Самозванець», 1804 р.), дума 

К. Рилєєва («Дмитро Самозванець», 1821 р.), «Коротка повість про самозванців, що 

були на Русі» М. Щербатова (1774 р.).  
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Надалі (з середини 30-рр. ХІХ ст.) спостерігається послідовне ускладнення 

ставлення до самозванців: художня презентація феномена здійснюється в контексті 

напружено-драматичного сюжету з акцентом на неоднозначності, романтичній 

непересічності їхніх особистостей, що небезпідставно викликає асоціації і зі 

скоттівськими романами, і з байронічною поезією. Детально дослідивши це 

питання, М. Лазуткіна робить висновок:  «…література «посткарамзінського» 

періоду в зображенні Самозванця відходить від інформативно-пропагандного 

підходу авторів XVII ст. та дидактики п’єс кінця XVIII – початку XIX ст., 

рухаючись у бік більшої художності. Однобоке сприйняття Лжедмитрія (розстрига, 

тиран) поступається місцем багатоплановому, більш об’єктивному сприйняттю. 

Персонаж уже виглядає не картинним злодієм, а особистістю, не позбавленою 

привабливих, ліричних рис, а інколи й сповненою трагізму» [176, с. 10]. 

Становленню новаторського підходу до художньої характеристики 

Самозванця сприяє «Історія держави Російської» М. Карамзіна (1816-1817 рр.), з 

оглядом на яку до сюжету «непевних часів» звертається О. Пушкін [556, с. 131 –

132]. У драмі «Борис Годунов» (1825 р.) шекспірівський принцип ускладнення 

характерів [556, с. 132], романтична настанова на поєднання фабул історичної та 

любовної (популяризована завдяки В. Скотту), зумовлюють появу оригінального 

образу Лжедмитрія – сміливого закоханого авантюриста. Ю. Лотман зазначає: 

«…але перед Пушкіним постало питання про «загадковість» особистості 

Лжедимитрія, і він зобразив його з великою долею ліризму, як людину поетично 

обдаровану, наділену «романтичним» характером, легковажну та віддану мрії» [556, 

с. 181]. Наприклад, самозванець О. Пушкіна вміє цінувати красу мистецтва: «Что 

вижу я? Латинские стихи! / Стократ священ союз меча и лиры, / Единый лавр их 

дружно обвивает. / Родился я под небом полунощным, / Но мне знаком латинской 

музы голос / И я люблю парнасские цветы. / Я верую в пророчества пиитов» [567, с. 

392]. А почуття для нього важливіше за владу: «Что Годунов? Во власти ли Бориса / 

Твоя любовь, одно мое блаженство? / Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно / На 

трон его, на царственную власть. / Твоя любовь... что без нее мне жизнь, / И славы 

блеск, и русская держава?» [567, с. 397]. 
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Ще більш відчутним стає пушкінське прагнення скоттівської романтизації 

історичного самозванства в «Капітанській дочці» (1836 р.), де образ Пугачова 

зображується у спектрі характерних для «шотландського чародія» розбійницько-

авантюрних сюжетних констант. Показовою в цьому плані є перша зустріч Петра із 

самозванцем. «В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил 

вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась 

мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В 

черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо 

его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены 

в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары» [568, с. 243]. На 

думку Д. Якубовича, утаємничена поява Пугачова (разом із іншими ознаками) 

вказує на доцільність співвіднесення повісті О. Пушкіна з романами В. Скотта. 

Адже у творах останнього «справжній історичний герой (байдуже, хто це – король 

чи Кромвель) уперше з’являється… невпізнаним, під маскою, або, у будь-якому 

разі, у підкреслено несподіваній простій подобі» [549, с. 177]. Також 

літературознавець відзначає: «незнайомець», який спочатку зустрічається на шляху 

протагоніста, «таємнича особа», яка користується його допомогою, а потім скидає 

маску й демонструє свою справжню силу, сповна віддячуючи за послугу, – «такі 

варіанти «шляхетного розбійника» у творчості В. Скотта були представлені яскраво 

(Роб-Рой та інші)» [549, с. 193]. Отже, зображуючи бунтівника-самозванця в 

«Капітанській дочці», О. Пушкін використовує художній засіб, характерний для 

первинної презентації «можновладців інкогніто» та «шляхетних розбійників» у 

романах шотландського письменника.  

Розглянутий вище композиційний прийом, популяризований В. Скоттом, 

також є одним із тих численних факторів, що дають підстави для встановлення 

синхронних генетичних зв’язків між його історичним романом і відповідними 

жанровими формами в російській та українській літературах І половини ХІХ ст. Так, 

наприклад, схожу ситуацію симулятивно-ілюзорної невідповідності з авантюрним 

потенціалом використовує у своєму історичному романі «Олексій Однорог» 

український послідовник В. Скотта – П. Куліш [551, с. 95], знайомий із його творами 
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в російських та французьких перекладах [551, с. 95] (твір було надруковано під 

псевдонімом «Николай М.»у 1852 р.).  

В традиціях засновника історичного роману зображено ситуацію, де Олексій 

допомагає невпізнаному самозванцеві (рятує йому життя під час поєдинку з 

ведмедем), який вперше з’являється в подобі звичайного мужика. «Алексея обдало 

холодом от этих слов. Он снова окинул пытливым взглядом незнакомца. Ни в его 

лице, скрытым отчасти длинными ушами меховой шапки, обмотанными по 

подбородку вокруг шеи, ни в его простом наряде, состоящем из обыкновенного 

нагольного тулупа, ни даже в его приемах, совершенно мужицких, не видал он 

ничего такого, что бы отличало его от обыкновенного простолюдина» [569, с. 199]. 

П. Куліш поетизує Лжедмитрія в дусі романтичного історизму: він сильний 

духом, сміливий та розумний, вміє керувати людьми та красно говорити, це не 

пройдисвіт, у ньому є щось лицарське й неймовірно привабливе. «Алексей принял 

саблю с тягостным чувством внутренней борьбы. Он не мог не ценить в этом 

человеке смелости, инстинктивной веры в характер противника и великодушия к 

побежденному врагу…» [569, с. 204]. «И, однакож, Алексей чувствовал тайное 

влечение к этому человеку: в его ухватках и в выражении голоса было что-то 

басмановское; своим поведением он вовсе не походил на низкого пройдоху; его 

поступки с Алексеем обнаруживали в нем рыцарское великодушие и доверчивость» 

[569, с. 215]. Як і скоттівські персонажі та пушкінський Пугачов, цей «симулянт» 

викликає неоднозначне ставлення героя та допомагає йому в особистих стосунках із 

коханою дівчиною.  

Натомість у «читанні для молодих людей» – «Повісті про Бориса Годунова та 

Дмитра самозванця» (1857 р.) – П. Куліш створює абсолютно протилежний образ 

Лжедмитрія, більше схожий на відповідного персонажа з «Бориса Годунова»: це 

палкий, мрійливий, закоханий юнак, упевнений у власній обраності. «Во всю жизнь 

сохранил он фатализм, … в особенности развитой из Запорожья, – дерзко, отчаянно 

бросался на все опасности и наконец погиб жертвою своего легкомыслия» [570, 

с. 150].  
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Також хлопець стає жертвою інтриг та жорстокого натовпу: український 

письменник детально та правдоподібно описує глум над ним, який відображає 

негативне народне ставлення до самозванства, засноване на давніх уявленнях про 

сутність таких формально симулятивних рокіровок: «Сама концепція царської влади 

за часів Давньої Русі передбачає протиставлення істинних, справжніх царів та царів 

за зовнішньою подобою, тобто самозванців.  У такому аспекті поведінка самозванця 

є карнавальною поведінкою – іншими словами, самозванці сприймаються як 

ряджені» [220, с. 82].  

Відповідна сцена є типологічно подібною до розвінчання карнавального 

короля: після побоїв та насмішок на тіло вбитого кладуть маску й музичні 

інструменти, що мають указувати на його блюзнірську сутність. «Другие старались 

преобразить его в уличного музыканта: всунули в рот дудку, под мышку положили 

волынку, а в руки медную деньгу» [570, с. 321]. У праці Б. Успенського знаходимо 

такі ж свідоцтва іноземців про знущання над трупом Лжедмитрія: «…для більшого 

глуму кинули на живіт убитого царя потворну та безсоромну маску. .., а до рота 

всунули дудку. . . – маска й дудка є атрибутами вивернутого, чаклунського світу та 

мають продемонструвати причетність до нього Лжедмитрія; водночас тут йдеться 

про зміну верху й низу, характерну для ряджених, котрі намагаються уподібнитися 

до нечистої сили» [220, с. 93]. 

У російській літературі досліджуваної нами доби слідом за О. Пушкіним 

галерею образів Лжедмитріїв продовжують поповнювати М. Лобанов (трагедія 

«Борис Годунов», 1835 р.), Ф. Булгарін (роман «Дмитро Самозванець», 1829 р.), 

О. Шишков (драматична поема «Лжедмитрій», 1828 р.), О. Хомяков (драма «Дмитро 

Самозванець», 1832 р.), М. Погодін («Історія про Дмитра самозванця, представлена 

дійовими особами», 1835 р.). При цьому, якщо трагедія М. Лобанова є лише 

слабкою переробкою «Бориса Годунова» О. Пушкіна [571, с. 65], то інші твори з 

перерахованих вище характеризуються спробами оригінальної інтерпретації мотивів 

та особистості Лжедмитрія. 

 Так, зокрема, у романі «Дмитро Самозванець» Ф. Булгаріна дослідники 

знаходять також риси скоттівського історизму [572, с. 58], байронізму та 
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літературної готики [552], що закономірно позначається на художній трансформації 

фігури самозванця. Він органічно вписується в іманентні авантюрно забарвленій 

романтичній белетристиці наративи із симулятивно-рецептивними 

невідповідностями. «Майбутній Лжедмитрій з’являється перед нами в різних 

подобах: то він перекладач у польському посольстві, то чернець, то 

простолюдин…Читач так і не дізнається до кінця, хто ж він насправді. Така 

підкреслена втаємниченість мимоволі мала навіювати різноманітні припущення 

містичного характеру» [552].  

Типовим романтичним героєм представлений Лжедмитрій також в 

О. Шишкова та О. Хомякова. Перший схожий на персонажів О. Пушкіна й 

П. Куліша (образні подібності, пов’язані з естетичними орієнтирами): він сповнений 

віри у свою місію («незримая рука / Мне чудный путь предначертала в жизни» [573, 

с. 196]), переконаний у власній непересічності («я свыше мести и любви людей» 

[573, с. 197]), готовий без нарікань прийняти «страдальческий венец» [573, с. 195]. 

Другий показаний як сміливець, мрійник, патріот. «Пойду к боям! Народы вслед за 

мною / Стремятся как разлив бушующих морей; / И Русь моя других держав главою, 

/ И русский царь главой других царей! / Передо мной во прах падут препоны, / И 

враг бежит, как утренняя тень...» [574, с. 297]. Цим він відрізняється від 

пушкінського Лжедмитрія: «у Пушкіна він честолюбний авантюрист, у Хомякова 

цілком позитивний герой» [575, с. 182]. Така інтерпретація одіозної фігури 

самозванця для російської критики на той час «була шокуючою новиною» [575, 

с. 182]. 

І вже зовсім не схожим на попередньо розглянутих є персонаж М. Погодіна, 

написаний з орієнтацією на пушкінський образ, але із принциповими корективами 

[576, с. 132]: це самозакоханий цинік і лицемір [576, с. 132], базікало, який, на 

відміну від персонажів П. Куліша та О. Хомякова, одержимий ідеєю наслідування 

всього польського. «Порівняно з Пушкіним Погодін спростив характер Самозванця. 

Натхнення та поетичну сміливість він замінив внутрішньою пустотою та 

безтурботністю» [576, с. 133]. Тож не дивно, що схожий у цьому на Хлестакова 

Самозванець М. Погодіна сподобався М. Гоголю [576, с. 133].  
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Незважаючи на певні розбіжності в інтерпретації подій «непевних часів», усі 

розглянуті вище твори об’єднує спільне визнання самого факту самозванства, що 

суттєво відрізняє їх від європейської драматургії, яка теж не залишається байдужою 

до відповідної тематики: ймовірно, приваблені її авантюрним характером [577, с. 82] 

європейські літератори від самого початку традиціоналізації образу «Дмитра-

царевича» зображують його як законного спадкоємця престолу (можливий наслідок 

єзуїтської політики [577, с. 82]), доповнюючи сюжет характерно пригодницькими 

мотивами ситуаційних невідповідностей і підмін [577, с. 89]. Показовими в цьому 

плані є «Великий князь московський, переслідуваний імператор» Лопе де Вега, 

італійська драматургія [577, с. 95], «Дмитро Іванович, цар московський» А. Коцебу. 

Усвідомлення справжньої сутності Лжедмитрія як «псевдоцаря» починається лише 

завдяки Ф. Шіллеру («Дмитро, або Московське криваве весілля»): його образ 

самозванця подібний до романтичних російсько-українських варіантів (шляхетний 

мрійник, упевнений у власній справі). Докладно це питання розглянуте в праці 

М. Алексєєва «Борис Годунов та Дмитро Самозванець у західноєвропейській драмі» 

[577]. 

 І хоча про орієнтацію О. Пушкіна, який багато в чому визначає тенденцію 

подальшого «виправдання» Лжедмитрія, на європейські зразки не йдеться [577, 

с. 118-119], подібність розглянутих вище інтерпретацій засвідчує симпатії 

письменників із схожими художніми уподобаннями до історичної особистості 

бунтарсько-авантюрного складу (штюрмерські ідеали Ф. Шіллера, романтичні 

настрої О. Пушкіна, П. Куліша, О. Шишкова, О. Хомякова).  

Також як позитивні оцінюються обманні зміни статусу, до яких удаються 

вигадані персонажі авантюрних сюжетів творів на історичну тематику, оскільки такі 

удавання слугують шляхетній меті, засвідчують їхню вигадливість та відвагу. 

Наприклад, у дусі романтичного історизму В. Скотта зображує сцену турніру в 

повісті «Ревельський турнір» (1825 р.) О. Бестужев: невідомий лицар із спущеним 

забралом, який перемагає супротивника заради королеви турніру, а потім 

відмовляється відкрити своє обличчя, нагадує поведінку Айвенго під час 

лицарських змагань із однойменного твору. Різниця полягає лише в тому, що герой 
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В. Скотта є знатною особою, а в О. Бестужева заради кохання за лицаря себе видає 

купецький син Едвін. 

Травестія в костюм іноземного графа (1В-5G) допомагає Тарасу Бульбі 

побачити власного сина, приреченого на смерть («Тарас Бульба» М. Гоголя, 1835 

р.). На її фольклорний генезис указує А. Гольденберг: «До архетипних форм 

фольклорних перевтілень належать у Гоголя перевдягання та підміна» [499, с. 23]. 

«З інших джерел походить мотив перевдягання Тараса Бульби в панське вбрання, 

аби побачитися з Остапом: йдеться про поетику билин, у яких перевага віддається 

перевдяганню, а не казковому перевтіленню. У російських билинах богатирі 

вдягають чуже вбрання, аби приховати свою справжню сутність та несподівано 

постати перед ворогами або недоброзичливцями» [499, с. 23]. Водночас Р. Багрій 

визнає роль рецепції скоттівських надбань у «Тарасі Бульбі» [550], що, разом із 

загальновідомим визнанням М. Гоголем цінності художніх відкриттів англо-

шотландського романіста [372, с. 18], дає підстави для припущень стосовно 

значення не лише народнопоетичної, але й літературної авантюрної традиції в 

повісті.  

Протилежний розглянутому вище інваріантові «принц-жебрак» 

представлений, по-перше, у контексті псевдоісторичної белетристики образними 

варіантами «правителя інкогніто», пов’язаними іманентним авантюрному 

дискурсові міжнародним мотивом «невпізнаний імператор».  

Так, зокрема, він функціонує в сюжетах про відомих історичних осіб: короля 

Ричарда («Іваной, або Повернення Ричарда Левине серце» О. Шаховського), Петра І 

(«За богом молитва, за царем служба не пропадають» О. Корниловича, 1825 р., 

«Саардамський тесля» П. Фурмана, 1849 р. тощо), Наполеона («Генерал Каломерос» 

О. Вельтмана, 1840 р.), франкського короля Карла («Ратибор Холмоградський» 

О. Вельтмана, 1841 р.). Якщо художній образ демократичного Петра 

співвідноситься з типом «народного царя» (докладно про це див. [163; 578-579]), то 

в О. Вельтмана мотив невпізнання можновладців пов’язаний із любовною 

тематикою. В останньому з перерахованих творів сцена турніру, на якому Карл 

інкогніто б’ється за руку Ерменгарди, знову ж таки, прямо відсилає читача до 



364 
 

«Айвенго» В. Скотта та водночас викликає асоціації з розглянутим раніше епізодом 

«Ревельського турніру» О. Бестужева.  

По-друге, у творах українських письменників на історичну тематику 

обіграється типове для «подорожнього» авантюрного дискурсу кліше «герой 

використовує подобу бідняка, аби уникнути небезпеки». Так, наприклад, у поемі 

Я. Кухаренка «Харько, запорозький кошовий» (1813 р.) знатні поляки видають себе 

за старців, ідучи на серйозну розмову до Виговського; у «Заснуванні Харкова» 

Г. Квітки-Основ’яненка (1843 р.) Агафон, щоб урятувати боярського сина Андрія, 

рядить його у вбоге лахміття; у «Переяславській ночі» М. Костомарова (1841 р.) 

вбраний, як злидар, Лисенко приходить до Переяслава. «Як подивитись на тебе, так 

тільки / Тобі йти по дворах шматків прохати; / Сліпий, кривий, обшарпаний з одежі, 

/А гроші, як полову, розсипає!» [580, с. 233].  

Образ замаскованого народного рятівника, який повертається, аби зі зброєю в 

руках боронити правду, є типологічно подібним до короля Ричарда з роману 

«Айвенго» В. Скотта та цілком відповідає настанові романтичного історизму на 

художнє відтворення народного світосприйняття (міфові про героя, який іде та 

вертається, – варіантові міфологеми безсмертного календарного божества*). Адже, 

як зазначає Т. Бовсунівська, «завдяки міфологізації естетичної схеми в українському 

романтизмі відбувається, власне, становлення історизму та народності як 

мистецьких принципів» [581, с. 15]. Схожих поглядів дотримується Я. Козачок: «У 

добу Костомарова поворот у світоглядних позиціях прогресивних кіл в Україні 

знаходить своє вираження в зацікавленні народом, його долею, мораллю, етикою, 

піснею, побутом. Тому романтизм вдягає тут національні шати, зберігаючи всі 

загальнолюдські і специфічні ознаки. Він демократизує, знароднює літературу» 

[582, с. 7]. 

І зрештою, на наш погляд, особливої уваги заслуговує мотив використання 

образу простолюдина для маніпуляції масовою свідомістю. Такий дієвий метод 

політичної агітації, пов’язаний із прадавньою вірою в «народного царя», 

демократичного правителя, майстерно зображує в «Чорній раді» П. Куліш (перша 

редакція – 1846 р., перше видання – 1857 р.). «Петро й постеріг, хто се такий, і почав 
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придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж? Він думав, що сей пройдисвіт 

зробивсь тепер таким паном, що й через губу не плюне, думав, що весь у золоті да в 

блаватасі; аж де тобі! Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у 

полотняних штанях, чоботи шкапові попротоптувані – і пучки видно… [583, с. 119].  

Прибідняючись, Брюховецький схиляє на свій бік темний люд і отримує 

бажану владу. «Як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко – да й те отдасть 

своїм курчаткам, так і я все до останнього жупана пороздавав своїм діткам. А тапере 

от і сам обголів так, що й пучки лізуть із чобіт – доведеться незабаром ходити так, 

як лапко…  

Окаянний пройдисвіт так усіх оманив, так по душі були темному людові тії 

лукавії ухватки, тії тихі, солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би 

хіть на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то чоловік зможе, як захоче! 

Химерний той Іванець морочив голови людськії, мов не своєю силою: мов який 

чарівник-чорнокнижник, ходив він поміж миром, сіючи свої чари» [583, с. 122].  

Інший персонаж, здатний до підмін й удавань, які підсилюють авантюрність 

сюжету «Чорної ради» та викликають асоціації із скоттівською традицією, – 

типовий трікстер, романтичний шукач пригод Кирило Тур. Він представляється 

характерником-чаклуном (7D), катом, видає себе за злодія, потенційного вбивцю 

ненависного Брюховецькому Сомка (3В). «Увійшло якесь опудало. На голову 

насунув кобеняк, тілько очі видно, а сам у широкій семрязі; на спині чималий горб. 

Брюховецький сам не знав, чого злякавсь; так уже грішна душа його тривожилась. 

– Хто їй такий? 

– Той, кого тобі треба» [583, с. 171]. 

Момент, коли Тур пропонує Сомкові помінятися одягом, щоб колишній 

гетьман міг утекти з ув’язнення, нагадує сцену допомоги Вампи Седріку з 

«Айвенго» (мотив «пан та слуга міняються вбранням для порятунку хазяїна»). Як 

типовий для поетики скоттівського роману, його виділяє Є. Нахлік [584, с. 107].  «А 

от що я тобі скажу. Давай лишень мінька на одежу та виходь із своєї пакосної ями. 

Тут тілько б гадині жити, а не чоловікові. Уподобав же чорт знає що!»  [583, с. 176]. 

Кирило впевнений, що вже люди розпізнали Іванця і радо підуть за Сомком.  
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Однак на відміну від відданого панові раба Вампи, Тур думає насамперед про 

благо народу та батьківщини: заради них, а не особисто Сомка, він готовий 

жертвувати собою. Козак діє як типовий романтичний герой української художньої 

словесності: «Романтичний герой в українській літературі органічно пов’язує свою 

долю з долею народу, важливим завданням для нього стає боротьба за культурну 

незалежність, а естетичним ідеалом – національна слава і воля України часів 

козаччини» [372, с. 8]. Його образ узгоджується з характерною для новітньої 

української літератури тенденцією «ідеалізації старовини, зокрема козацтва як 

уособлення свободи і демократичних форм національного буття, що можна вважати 

тим історичним аргументом, який має довести право нації на самостійність» [372, 

с. 8]. 

Отже, використання розглянутих вище різновидів псевдоморфних персонажів, 

мотивів із формально-сутнісними невідповідностями не лише вказує в генетичному 

аспекті на значення рецепції надбань європейських літератур (для російської – 

преромантичного квазіісторизму, для української та російської – романтизму в його 

скоттівській версії), але й демонструє типологічний паралелізм їхніх 

історичних/квазіісторичних жанрових форм (тематики, проблематики, ідейного 

звучання, образів, композиційних прийомів).  

Ці аналогії засвідчують спільні уподобання, детерміновані естетичною 

«модою» кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. на незвичне, авантюрне, загадково-

драматичне (на архетипному рівні пов’язані з типом трікстера). Як наслідок, у колі 

зацікавленості українських і російських письменників закономірно опиняються 

соціально-статусні рокіровки за участі реальних або вигаданих самозванців, 

«принців-жебраків», дії яких спрямовані на зміну/руйнування заведеного, 

нормативного порядку заради його оновлення. А закони сучасного досліджуваній 

добі літературного історизму зумовлюють подібності характеру їхніх трансформації. 

По-перше, значущим стає прагнення передачі народної ментальності. «Сама «ідея 

народності», яка формується в епоху романтизму та розглядається як вираження 

духу нації, наповнювалась, як відомо, різним змістом у своєму історико-

літературному розвитку. І цей світоглядний процес мав пряме відношення до 
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становлення жанру історичного роману» [585, с. 3]. По-друге, здійснюється 

романтизація непересічного, співвідносного з порушенням морально-соціальних 

устоїв. І, по-третє, затверджується пріоритет суб’єктивного над об’єктивним в 

інтерпретації фактів, персоналій минулого.  

Онаціональнення «мандрівних» мотивів, пов’язаних із ними інваріантів 

псевдів також засвідчує інтерес українських та російських авторів до феноменів і 

персоналій, роль яких видається їм найбільш вагомою в аспекті визначення 

історичних шляхів розвитку, усвідомлення етнічної самобутності.  

З огляду на зазначене, цілком очікуваною є актуалізація в контексті 

пригодницьких сюжетів творів на історичну тематику також крос-ґендерної 

травестії з її неймовірним авантюрним потенціалом. Так, зокрема, на особливу увагу 

заслуговує цей мотив у романі «Чайковський» Є. Гребінки (1843 р.), оскільки, з 

одного боку, вказує на доцільність його включення в контекст європейської 

художньої авантюрної традиції, а з іншого, – зримо відображає національні народні 

уявлення: про обрізання волосся, як значну жертву для дівчини, та про 

неприпустимість перебування жінок на Січі. Марина, вбравшись козаком, знаходить 

свого коханого Олексія. «Ах ты, моя ненаглядная Марина! И для меня ты бросила 

дом, отца, родину? Для меня решилась ехать верхом, по дикой стороне, надела 

казацкое платье, обрезала свои длинные, темные косы? (И до сих пор в Малороссии 

считается величайшим бесчестием отрезать девушке косу. Ни за какую плату 

девушка не согласится добровольно лишиться этого украшения. «Коса вырастет, а 

позору не вернешь», – обыкновенно отвечает она на предложения парикмахера или 

другого афериста, покупающего волосы. – авт.) 

– На что они были мне?... Разве удавиться было ими?.. Я с радостью взяла 

ножницы и обрезала их. Но когда они упали передо мною на стол, темные, длинные, 

волнистые – словно что оторвалось от моего сердца; не стану скрывать, я заплакала. 

«Косы, мои косы! – подумала я. – Сколько лет я свивала и развивала вас, сколько 

лет я гордилась вами перед подругами, когда вы, как черные змеи, красиво 

обвивались, переплетались вокруг головы моей и красный мак порою горел над 

вами, словно пламя!... И вот я подняла на вас руку, подняла руку на самое себя!.. 
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Падайте, слезы, крупным дождем на мои косы; не приростут они, не пристанет 

скошенная трава к своему корню, не цвести сорванному цветку...» [586, с. 324].  

Коли козаки дізнаються правду про Марину, вони вимагають жорстокого 

покарання для Олексія, який порушив закон: «Как можно прятать в Сечи женщину? 

От женщины и в раю человеку житья не было; а пусти ее в Сечь…» [586, с. 326]. 

Єдиний можливий варіант уникнути страти виглядає абсолютно нереально: 

«Правда, коли найдется женщина, которая захотела бы из-под топора или петли 

прямо вести преступника в церковь и перевенчаться с ним, то его простят; да кто 

захочет опозорить себя? Да и где возьмется на Сечи женщина? Люди в старину 

нарочно сделали такой закон: знали, что женщине неоткуда взяться» [586, с. 332].   

Однак інша закохана в Олексія дівчина, Тетяна, прагнучи врятувати його від 

смерті, все ж пробирається на Січ у чоловічому вбранні. «– Вот, братцы... – начал 

было Никита, но вдруг замолк: его молчаливый товарищ ровным шагом выступил на 

площадку, поклонился народу, снял шапку и спустил с плеч кобеняк. Народ с 

ужасом подался в стороны: на площадке стояла женщина» [586, с. 335]. 

Епізоди за участі дівчат, які, керовані сильними почуттями, здатні на 

неймовірний ризик та жертви, пов’язані із візуальною зміною статі (обрізане 

волосся, перебування на Січі), надають оповіді сентиментально-героїчного 

звучання, закономірно викликаючи не сміх (як, наприклад, у «Бой-жінці» Г.Квітки-

Основ’яненка), а захоплення.  

 «Дівчина-козак» як онаціональнений варіант «дівчини-воїна» з’являється не 

лише в «Чайковському» Є. Гребінки, але й у творах російських письменників: 

перевдягнена Марія вимагає від Мазепи порятунку для власного батька («Кочубей» 

Є. Аладьїна, 1828 р.), Володимирові сниться, що до нього прийшла перевдягнена 

молодим козаком Олена («Зрадник» О. Бестужева, 1825 р.).  

Міжнародне оповідне кліше «переодягнена жінка рятує власного чоловіка» 

використовує Є. Люценко (героїчна Ульмила із «Буривой та Ульмила», 1818 р.), 

мотив «дівчина в чоловічому костюмі слідує за своїм коханим» обіграють 

М. Карамзін (Наталя з «Наталі, боярської дочки», 1792 р.), О. Вельтман (Гева з 

«Ратибора Холмоградського»), Г. Квітка-Основ’яненко («брат» Мася у «Заснуванні 
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Харкова»). В останньому з перерахованих творів героїня за порадою пані Софії 

вдається до травестії, аби уникнути небажаного шлюбу та обвінчатися з милим її 

серцю Андрієм. «Масю наряди мальчиком, и в этот же вечер выйдете из Киева; в 

первом селении обвенчаетесь; далее да благословит Бог путь ваш и да будет над 

вами воля его!» [587, с. 381].  

Також на окрему увагу заслуговує онаціональнений та осучаснений 

російською літературою першої половини ХІХ ст. образ «дівчини-воїна», придатний 

для створення героїчного пафосу у мемуарній прозі, написаній жінкою, яка вдає 

чоловіка та бере участь у військових діях (відповідний феномен має соціально 

зумовлену типологічну подібність із розглянутою вище французькою традицією 

ХVІІ ст.). Йдеться про реальний прецедент: Надія Андріївна Дурова, дочка 

гусарського ротмістра, переодяглась у чоловічий костюм, назвалась Олександром і 

втекла до козацького полку з тим, щоб уславитися завдяки власній хоробрості та 

зробити блискучу військову кар’єру. Вона служила під прізвищами Соколова, 

Олександрова, мала нагороди й пішла у відставку в чині штаб-ротмістра. Історію 

своїх пригод Дурова зобразила у творах «Кавалерист-дівиця, події в Росії» (1836 р.), 

«Нотатки Олександрова. Додатки до Дівиці-кавалерист» (1836 р.). ЇЇ мемуари високо 

оцінили О. Пушкін та В. Бєлінський (див. [588, с. 23 – 24]).  

Осторонь розглянутих тенденцій творчого використання мотиву крос-

ґендерної травестії стоїть твір О. Герцена «Легенда» (1835 р.). Хоча, з одного боку, 

він зображує події далекого минулого й може бути умовно наближений до 

квазіісторичної прози, а з іншого, – пов’язаний із зображенням любовних 

пристрастей, головну роль тут відіграє все ж агіографічна література (візантійське 

«Житіє святої Феодосії Олександрійської»).  

Автор використовує кілька оповідних кліше, пов’язаних із візуальною зміною 

статі: «жінка подорожує в чоловічому вбранні», «жінка видає себе за чоловіка, аби 

вступити до монастиря» (під іменем ченця Феодора колишня дружина 

олександрійського багатія прагне спокутувати власну зраду – «жінка-чернець»), 

невпізнана жінка несвідомо приваблює дочку ігумена (мотив «обману почуттів»). 

Хоча О. Герцен звертається до сюжету часів візантійської держави, він відчутно 
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осучаснює його відповідно до потреб актуальної суспільної (ґендерної) 

проблематики. «Такий трансґендерний, транссексуальний характер сюжету, 

ймовірно, мотивований філософськими поглядами письменника, імпліцитно 

пов’язаних із «жіночим питанням» (порівн. із долею Любові Круциферської з 

роману «Хто винний?»). Роль жінки, її права та жертовність є ключовими 

лейтмотивами повісті «Легенда» [589, с. 122]. 

Також на сторінках творів на історичну тематику з’являються псевди, які 

приховують свою справжню національність (5G, 5F): типологічні паралелі в цьому 

випадку ґрунтуються, по-перше, на їхньому функціональному призначенні 

(допомагають авторам створити необхідний колорит – відобразити стосунки між 

різними етносами в зображуваний період минулого своєї країни), а по-друге, – на 

використанні мотиву шпигунства, характерного для «воєнної» сюжетної лінії.  

Наприклад, у романі про події наполеонівської війни «Рославлєв, або Росіяни 

у 1812 році» М. Загоскіна (1831 р.) Зарецький в мундирі француза розшукує свого 

друга (5G), а флорентійський купець насправді є російським партизаном (5F – мотив 

шпигунства). У «Чайковському» Є. Гребінки такими псевдами виявляються Герцик, 

Наталя та їхня матір, які стали жертвами негативного ставлення січовиків до євреїв. 

Дівчина вважає себе українкою, не знаючи нічого про власну родину (5F), Герцик 

спочатку називається німцем, а потім стає практично «своїм» серед козаків (5F), а 

Рохля вдає циганку (5F). Остання, прагнучи згубити якомога більше козацьких душ і 

помститися за зруйновану родину, травить власного невпізнаного сина (5D – мотив 

несвідомого вбивства родича). «– Иосель, Иосель, сын мой! – кричала старая 

цыганка, вбегая в светлицу и бросаясь на грудь Герцика. – Будь проклят час, когда 

ты надел казачье платье! Я не узнала тебя…» [586, с. 398]. Герцик використовує 

іншого єврея Гершко як шпигуна (5F – мотив шпигунства). «Один жид, котрого 

хотели поляки повесить за подделку монеты, ушел в Лубны и ходил в казачьем  

платье, называя себе козаком, а он был Гершко, медник из Львова; я познакомился с 

Гершкою и послал его шпионом, куда было нужно» [586, с. 396]. Виконуючи 

завдання, Герцика Гершко віддає накази, видаючи себе за померлого полковника 

(1В-6В). «Роман «Чайковський» виявляє типологічну спільність з європейською та 
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американською романтичною прозою» [551, с. 82], що виражається, окрім іншого, й 

у майстерному зображенні національних конфліктів (характерних для прози 

В. Скотта, Дж. Ф. Купера тощо), які можуть бути пов’язані з функціонуванням 

псевдів антиномії «свій – чужий» в етнічному аспекті (типів 5F та 5G). 

У творах на історичну тематику використовуються також образи 

псевдоінферналів (7D) задля відображення тогочасних народних ілюзій та 

забобонів, пов’язаних із магією, трансцендентним. Популяризована В. Скоттом 

іманентна романтичному історизмові настанова на відтворення не лише зовнішніх 

ознак минулого (побуту, одягу тощо), але й самого духу (ментальності, світогляду), 

зумовлює появу функціонально подібних варіантів псевдів у відповідних жанрах 

національних літератур. Наприклад, В. Скотт з цією метою вводить у сюжет свого 

«Антиквара» образ волоцюги Дюстерзівеля, який видає себе за медіума, щоб 

обманювати довірливих людей. А українські письменники зображують притаманні 

власному народові уявлення про надприродні здібності: П. Куліш передає віру 

українців у надлюдські сили козаків-характерників (Кирило Тур із «Чорної ради»), 

М. Костомаров – у відьомство (невинно звинувачені у відьомстві й знахарстві 

Катерина та Сава «Сави Чалого», 1838 р. – 3В-7D), М. Загоскін – у ясновидців 

(Кудимич та Кірша «Юрія Милославського…», 1829 р.).  

Інші типологічні варіанти псевдоморфних персонажів у творах на історичну 

тематику трапляються значно рідше, а їхнє використання не має суттєвого значення 

для компаративного аналізу цього дискурсу, що дозволяє перейти до розгляду 

наступної групи, об’єднаної «злодійсько-розбійницькими» авантюрними сюжетами. 

Найбільш колоритним, знаковим тут є насамперед образ українського 

«шляхетного розбійника» Гаркуші, зображений у прозі Г. Квітки-Основ’яненка 

(«Перекази про Гаркушу», 1842 р.), О. Сомова («Гайдамак», 1826 р.), В. Наріжного 

(незавершений через смерть автора роман «Гаркуша, малоросійський розбійник»), 

порівняльні дослідження якого представлені низкою праць вітчизняних 

літературознавців [590 – 592].  

Його реальним прототипом став Семен Іванович Гаркуша – ватажок 

повстанських загонів на Україні у ХVІІІ ст., який походив із Запорозької Січі, брав 
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участь у Коліївщині, був заарештований та засуджений на довічну каторгу [380, 

с. 630]. Письменники, змальовуючи цього персонажа, зверталися до національних 

фольклорних джерел (переказ про Гаркушу був надрукований в «Українському 

альманасі» І. Срезневського за 1831 р. [380, с. 631]), преромантичної та романтичної 

авантюрно-розбійницької традиції (творчість Ф. Шіллера, К. А. Вульпіуса, 

В. Скотта).  

Так, зокрема, Гаркуша В. Наріжного витриманий «у штюрмерсько-

романтичній стилістиці, характерній для ранньої творчості Наріжного, яка відсилає 

читача до Шіллера. Водночас очевидна сюжетна орієнтація «Гаркуші» на зразки 

німецького розбійницького роману з розвиненим авантюрним началом, 

різноманітними вставними історіями, із шляхетним, жорстоким та безжальним 

героєм-отаманом. Наріжний реалізував не лише «чоловічий» варіант розбійницького 

роману («Рінальдо Рінальдіні» та його наслідування), але, в історії дружини Гаркуші 

Олімпії, і «жіночий», також широко представлений зокрема й російськими 

перекладами («Прекрасна Шарлотта, страшна атаманша, або Жінка – справжня 

Рінальдіні», рос. переклад 1809; «Дружина розбійника», рос. переклад – 1815 тощо)» 

[593, с. 38].  

На спорідненість Гаркуші В. Наріжного, Г. Квітки-Основ’яненка із Робом 

Роєм В. Скотта звертає увагу Д. Чик: «Можна стверджувати про активне 

використання традиційного образу Гаркуші в українській літературі І-ої пол. ХІХ 

ст., яке, ймовірно, було спровоковане його типологічною спорідненістю з постаттю 

Роб Роя, популярного за однойменним романом В. Скотта. Тому не слід виключати 

можливого впливу В. Скотта на В. Наріжного та Г. Квітку-Основ’яненка, адже 

прослідковуємо ряд подібностей у конструюванні образів «благородних 

розбійників» у досліджуваних творах» [591, с. 194]. 

Незважаючи на те, що В. Наріжний, О. Сомов та Г. Квітка-Основ’яненко 

пропонують різні варіанти інтерпретації Гаркуші, всі письменники використовують 

мотиви травестії та вербально-позиційного удавання – типові для авантюрно-

розбійницької традиції прийоми організації сюжету, пов’язані з трікстерською 

сутністю «шляхетного злодія».  
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Найчастіше Гаркуша вдається до обманного підвищення власного статусу (1В) 

та «зміни національності» (5G): у Г. Квітки-Основ’яненка він представляється 

купцем («человеком, живущим промыслами и оборотами» [594, с. 303]), польським 

паном, старим генералом, у В. Наріжного та О. Сомова – багатим шляхтичем. Рідше 

Гаркуша вдає жебрака, тимчасово дозволяючи панам знущатися із себе, аби потім їм 

помститися (1А). «– Вяжите всех, – кричал Гаркуша, сбросив с себя накладные 

волосы, нищенское рубище и суму и явясь в легкой куртке, с полным вооружением 

гайдамака» [595, с. 68]. Як слушно зазначає М. Антоновська, «момент лицедійства 

зумовлений не лише практичними потребами – бути невпізнаним, уникнути 

переслідування (історичні дані свідчать, що й загін реального Семена Гаркуші часто 

вдавався до цього засобу, переодягаючись чумаками), але й нерозгаданим 

багатством особистості повстанця, його обдарованістю» [592, с. 9].  

У творі В. Наріжного обіграється також мотив крос-ґендерної травестії: 

красуня Олімпія видає себе за лісового отамана (варіант «дівчини-воїна»).   

Розбійницький дискурс української художньої словесності не вичерпується 

історіями про Гаркушу. Так, зокрема, у повісті «Варнак» Т. Шевченка (1853 р.) 

ремінісценція до роману К. А. Вульпіуса сприяє актуалізації паралелей між двома 

персонажами: «Начитавшись романов о великодушных рыцарях-разбойниках, мне 

вздумалося подражать им…[596, с. 143].  

«– Попировавши несколько дней, я распускал свою команду  в разные 

стороны, назначая каждому отряду или прежнего утверждая эсаула, с наказом, чтоб 

все эсаулы назывались моим именем и прозвищем. Сам же я переряжался мужиком 

или паном и отправлялся в Киев или другой какой город. 

Словом, я вел себя, как знаменитый Ринальдо Ринальдини» [596, с. 145]. 

Герой Т. Шевченка використовує образ бідного селянина, аби потрапити до 

Почаївської Лаври. Натомість в оповіданні «Телепень» Є. Гребінки (1837 р.) отаман 

злодіїв приїздить на ярмарок ряджений у панське вбрання. 

У ролі псевда виступає також відомий шляхетний розбійник російської 

літератури – Дубровський О. Пушкіна («Дубровський», 1833 р. написання), в якому 

вбачаються риси шіллерівського Карла Моора, скоттівського Роба Роя та героїв 
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авантюрно-розбійницького епосу [597]. Син дворянина видає себе за гувернера-

француза, прагнучи помститися своєму ворогові Троєкурову («багатій удає бідняка 

заради помсти»). Це ж оповідне кліше використовує М. Лермонтов (незавершений 

«Вадим», прибл. 1832-1834 рр.). 

Отже, мотив травестії «лісового розбійника» в І половині ХІХ ст. набуває 

неабиякого поширення. Серед факторів, що зумовлюють популярність феномена, 

окрім ролі фольклорної та європейської традицій, доцільно відзначити також 

амбівалентну природу відповідного типу, функціонально близького до трікстера, 

іманентну авантюрним сюжетам схильність до обігравання ситуацій із підмінами та 

перевдяганнями, романтичний інтерес до непересічних бунтарських особистостей, 

часто зображуваних в обставинах, які демонструють їхню винахідливість. Розгляду 

мотива  травестії «шляхетного розбійника» присвячено також нашу статтю «Мотив 

травестії шляхетного розбійника в російській та українській літературах І п. ХІХ 

ст.» [184]. 

Інша складова «злодійсько-розбійницького» тематичного діапазону – сюжети 

за участі псевдозлочинців (3В) та варіації сюжету про Едіпа (5D). Перші пов’язані із 

жертовною поведінкою, викликаною бажанням допомогти близькій людині: Йосиф 

видає себе за дезертира, щоб допомогти дядькові отримати необхідні для сплати 

управителю гроші («Солдатська школа» М. Сандунова, 1794 р.), Петро називається 

злочинцем, або потрапити до банди Телепня та визволити Галю («Телепень» Є. 

Гребінки, 1837 р.), Петрусь зізнається у вбивстві, рятуючи свою «благодійницю» 

(«Петрусь» Т. Шевченка, 1850 р.). «Тойді на ґанок виходжає / І до громади 

промовляє / Петрусь. І каже: «Я зробив, / Я генерала отруїв, / А ви не знаєте нічого!» 

[598, с. 12]. 

А в написаному з орієнтацією на В. Скотта, Дж. Ф. Купера («Шпигун») 

«Останньому Новику» І. Лажечникова (1831-1833 рр.) [599, с. 109 – 110] Володимир 

жертвує собою не заради конкретної людини, але батьківщини загалом: 

проголосивши себе продажним зрадником, він насправді десять років шпигує на 

користь Росії.  
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 Типологічний паралелізм усіх цих творів ґрунтується не лише на 

функціональному потенціалі образів псевдозлочинців, придатному для створення 

драматичних колізій в авантюрних сюжетах сентиментального або трагічного 

забарвлення (несправедливо звинуваченого завжди шкода, переживання за його 

долю підвищують емоційність реакції на зображуване). Він зумовлений також ідеєю 

шляхетності самопожертви, іманентною християнській культурі, слов’янській 

ментальності.  

Сюжет про Едіпа, який починає приваблювати письменників з першої 

половини ХІХ ст., будується на мотивах, пов’язаних із суб’єктивними ілюзіями 

сприйняття в межах антиномій «свій – чужий»: «несвідомому вбивстві родича» та 

«несвідомому інцесті» (Едіп, сам того не знаючи, вбиває власного батька й 

одружується із матір’ю). При цьому доцільно розмежувати дві провідні тенденції 

його використання: одна позначена безпосереднім зверненням до 

традиціоналізованого матеріалу античного міфу та набуває розвитку в драматургії 

(«Кривава ніч, або Остаточне падіння дому Кадмова» В. Наріжного, 1800 р., «Едіп в 

Афінах» В. Озерова, 1804 р., «Едіп-цар» О. Грузінцева, 1811 р.), інша 

характеризується створенням ситуацій, асоційованих із історією несвідомого 

злочину Едіпа (трансформована в дусі містерії ремінісценція вставної історії 

«Іжорського» В. Кюхельбекера, типологічна близькість у співвідносному із 

готичним романом «Мазепі» Ф. Булгаріна [600]). 

Художня реалізація сюжету про Едіпа також певним чином віддзеркалює 

особливості християнської ментальності (тенденція онаціональнення). Так, зокрема, 

В. Барсукова, намагаючись знайти відповідь на питання стосовно причин 

популярності міфу про Едіпа у творах В. Наріжного, В. Озерова, О. Грузінцева, 

апелює, зі свого боку, до ідей В. Проппа та вказує на тему «страждання героя», як на 

той чинник, що забезпечив його активну рецепцію [601, с. 24].  

Окрім того, тут має бути врахована, на наш погляд, цікавість романтиків до 

теми жорстокого року (та «трагедії року» – від Софокла до німецької драматургії 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.), настанова на розкриття внутрішнього світу 

одіозних особистостей, прагнення до переосмислення і трансформації «мандрівних» 
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сюжетів загалом й античності зокрема. Унаслідок взаємодії всіх цих факторів 

відбувається «відродження» трагічного образу Едіпа, зображення якого 

позначається поєднанням традиції античної драматургії та власних поглядів 

названих вище драматургів.  

У містерії «Іжорський» В. Кюхельбекера (вставній історії Зосими) сюжет про 

Едіпа розпізнається доволі чітко, однак автор змінює ім’я героя (Каллімах) та 

доповнює оповідь відсутніми в першозразку моментами (убивством двох 

священників, розмовою із справжнім батьком-монахом, сакралізацією померлого, 

але розкаяного грішника), а також християнськими ідеями (Божественної милості, 

могутньої сили покаяння). «Пришел и увидел: лежит Каллимах, /  Как сонный 

младенец, на паперти храма; /  И дивному пению внемлет монах, / И в двери 

струится поток фимиама. /  Он понял: послалось нетленье мощам, – /  И молвил 

сошедшим со скал пастухам: / «Здесь, пастыри, дело чудесное! / Здесь церковь 

воздвигните вновь / И славьте господню любовь, / Христа милосердье небесное!» 

[481, с. 425].  

У романі Ф. Булгаріна «Мазепа» (1833-1834 рр.) сюжет про Едіпа (потенційно 

можливий інцест та ситуаційне кліше з убивством родича, який сприймається як 

стороння людина, ворог) відсилає обізнаного реципієнта не до міфу чи античної 

трагедії, а до готичного роману. «У побудові сюжету роману Ф. В. Булгаріна 

«Мазепа» провідну роль грає мотив таємної спорідненості. Він є складовою більш 

складного мотивного комплексу, куди входять мотиви інцесту та родового 

прокляття, які утворюють «готичну основу» роману. Зберігаючи генетичний зв’язок 

із готичною поетикою, вказані мотиви переосмислюються Ф. В. Булгаріним із 

урахуванням досвіду романтичної літератури. При цьому письменник прагне 

досягти мелодраматичних ефектів, пропонує читачеві складну та витончену 

розробку поширених готичних мотивів» [600, с. 30]. Сам того не знаючи, Мазепа 

віддає наказ убити власного сина (Огневика), а потім гине від його руки (волею року 

Огневик опиняється в ролі Едіпа). Тема фатуму, якому не здатна протистояти навіть 

сильна особистість, зближує трагедію року з готичним романом та зумовлює їхнє 

спільне зацікавлення у придатному для її художньої демонстрації матеріалі, 
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зокрема, мотивах несвідомого інцесту та вбивства невпізнаного родича (псевдів 

типу 5D). 

Також найрізноманітніші варіанти псевдоморфних персонажів функціонують 

у творах, де головна фабула має авантюрний характер та ґрунтується на любовних 

або сімейних колізіях. Значну роль серед джерел їхньої рецепції відіграє 

європейська літературна традиція загалом та конкретні твори її представників 

зокрема.  

Показовим є усвідомлене сприйняття російськими письменниками сюжетів та 

композиційних прийомів, побудованих на численних вербально-позиційних 

удаваннях і ситуативних неузгодженостях із підмінами за участі псевдоморфних 

персонажів, типових для відповідного тематичного дискурсу. Наприклад, О. Пушкін 

у поемі «Анджело» (1833 р.), написаній на основі шекспірівської комедії «Міра за 

міру» [562, с. 237], використовує образ «володаря інкогніто» (градоправитель Дук – 

1А), а також мотиви псевдосмерті (голова розбійника замість голови Клавдіо – 6А) 

та підміни в ліжку (дружина Мар’яна замість бажаної коханки Ізабелли – 5D). У 

«Заметілі» О. Пушкіна (1831 р.), створеній на ґрунті комедії «Хибна антипатія» П. 

К. Н. де Лашоссе [602, с. 182], обіграється ситуаційне кліше весільної підміни: 

«шлюбний дублер» Володимир заради розваги займає місце потенційного чоловіка 

Марії. У характері розвитку любовної лінії роману І. Лажечникова «Останній 

Новик» простежується подібність із суперництвом братів роману В. Скотта «Сен-

Ронанські води» [603,  с. 44], драми Ф. Шіллера «Мессинська наречена», а також – 

народною німецькою казкою зі збірки бр. Грімм «Два брати» (Густав грає перед 

Луїзою роль свого брата Адольфа). Практично такий же сюжетний хід використовує 

М. Лермонтов у драмі «Два брати» (прибл. 1834-1836 рр.): мотив підміни на 

побаченні – Олександр видає себе за коханого Вірою Юрія. 

Водночас компаративний аналіз творів російських та українських авторів 

дозволяє зробити висновки щодо типологічних подібностей, зумовлених їхнім 

зверненням до тих самих «мандрівних» мотивів, затверджених європейською 

словесністю як дієвих засобів надання авантюрності, динамічності, драматизму 

оповіді.  



378 
 

Так, зокрема, мотив «дівчина в чоловічому костюмі слідує за своїм коханим» 

(2В) дає підстави для встановлення типологічних паралелей між безпосередньо не 

пов’язаними повістями української та російської художньої словесності: 

«Еротидою» О. Вельтмана (1835 р.), де ротмістр убиває молодика, який виявляється 

покинутою ним дівчиною, та «Капітаншею» Т. Шевченка (1855 р.), де «Володька» 

помирає під час пологів. В обох випадках візуальна зміна статі включається в 

контекст любовно-подорожньої тематики і має трагічні наслідки для героїні. При 

цьому О. Вельтман надає історії романтичного забарвлення, а Т. Шевченко – 

реалістичного звучання. О. Вельтман зображує сильні пристрасті та гостру колізію, 

його героїня активна: вона доводить власну рішучість, винахідливість, сміливість. У 

Т. Шевченка все більш буденно, а героїня практично ніяк себе не проявляє: 

вивезений ад’ютантом із Франції по завершенні війни та покинутий ним «паж» 

лише мовчки страждає в чужій країні. Таємниця справжнього імені, історія жінки, 

яка вдавалася до травестії, залишаються нерозгаданими. «Должно быть, или какая-

нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка, бог ее знает» 

[604, с. 326].  

І з потребою розв’язання особистих проблем, і з авантюрним хронотопом 

«великої дороги» пов’язані травестії, удавання та ситуативні неузгодженості у 

творчості О. Вельтмана та В. Наріжного. Раніше розглянуті нами подібності 

використання цими письменниками псевдоморфних персонажів у дусі пікарески для 

сторення комічного ефекту (див. розділ 3.2.) поєднуються в них з активним 

зверненням до композиційних прийомів, мотивів авантюрної традиції. Так, 

наприклад, О. Вельтман у драматично-сентиментальному ключі зображує перипетії 

жіночої долі: вихована, як дворянка, героїня «Ольги» (1979 р.) удає солдатську 

дочку, аби позбутися спокусника (1А), а номінальне зниження суспільного 

становища Саломії з однойменного роману стає наслідком її пристрасного кохання 

та нерозсудливості (панночка перетворюється на швачку). У «Бурсаку» В.Наріжного 

(1824 р.) розповідач перевдягається в дівчину (2А), а Неонілла – у чоловіка (2В). Як 

цілком слушно зазначає О. Новик, «у творах Василя Наріжного, наприклад, 

«Бурсак», «Запорожець», «Наречена під замком» гра, перевдягання, зміна декорацій, 
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поява героїв під чужими іменами складають важливу частину сюжетів, роблять їх 

динамічними. Водночас, крізь канву цих творів проходить думка, що людина 

всього-на-всього актор в театрі життя і підкорюється волі Божій. Втікачі одягають 

костюми нечисті, щоб влаштувати втечу з монастиря; дівчина одягається в чоловіче 

вбрання, щоб переховатися від погоні; знатна дама вінчається в одязі селянки, – 

таких сцен у романах Наріжного досить багато…» [247, с. 57]. Виділене твердження 

повною мірою може бути застосоване також й до прози О. Вельтмана. 

Формально-сутнісні невідповідності любовних сюжетів, що навіюють 

реципієнтові думку про оманливість видимого, закономірно співвідносяться в 

українській та російській літературах також із традиційними мотивами 

маски/маскараду, адже вони надають персонажам неабиякі можливості для 

любовних інтриг, гри з образами та неймовірних авантюр.  

Значущими в цьому плані є «Чорний гість» Бернета / О. Жуковського 

(1850 р.), «Маскарадний випадок» Є. Гребінки (1843 р.), «Випробування» 

О. Бестужева (1830 р.), «Маскарад» (1835 р.) та «Джюліо» (1830 р.) М. Лермонтова.  

У першому творі волею випадку (після маскараду йому дісталася чужа шуба в 

гардеробі) бідний Іван Іванович опиняється в ролі багатого чоловіка Долевської, яку 

він колись шалено кохав (1А-5А). У другому – чоловік покинутої бароном Лотхен 

мститься йому за допомогою маскарадної травестії: думаючи, що захищає честь 

своєї дружини, барон власноруч приводить до неї в спальню молодика, якого вважає 

баронесою (2А). Отже, знову відбувається актуалізація драматично-

сентиментального модусу, пов’язаного із зображенням страждань жінок: завдяки 

випадковій травестії Іван Іванович дізнається, що його перша кохана нещасна у 

шлюбі, маскарад дозволяє персонажеві Є. Гребінки відчути силу образи, яку зазнала 

покинута ним дівчина. «Итальянец! Лазорини! – прошептал барон, судорожно 

сжимая в руке письмо. – О, если б я знал, что и жена здесь виновата!...» Потом 

неровным шагом прошелся по комнате, бросился в кресло, закрыл лицо руками, и 

горячие слезы, может быть, впервые, заструились по щекам барона» [605, с. 274]. 

О. Бестужев зображує маскарадну плутанину, пов’язану з випробуванням 

почуттів (замість Германа на побачення до Аліни приходить Стрелінський). У 
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«Джюліо» М. Лермонтова замаскований незнайомець, який манить за собою героя, 

виявляється перевдягненою закоханою красунею, а в «Маскараді» поштовхом для 

виникнення конфлікту стає плутанина, викликана бажанням баронеси Штраль дати 

волю своїм пристрастям і зберегти при цьому інкогніто та свою репутацію 

благопристойної дами («світська лицемірка» – 3А).  

Також відчутного авантюрно-сентиментального забарвлення надають творам 

із любовно-сімейними колізіями сюжети, побудовані на мотиві таємниці 

походження, що передбачає функціонування пасивних псевдоморфних персонажів – 

дітей заможних батьків, які, не знаючи своєї родини, зростають серед 

простолюдинів (1А). Показовою є російська драматургія кінця ХVІІІ ст., де особисті 

проблеми, створені соціальною нерівністю, розв’язується за рахунок несподіваного 

відкриття справжнього статусу дійових осіб: «Ганнуся» М. Попова (1772 р.), 

«Милозор та Прелєста» (1787 р.), «Торжество кохання» (1787 р.) В. Льовшина, 

«Вінетта, або Тарас у вулику» К. Дамського (1799 р.) тощо.  

В епічних творах українських та російських письменників І половини ХІХ ст. 

роль таких псевдів ускладнюється: вони вже не просто розважають реципієнта, 

даруючи радісний захват від переживання перепитій, а навіюють подібні до 

барочних ідеї мінливості та ілюзорності буття, примхливості фатуму та 

непередбачуваності людської долі.  

Так, зокрема, В. Даль у повісті «Савелій Граб, або двійник» (1842 р.) обіграє 

мотив соціально-статусної рокіровки персонажів (казка про двох підмінених дітей, 

історія зведених братів Василька та Савелія): простолюдин Савелій виявляється 

графським нащадком, а багатий Василько – сином кріпосного (1А, 1В). На таємниці 

походження (Неон насправді є онуком гетьмана) побудовано інтригу в «Бурсаку» 

В. Наріжного. Г. Квітка-Основ’яненко в «Ганнусі» (1839 р.) мотив таємниці 

шляхетного походження головної героїні доповнює цілою низкою формально-

сутнісних невідповідностей «у стилі романтично-пригодницької прози»  [551, с. 65]: 

пан видає себе за простолюдина (1А), Сюсюрчиха грає роль відьми (7D), Фомці 

підсовують замість Ганусі самозвану наречену (1D). А відкриття правди про 

шляхетне походження Ганусі Г. Квітка-Основ’яненко змальовує в сентиментальних 
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тонах як винагороду за її страждання та чесноти. Цікаво, що М. Погодін, якому 

український письменник надіслав рукопис свого твору, опублікував його раніше за 

автора (у 1832 р.) під назвою «Харківська Ганнуся», адаптувавши до потреб 

журналу «Телескоп» [401, с. 559].  

Мотив таємниці походження використовує також Т. Шевченко (повість 

«Наймичка», 1852-1853 рр., поема «Наймичка», 1845 р.). Однак значення тут 

набувають уже не стільки соціально-статусні невідповідності, скільки сутнісно-

рецептивні дисонанси антиномії «свій – чужий». Як наслідок, драматично-

сентиментальне забарвлення, характерне для розглянутих вище творів, поступається 

місцем справжньому трагізмові. Головну роль відіграє незнання Марком своєї 

матері, для якого вона аж до останньої хвилини її життя залишається лише 

служницею, формально чужою людиною. Отже, Ганна та Лукія є відносно до 

власних дітей псевдосторонніми (5D), в той час, як їхні прийомні батьки – 

псевдородичами (5Е). Іманентний авантюрній традиції матеріал український 

майстер слова пристосовує до потреб сучасного йому суспільства (онаціональнення 

та осучаснення): не створення захопливої інтриги на ґрунті небуденності ситуації, а 

прагнення привернути увагу до долі жінки-покритки (типового феномена тогочасної 

дійсності) стає метою Т. Шевченка. Л. Задорожна, аналізуючи феномен «портрету-

маски» в його творах, слушно зазначає: «Велика драма людини в Шевченковій 

«Наймичці» явлена в тому, що за своїм статусом людина перебрала на себе роль, яку 

виконує під маскою, однак чин, дії носія маски, що супроводжує це виконання, 

позбавляє такого носія власне маски. І ефект невпізнання істинної суті Ганни 

спричинений лише тим, що оточення перебуває в інерції умовності, яка визначена 

основним гравцем» [606]. 

Натомість у російській літературі першої половини ХІХ ст. для зображення 

фатальних сімейно-любовних колізій використовується трагічний потенціал мотиву 

обмовленої доброчесності та образ безпідставно звинуваченої у зраді дружини (3В). 

Однак їхня художня репрезентація здійснюється в дусі не народної, а «світської» 

тематики, підпорядковуючись викриттю підступних звичаїв «вищого суспільства»: 

жертвами інтриг стають вірні своїм чоловікам Ніна («Маскарад» М. Лермонтова, 
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1835 р.) та баронеса Дауерталь («Княжна Мімі» В. Одоєвського, 1834 р.). При цьому 

сюжетна схема драми М. Лермонтова відчутно нагадує шекспірівського «Отелло» 

[46, с. 244]: ревнивий чоловік убиває віддану йому дружину, звинувачуючи її у зраді 

на підставі непорозуміння, пов’язаного із загубленим предметом (платком і 

браслетом). Водночас М. Яковлєв уважає, що рецепція шекспірівської трагедії 

здійснюється російським поетом через посередництво «Підступності та кохання» 

Ф. Шіллера [558, с. 228 – 229], а Ю. Левін указує на більшу подібність Арбеніна до 

Гамлета, аніж до Отелло [46, с. 245]. Також у дусі штюрмерської драми Ф. Шіллера 

[607, с. 16] представлені сімейні конфлікти «Людей та пристрастей» (1830 р.): 

обмовлений перед батьком Юрій нагадує Карла Моора із «Розбійників» – 3В. 

З одного боку, розгляд псевдоморфних персонажів у межах родинно-

любовних сюжетів авантюрного забарвлення (заснованих на мотиві таємниці) вказує 

на загальні подібності їх використання російськими й українськими авторами. 

Схожим є творче обігравання традиційних мотивів, пов’язаних із статусною (1А, В) 

або ґендерною (2А, В) невідповідністю. Натомість розбіжності спостерігаються в 

зображенні підпорядкованих розв’язанню морально-етичних проблем ситуативних 

дисонансів: російська література демонструє більшу цікавість до «світської» 

тематики та образів псевдогрішників (3В), часто орієнтуючись на 

західноєвропейські зразки, а українські майстри слова зосереджуються також і на 

художньому відтворенні життя простих людей (особливо показові в цьому плані 

твори Г. Квітки-Основ’яненка і Т. Шевченка). Так, зокрема, як слушно зазначає 

Я. Вільна, характерною для творів Г. Квітки-Основ’яненка є репрезентація «буття 

переосмисленим саме в народному ключі, згідно з розстановкою акцентів у 

цінностях, що відповідають пріоритетам простої людини» [608]. 

Порівняно з розглянутими вище інші типологічні різновиди псевдоморфних 

персонажів у контексті любовно-сімейної тематики української та російської 

літератур досліджуваної доби є менш затребуваними, а їхнє функціонування не 

позначене значущою тенденційністю. 

Отже, українська й російська літератури кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ 

ст. демонструють загальну тенденцію звернення до визначених різновидів 
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псевдоморфних персонажів (1А, 1В, 2В, 3В, 5D, 5F, 5G), мотивів за їхньої участі в 

межах авантюрно забарвлених сюжетів подібних жанрових варіацій (романів, 

повістей, поем, драм, трагедій), а також – співвідносність із популяризованими 

європейською традицією прийомами організації відповідних наративів, що 

ґрунтуються на функціонуванні певних типів псевдів: перевдягань (1А, 2В, 2А), 

вербально-позиційних удавань (1А, 1В, 3В, 5F, 5G) та ситуативних неузгодженостей 

(1А, 5D). Для російської художньої словесності характерне звернення в контексті 

пригодницького дискурсу до мотивів «бою батька із сином», «шлюбної підміни», 

«обмовленої дружини».  

Функціональне призначення псевдів зумовлюється тематичним діапазоном 

реалізації оповідної схеми: відображення колориту «давнини» (5D), вираження 

авторського або народного сприйняття історичного феномена (1А, 1В), 

національних конфліктів (5F, 5G), народних забобонів (7D), актуалізації героїчного 

та сентиментального модусів (2В) в історичних та квазіісторичних творах, 

загострення інтриги, емоційної напруженості в сюжетах про «шляхетних 

розбійників» (1А, 1В, 5G, 2В), любовні пригоди та подорожі (1А, 2В, 5А), відчуття 

драматичності, трагічності – про псевдозлочинців та невпізнаних родичів (3В, 5D).  

Поширення псевдоморфних персонажів у нефантастичних творах 

авантюрного забарвлення значною мірою детерміноване колективними та 

індивідуальними зв’язками з європейською словесністю в планах синхронії й 

діахронії: преромантичним та романтичним історизмом (особливо – у його 

скоттівському варіанті), «розбійницькою» лінією розвитку німецької літератури 

(Ф. Шіллера, К. А. Вульпіуса), «трагедією року», драматургією В. Шекспіра (для 

О. Пушкіна, М. Лермонтова). Здійснюється звернення до конкретних сюжетів 

(творчі обробки, «адаптації» О. Востокова, М. Арцибашева, О. Шаховського, 

П. Катеніна, О. Пушкіна, В. Наріжного, В. Озерова, О. Грузінцева, М. Лермонтова), 

рецепції усталених композиційних прийомів (М. Загоскін, О. Пушкін, Ф. Булгарін, 

О. Бестужев, О. Вельтман, В. Наріжний, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Куліш, 

М. Гоголь, Є. Гребінка тощо).  
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Водночас зримо проявляється типологічний паралелізм: на рівні «мандрівних» 

мотивів із сутнісними та формально-рецептивними невідповідностями 

(самозванство, «правитель інкогніто», «таємниця походження нащадка заможної 

родини», «обмовлена доброчесність», «дівчина подорожує в костюмі чоловіка», 

«дівчина в чоловічому костюмі слідує за своїм коханим», «дівчина-воїн», 

«несвідоме вбивство родича»), через персоніфікацію архетипу трікстера (у сюжетах 

про самозванців, «принців-жебраків», «шляхетних розбійників»), «спадок» барочної 

естетики. 

Природа подібностей художньої конкретизації, популярність окремих 

інваріантів псевдів у творах українських та російських авторів визначається також 

романтичним світосприйняттям (образ самозванця у О. Пушкіна, П. Куліша, 

О. Шишкова, О. Хомякова), пов’язана із топосом маскараду (В. Жуковський, 

Є. Гребінка, М. Лермонтов, О. Бестужев), свідчить на користь типових для 

слов’янської (християнської) ментальності уявлень (псевдозлочинці та «сюжет про 

Едіпа» у М. Сандунова, І. Лажечникова, Є. Гребінки, Т. Шевченка, В. Наріжного, 

В. Озерова, О. Грузінцева, В. Кюхельбекера).  

Спільними тенденціями трансформації інваріантів псевдоморфних персонажів 

в українській та російській літературах стають онаціональнення, осучаснення, 

асоціативно-алюзивна актуалізація відчуття таємничості, непересічності 

зображуваного. Онаціональнення та осучаснення віддзеркалюють цікавість 

письменників до історичних постатей, подій, проблем, які є значущими для кожного 

народу, а також, певною мірою, вказують на специфіку його ментальності.  

Тенденції використання псевдоморфних персонажів засвідчують інтерес до 

самобутньої культурної спадщини, характерний для нової української літератури, 

яка у своєму розвитку підпорядковує власним завданням надбання європейської 

традиції. Як зазначає О. Борзенко, «не дивно, що український інтелігент кінця XVIII 

– перших десятиліть ХІХ ст., починаючи усвідомлювати себе носієм національної 

традиції, відчував водночас досить тісний зв’язок з європейським духовним 

життям» [8, с. 4].  
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Так, зокрема, Т. Шевченко звертається до зображення трагічної долі жінки-

покритки, трансформуючи «мандрівний» мотив таємниці походження героя, а 

Г. Квітка-Основ’яненко, М. Гоголь, Є. Гребінка, П. Куліш, М. Костомаров – до 

різноманітних псевдоморфних персонажів, оповідних «схем» за їхньої участі, 

відтворюючи національне минуле, життя та звичаї козацтва. Г. Квітка-

Основ’яненко, О. Сомов, В. Наріжний онаціональнюють типовий образ 

«шляхетного розбійника», доповнюючи історії про пригоди Гаркуші численними 

перевдяганнями та вдаваннями.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

 

Отже, розвиток традиції використання екстракомічних псевдоморфних 

персонажів у європейській творчості представлений двома провідними 

корелятивними напрямками – фантастичною художньою словесністю та 

нефантастичними сюжетами авантюрного забарвлення. Шляхи їхнього становлення 

співвідносяться з основними етапами та векторами діалектики літературного 

процесу до кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. включно.  

Генетично зумовлена поява псевдів у пов’язаних із міфо-фольклорними 

джерелами фантастичних формах (античних епопеях, «перевтіленнях», архаїчному 

епосі) продовжується популяризацією в лицарських романах, преновелістиці, 

народних книгах, літературних казках та баладах, фантастичних новелах, повістях 

(особливо французьких та німецьких), готичному романі (англійському, 

французькому тощо). Авантюрна лінія позначена актуалізацією псевдів у 

героїчному епосі та орієнтованих на нього літературних стилізаціях, певних 

різновидах романного жанру (давньогрецькому, візантійському, лицарському, 

розбійницькому, історичному, подорожньому), трагедіях та драмах, новелах і 

повістях Ренесансу, бароко, рококо, поемах та баладах романтизму. 

Екстракомічні псевди української та російської літератур кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. представлені здебільшого образами, створеними внаслідок  
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метаморфоз (4), оживлення (6), олюднення потойбічного (7А, С) у межах 

фантастичних творів; перевдягань, вербально-позиційних удавань і ситуативних 

неузгодженостей (1, 2, 3, 5) – у сюжетах авантюрного  забарвлення. Їхня типологія 

віддзеркалює подібність із європейською народнопоетичною, літературною 

традиціями та суттєву орієнтацію українських і російських письменників 

відповідної доби на матеріали національних джерел – фольклору, історії, народних 

вірувань тощо. 

І. 1. «Принц-жебрак» (1А) конкретизується в «мандрівному» сюжеті про Бову-

королевича (в обробці О. Радищева, О. Пушкіна та ін.); співвідносних із відомими 

фантастичними наративами постатях можновладців-вигнанців М. Чулкова 

(«Пересмішник»), В. Льовшина («Російські казки»), П. Білецького-Носенка («Урок 

панам»); «правителів інкогніто» («Пересмішник» М. Чулкова, «Російські казки» 

В. Льовшина, «Анджело» О. Пушкіна, «За богом молитва…» О. Корніловича, 

«Саардамський тесля» П. Фурмана, «Генерал Каломерос», «Ратибор 

Холмоградський» О. Вельтмана, «Іваной…» О. Шаховського); жіночих образах 

(«Саломея», «Ольга» О. Вельтмана); у мотивах «чоловік на весіллі своєї дружини» 

(«Казка про царя Берендея» В. Жуковського, начерки О. Пушкіна про Бову, «Ашик-

Кериб» М. Лермонтова), «шляхетна людина наймається на службу» («Дубровський» 

О. Пушкіна, «Вадим» М. Лермонтова), «персонаж подорожує в подобі бідняка, аби 

уникнути небезпеки» («Харько, запорозький кошовий» Я. Кухаренка, «Заснування 

Харкова» Г. Квітки-Основ’яненка, «Переяславська ніч» М. Костомарова, «Варнак» 

Т. Шевченка), «таємниця походження нащадка заможної родини» («Ганнуся» 

М. Попова, «Милозор та Прелєста», «Торжество кохання» В. Льовшина, «Вінетта, 

або Тарас у вулику» К. Дамського, «Савелій Граб, або Двійник» В. Даля, «Ганнуся» 

Г. Квітки-Основ’яненка, «Харківська Ганнуся» М. Погодіна, «Бурсак» В. Наріжного 

тощо). Роль убогого для маніпуляції народною свідомістю грає Брюховецький 

(«Чорна рада» П. Куліша).  

Самозванець (1В) представлений типовими для фантастичного дискурсу 

потойбічними самозванцями-перевертнями в російській авантюрно-любовній 

белетристиці Чулкова-Льовшина; історичними фігурами самочинних претендентів 
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на престол (Іоанна Безземельного, Лжедмитрія, Пугачова та ін. у «Підставному 

Смердії» О. Ржевського, «Іваної…» О. Шаховського, «Бенкеті у Іоанна 

Безземельного» П. Катеніна, «Короткій повісті про самозванців» М. Щербатова, 

«Борисі Годунові», «Капітанській дочці» О. Пушкіна, «Дмитрі Самозванці» 

О. Сумарокова, творах К. Рилєєва, Ф. Булгаріна, В. Наріжного, М. Лобанова, 

О. Шишкова, О. Хомякова, М. Погодіна, П. Куліша); псевдолицарями 

О. Бодянського («Казка про дурня та його коня»), О. Бестужева («Ревельський 

турнір»); псевдопанами П. Білецького-Носенка («Добриня та цуцик»), М. Гоголя 

(«Тарас Бульба»), а також  – Г. Квітки-Основ’яненка, В. Наріжного, О. Сомова, 

Є. Гребінки, Т. Шевченка (травестії розбійників – Гаркуші, Телепня, оповідача 

«Варнака»). 

 Псевдогерої (1С) функціонують у казках О. Бодянського («Казка про царів 

сад та живую сопілочку») та В. Жуковського («Казка про Івана-царевича та сірого 

вовка»), самозвані наречені (1D) – у повістях О. Пушкіна («Заметіль») та Г. Квітки-

Основ’яненка («Ганнуся»).  

2. Жінки/дівчата в подобі чоловіків – це зачаровані красуні В. Льовшина 

(«Російські казки»), М. Попова («Слов'янські древності»), дівчина-«пустельник» 

М. Чулкова («Пересмішник»), «жінка-чернець» О. Герцена («Легенда»), «цар-

дівиця» О. Вельтмана («Свєтославич, ворожий годованець»), «дівчина-воїн» 

Є. Люценко («Буривой та Ульмила»), М. Радищева («Альоша Попович…»), 

мемуарів Н. Дурової (типологічно схожих із французькими творами про жінок-

воїнів ХVІІ ст.), «дівчина-козак» Є. Гребінки («Чайковський»), Є. Аладьїна 

(«Кочубей»), О. Бестужева («Зрадник»), «дівчина-розбійник» В. Наріжного 

(«Гаркуша, малоросійський розбійник»). Знаковими є мотиви «дівчина в чоловічому 

костюмі слідує за своїм коханим» у М. Карамзіна («Наталя, боярська дочка»), 

В. Кюхельбекера («Іжорський», «Іван купецький син»), О. Вельтмана («Ратибор 

Холмоградський), Є. Гребінки («Чайковський»), Т. Шевченка («Капітанша»), 

«дівчина подорожує в чоловічому вбранні» – у Г. Квітки-Основ’яненка 

(«Заснування Харкова»), В. Наріжного («Бурсак»), маскарадної травестії  – у 

М. Лермонтова («Джюліо»).  
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Чоловіки, що вдають жінок (2А), діють у творах М. Чулкова («Пересмішник»), 

О. Радищева («Бова»), В. Наріжного («Бурсак»), Є. Гребінки («Маскарад»).  

3. Псевдогрішники (3В): обмовлена матір «Казки про царя Салтана» 

О. Пушкіна, обмовлений син «Людей та пристрастей» М. Лермонтова, безпідставно 

звинувачені в зраді дружини В. Одоєвського («Княжна Мімі») та М. Лермонтова 

(«Маскарад»), псевдозрадник («Останній Новик» І. Лажечникова), псевдозлочинці 

(«Солдатська школа» М. Сандунова, «Телепень» Є. Гребінки, «Петрусь» 

Т. Шевченка).  

ІІ. 4. Псевдопредставники флори/фауни (4А): мотиви метаморфози, закляття, 

обертання в казкових традиціях («Слов’янські древності» М. Попова, «Чорна курка» 

Антонія Погорєльського, «Антара» О. Сеньковського, «Казка про царя Салтана» 

О. Пушкіна, анонімний «Зубоскал», «Княжна Милуша» П. Катеніна, «Російські 

казки» В. Льовшина, «Баба-Яга, Кістяна нога» М. Некрасова, «Пересмішник» 

М. Чулкова, «Казка про бідного Кузю…» В. Даля, «Казка про царя Берендея» 

В. Жуковського, «Богатирські повісті у віршах» М. Радищева, «Полім та Сіяна» 

О. Востокова тощо), в дусі народної демонології («Вовкулака» О. Сомова, «Майська 

ніч…» М. Гоголя, «Недобрий віщун» Х. Купрієнка).  

Псевдолюди (4В): мотив сватання в «Журавлі» Юрка Юрченка та 

«Лафертівській маківниці» Антонія Погорєльського. 

5. Невпізнані родичі (5D): «бій батька із сином» («Пересмішник» М. Чулкова, 

«Світлана і Мстислав» О. Востокова, «Рогнеда, або Розорення Полоцька» 

М. Арцибашева); трансформації сюжету про Едіпа («Кривава ніч…» В. Наріжного, 

«Едіп в Афінах» В. Озерова, «Едіп-цар» О. Грузінцева, «Мазепа» Ф. Булгаріна, 

«Іжорський» В. Кюхельбекера); матір-наймичка з однойменних творів Т. Шевченка. 

Персонажі, які приховують свою справжню національність (5G, 5F): Зарецький та 

флорентійський купець із «Рославлєва» М. Загоскіна, Герцик, Наталя та їхня матір, 

Гершко з «Чайковського» Є. Гребінки, Тарас Бульба в образі іноземного графа, 

Гаркуша – у подобі польського пана О. Сомова («Гайдамак»), В. Наріжного 

(«Гаркуша, малоросійський розбійник»).  
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Ситуаційні неузгодженості, зумовлені шлюбними та любовними підмінами, у 

контексті «маскарадної» тематики зображують Бернет/О. Жуковський («Чорний 

гість»), О. Бестужев («Випробування»), О. Пушкін («Анджело»), М. Лермонтов 

(«Два брати»). 

6. Мотиви, пов’язані з типом 6В: «покійник, наречений або чоловік, приходить 

до коханої» («Людмила», «Світлана» В. Жуковського, «Ольга» П. Катеніна, «Ївга» 

П. Білецького-Носенка, «Маруся» Л. Боровиковського, пізніше – «Наталя» 

М. Костомарова та «Безнадія» С. Руданського, «Чарівниця» Л. Боровиковського, 

«Про те, від чого в містечку Воронежі висох Пешевців став» П. Куліша, «Упир» 

О. Афанасьєва-Чужбинського, «Вадим», «Гість» М. Лермонтова), «чоловік кохає 

ляльку» («Згубні наслідки неприборканої уяви» Антонія Погорєльського, «Казка 

про те, як небезпечно дівчатам ходити юрбою Невським проспектом» 

В. Одоєвського), гротескно-фантастичні образи, що демонструють абсурдність 

суспільства й світу з «Пригод синьої асигнації» Є. Гребінки, «Шинелі», «Носа» 

М. Гоголя. 

ІІІ. Олюднені боги/чарівники інкогніто (7А) в літературних казках: «Три 

пояси» В. Жуковського, «Марко-богатир» М. Максимовича («Бог винагороджує і 

карає»), «Зміїв вал», «Могила сорока», «Жовмір», «Мартин-знахар», «Смерть на 

груші» С. Осташевського. 

 Олюднені інфернали (7С): мотиви «угоди з антропоморфним дияволом» («От 

тобі й скарб» Г. Квітки-Основ’яненка, «Кульгавий скрипаль» Л. Боровиковського, 

«Вечір напередодні Івана Купала» М. Гоголя, «Спокусник» М. Загоскіна); численна 

нечесть, яка ховає свою сутність за людською подобою (відьми, чаклуни, чорти, 

змії), творів М. Гоголя («Ніч перед Різдвом», «Пропала грамота», «Майська ніч», 

«Вій», «Страшна помста»), О. Сомова («Київські відьми»), Є. Гребінки («Мачуха і 

панночка»), П. Куліша («Про те, що сталось із козаком Бурдюгом на Зеленому 

тижні»), К. Думитрашко («Змій»), В. Кюхельбекера («Іжорський», «Іван купецький 

син»), М. Загоскіна («Неждані гості»), О. Толстого («Упир»). Псевдоінфернали (7D) 

функціонують у М. Карамзіна («Сієрра-Морена»), М. Греча («Чорна жінка»), 

М. Мельгунова («Хто ж він?»), В. Титова («Самотній будиночок на 
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Василівському»), О. Бестужева («Кров за кров», «Вечір на Кавказьких водах»), 

М. Полевого («Блаженство безумства»), Є. Баратинського («Перстень»), 

М. Загоскіна («Пан Твардовський», «Білий привид»), В. Одоєвського («Примара») 

тощо. В історичних творах образи псевдоінферналів відображають народні уявлення 

та забобони («характерник» Кирило Тур із «Чорної ради» П. Куліша, віра у 

відьомські сили Катерини та Сави в «Саві Чалому» М. Костомарова, «ясновидці» 

Кудимич та Кірша з «Юрія Милославського» М. Загоскіна). 

Поширення подібних різновидів екстракомічних псевдоморфних персонажів, 

співвідносних із ними «мандрівних» мотивів в українській та російській літературах 

обраної для висвітлення доби детерміноване певними контактно-генетичними й 

типологічними факторами. У першому випадку значущим є свідоме або несвідоме 

творче засвоєння надбань європейської традиції в аспектах синхронії/діахронії: 

світоглядно-естетичних принципів преромантизму (естетизація «жахливого» – 7С, 

ракліффіанська лінія «раціоналістичної готики» – 7D, квазіісторичні стилізації – 

5D), романтизму (міфомислення – 4А, визнання взаємовідношення потойбічного та 

земного, іронічно-гротескне відтворення формально-сутнісних дисонансів, 

суб’єктивної ілюзорності світосприйняття – 6В, 7С, 7D, інтерес до національного 

фольклору – 4А, 6В, 7С, минулого – 1А, 1В, неординарних особистостей – 1В, 1А 

тощо), змістовно-формальних кліше конкретних жанрів європейської художньої 

словесності, з якими пов’язане визначення провідних особливостей функціонування 

псевдів у фантастичному та авантюрному дискурсах (колективне сприйняття 

провідних тем, проблем, ідей, мотивів, композиційних прийомів, типів персонажів, 

стилістики): народних книг, певних різновидів романного жанру (розбійницького, 

готичного, історичного), драматургії (зокрема, «трагедії року»), літературних казок, 

фантастичних новел, повістей (особливо французької, німецької літератур), поем та 

балад романтизму. Також значущою є рецепція художніх зразків окремих авторів, 

зокрема, В. Шекспіра, Г. А. Бюргера, Е. Т. А. Гофмана, Ч. Метьюріна, Ф. Шіллера, 

К. А. Вульпіуса, В. Скотта (індивідуальні рецепції сюжетно-образного рівня). 

Водночас представники української та російської літератур кінця ХVІІІ – І половини 

ХІХ ст. звертаються до схожих феноменів історичної дійсності, пов’язаних із 
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удаванням (самозванства), «спадку» бароко, фольклорної скарбниці псевдоморфних 

образів та мотивів за їхньої участі, демонструючи при цьому прагнення до 

затвердження власної національної самобутності кожної з досліджуваних культур. 

Типологічні подібності використання та варіацій екстракомічних псевдоморфних 

персонажів зумовлені загальнолюдськими принципами міфомислення, уявленнями 

про сутність «жахливого» та авантюрного, гротескною природою «чудесного» та 

незвичайного, зв’язком образів псевдів із архетипом трікстера. 

Екстракомічні псевдоморфні персонажі використовуються українськими та 

російськими авторами переважно в казках, баладах, готичних повістях та «страшних 

оповіданнях», історичних романах, поемах, драмах, трагедіях. Вони мають подібне 

функціональне призначення у схожих жанрово-наративних формах європейської, 

української, російської літератур: створюють інтригу, підсилюють відчуття 

«незвичайного» в любовно-авантюрній белетристиці (1В, 1А, 2), сюжетах про 

«шляхетних розбійників» (1А, 1В, 5G, 2В), про любовні пригоди та подорожі (1А, 

2В, 5А); драматичності/трагічності – в оповідях про псевдозлочинців та невпізнаних 

родичів (3В, 5D); формують абсурдно-іронічний художній світу гротескної прози 

романтизму та «романтизованого реалізму» (6В); актуалізують «чудесне» та 

дидактичне начало казок (1А, 1С, 7А, 4А та ін.), атмосферу «жахливого» – у 

контексті літературної демонології (4А, 6В-7С, 7С, 7D); сприяють відтворенню 

колориту «давнини» (5D), авторського або народного сприйняття історичних 

феноменів (1А, 1В), національних конфліктів (5F, 5G), народних забобонів (7D), 

героїчного та сентиментального модусів (2В) в історичних та квазіісторичних 

творах. 

Письменники обох літератур часто залучають ті самі універсальні інваріанти 

псевдоморфних персонажів, «мандрівні» мотиви із сутнісними та формально-

рецептивними невідповідностями, по-своєму трансформуючи їх згідно з потребами 

розвитку української та російської художньої творчості кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст.  Показовими в цьому плані є тенденції осучаснення (1В, 2А, 3В, 

5D, 7С), онаціональнення (1А, 1В, 2В, 1С, 1D, 4А, 5G, 6В, 7А, 7С), алюзивно-

асоціативне обігравання (1А, 1В, 2А, 2В, 4А, 5А, 6В, 5D, 7D). Відповідні процеси 
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засвідчують становлення в українській та російській літературах фантастичних, 

історичних, авантюрних жанрових форм на ґрунті органічного синтезу надбань 

європейської традиції та потреб власних культур. 

Екстракомічні псевдоморфні персонажі українських літературних казок, 

балад, «страшних оповідань», соціально-побутового та історичного дискурсів 

демонструють вагому роль певних факторів, що визначають національну 

самобутність нової художньої словесності: настанови на активне відтворення 

народного побуту (виражений етнографізм онаціональнень інваріантів псевдів), 

фольклору (демонології – 4А, 6В, 7С, переказів про «шляхетних розбійників» – 1А, 

1В тощо), народної ментальності (морально-етичних цінностей – 3В, культури 

козацтва, уявлень про роль та місце жінки в суспільстві – 2В, 5D, осмислення 

певних соціально-історичних феноменів – 1А, 1В, «фантастичного» – 7D, стосунків 

етносів – 5G, 5F). Нова українська література І половини ХІХ ст. на нелегких 

шляхах затвердження самобутності виявляє байдужість до використання 

екстракомічних псевдів у контексті розважальної любовно-авантюрної тематики (що 

характерно, наприклад, для російської художньої словесності кінця ХVІІІ ст.), 

підпорядковуючи співвідносні з ними оповідні схеми дидактичним цілям, 

актуалізації проблем тогочасного соціуму, життя простих людей (тенденція 

демократизації).  

Розгляд псевдоморфних персонажів у межах обраного об’єкта дослідження 

доводить наднаціональну та позачасову сутність цього феномена, а також його 

значущість у процесі формування жанрових систем комічного, фантастичного, 

авантюрного дискурсів української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. на перетині рецепцій європейських традицій та плідного освоєння 

власних культурних надбань.  

Результати досліджень, пов’язаних із висвітленням основних положень цього 

розділу, представлені нами в низці публікацій [184; 186; 187, с. 256 – 368; 484; 530; 

539; 562; 609 – 611]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Отже, номінативно-сутнісна диференціація псевдоморфних персонажів 

(псевдів) ґрунтується на визначенні основної риси феномена: йдеться про 

несправжність, створену внаслідок неприродного порушення відповідності між 

їхньою сутністю та її формальною презентацією/рецепцією, що починають 

співвідноситися з протилежними категоріями. Такі персонажі тимчасово набувають 

чужої подоби, видають себе за інших, неадекватно сприймаються (внаслідок 

травестій, метаморфоз, вербально-позиційних удавань, ситуативних 

неузгодженостей).  

Головними орієнтирами для усвідомлення їхньої специфіки та створення 

типології є, по-перше, студії, присвячені розгляду окремих псевдів/пов’язаних із 

ними мотивів, а по-друге, праці, ідеї яких скеровують у пошуку відповідей на 

питання про природу та принципи системного впорядкування таких явищ.  

Аналіз розвідок, що мають пряме або опосередковане відношення до 

проблеми функціонування псевдоморфних персонажів у фольклорі та літературі, дає 

підстави для виокремлення певних тематичних груп цих робіт та етапів історії 

вивчення предмета. Критерієм для розмежування напрямків досліджень є спосіб 

створення псевдоморфності, на якому зосереджують увагу науковці: крос-ґендерне 

або крос-статусне перевдягання (О. Міллер, В. Антонович, М. Драгоманов, 

В. Стасов, І. Франко, І. Созонович, О. Веселовський, М. Сумцов, І. Толстой, 

В. Пропп, В. Жирмунський, Ю. Кржижанівський, Є. Мелетинський, Д. Чижевський, 

З. Кузеля, Н. Прутова, О. Осиновська, Г. Улюра тощо), перетворення (Я. Грімм, 

О. Веселовський, Ф. Буслаєв, М. Бахтін, О. Фрейденберг, А. Гуревич, 

Є. Мелетинський, О. Астаф’єв, К. Бондар, С. Пташицький, О. Ромодановська, 

Ф. Колесса, М. Качмар, К. Бадьїна, О. Ахунова, Р. Крохмальний, Г. Драненко, 

К. Михайлова, Є. Ярославський та ін.), оманна словесно-поведінкова презентація 

(В. Жирмунський, А. Гуревич, О. Гуревич, В. Пропп, Д. Чижевський, Р. Назіров, 

Є. Мелетинський, Є. Макаренко, М. Лазуткіна, О. Гуревич тощо), ситуативні 
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неузгодженості – невпізнання, підміни, плутанина тощо (М. Драгоманов, 

І. Созонович, В. Пропп, Ф. Буслаєв, О. Фрейденберг, В. Адріанова-Перетц, 

Л. Куришева, О. Кукушкіна, Н. Козлова, Л. Петрухіна, І. Арендаренко, Ю. Манн, 

Ю. Лотман, В. Гіппіус).  

В діахронічному аспекті умовно можна диференціювати три стадії: з ХІХ ст. 

до початку ХХ ст. (приділяється увага порівнянню «мандрівних» мотивів та сюжетів 

за участі псевдів у міфах, фольклорі, давній літературі, вирішенню проблеми 

їхнього походження, причин та шляхів поширення – праці Я. Грімма, 

О. Веселовського, Ф. Буслаєва, О. Міллера, В. Антоновича, М. Драгоманова, 

В. Стасова, І. Франка, І. Созоновича, М. Сумцова); до кінця ХХ ст. включно 

(контекст компаративних студії феномена суттєво розширюється, що сприяє 

усвідомленню його традиційності, здійснюються спроби класифікацій наративів із 

підмінами/удаваннями, виділяються конкретні функціональні типи псевдів – 

розвідки О. Фрейденберг, В. Проппа, В. Жирмунського, А. Гуревича, 

Ю. Кржижанівського, Є. Мелетинського та ін.); початок ХХІ ст. (продовжує 

зберігатися інтерес до різноманітних форм художнього відтворення формально-

сутнісних неузгодженостей, посилюється настанова на системне осмислення цього 

явища, інтерпретацію у світлі сучасних методологічних концепцій, вітчизняні вчені 

висвітлюють його на матеріалі творів української літератури – студії О. Астаф’єва, 

Г. Драненко, Г. Улюри, Р. Крохмального, І. Арендаренко тощо).  

Значущими для визначення сутності псевдоморфних персонажів та засад 

їхнього типологічного впорядкування стають теорії універсально-символічної 

природи «коду несправжності», реалізованого насамперед в обрядах/ритуалах як 

відображення уявлень про перманентний коловорот життя й смерті, а також – його 

спорідненості з інверсійними процесами в межах базових категорій «верх – низ», 

«свій – чужий» (Дж. Дж. Фрезера, О. Фрейденберг, М. Бахтіна, В. Проппа, 

А. Байбуріна та ін.). Ідеї загальнолюдського бінаризму світосприйняття 

(Е. Дюркгейма,  Е. Кассірера, К. Леві-Стросса, Е. Р. Ліча, В. Тернера, М. Бахтіна, 

В’яч. Іванова, Ю. Лотмана та ін.) сприяють усвідомленню доцільності розмежування 

псевдів за принципом співвідносності сутності таких персонажів та її формального 
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вираження/сприйняття із складовими дериватів бінарних антиномій у різних 

смислових площинах (з обов’язковим урахуванням особливостей системи координат 

суспільства, на культуру якого скеровує свій погляд дослідник).   

Існуючі надбання та власні спостереження дозволили сформувати теоретико-

методологічний ґрунт студій псевдоморфних персонажів обраного об’єкта 

висвітлення. Нами було доведено, що перспективи компаративних досліджень 

псевдів зумовлені специфікою феномена, який активно функціонує в мистецтві 

різних часів та країн: йдеться про його «знаковість», «афективний потенціал», 

гротескність, зв'язок із певними жанровими традиціями, «мандрівними» мотивами 

та сюжетами в межах комічного/авантюрного/фантастичного дискурсів, «вічними» 

ідеями ілюзорності буття/оманливості формальної рецепції, типовість (у 

функціональному, соціально-історичному, загальнолюдському аспектах), 

близькість, але не тотожність з окремими художніми явищами, «привабливими» для 

порівняльних розвідок (карнавальність, двійництво), популярність у художній 

творчості «переламних періодів» історії.  

Вперше було запропоновано типологію псевдів: розподіл на групи у контексті 

визначеного тематичного діапазону із диференціацією їхніх інваріантів 

(інваріантних типів, типологічних інваріантів) та вказівкою на провідні тенденції 

наративно-образної варіації останніх (на засадах структурно-опозиційної 

систематизації, за одночасною співвідносністю протилежних сутнісних та 

формальних характеристик із категоріями бінарних антиномій).  

І група об’єднує персонажів, суперечність між єством та формальними 

проявами/сприйняттям яких на рівні смислових асоціації корелюється із складовими 

опозиції «верх – низ».   

1. З погляду соціальної статусності.  

Інваріантний тип «принца-жебрака» (1А) конкретизується в сюжетних 

ситуаціях «псевдобідняк одружується з дівчиною, яка не знає про його справжній 

статус», «знатна персона переховується під маскою простолюдина», «правитель 

мандрує/поневіряється в подобі простого чоловіка», «заможний герой повертається 

додому в образі жебрака», «чоловік на весіллі своєї дружини», «багатій удає бідного 
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задля випробування підданих або родичів», «пан міняється місцем із слугою», 

«шляхетна людина наймається на службу», «таємниця походження нащадка 

заможної родини» тощо. Інваріантний тип самозванця (1В) – в мотивах шлюбної 

афери, «Попелюшки», «каліфа на годину», незаконних претензій на 

владу/почесті/багатство, зокрема й за допомогою псевдогеройства (псевдогерой – 

1С) або привласнення обманом чи внаслідок плутанини, збігу обставин чужих 

наречених (псевдонаречений/-наречена –1D) .  

2. У світлі ціннісних координат патріархальної ґендерної ієрархії.  

Псевдожінка/-дівчина (2А): «чоловік перевдягається в жіноче плаття заради 

порятунку власного життя/втечі з ув’язнення», «чоловік удає жінку заради 

любовних пригод», «чоловік займає місце дівчини під час побачення або весілля», 

«мотив обману почуттів». Псевдочоловік (2В): «переодягнена жінка рятує власного 

чоловіка», «дівчина-воїн», «дівчина-чернець», «жінка вдає чоловіка задля 

встановлення справедливості», «дівчина в чоловічому костюмі слідує за свої 

коханим/наймається до нього слугою», «жінка вдається до травестії задля кар’єри, 

отримання влади» тощо.  

3. У плані морально-інтелектуальному (на рівні антиномій «праведність – 

гріх», «розум – глупота», «звитяжність – пересічність»).  

Псевдоправедник/-святенник (3А) пов'язаний із мотивами «гріховної 

поведінки священнослужителя», «розпусниця вдає незайману», «грішник грає роль 

святенника з корисливою метою» тощо; псевдогрішник/-злочинець (3В) – із 

ситуаціями «обмовленої доброчесності», «добровільної жертовності»; 

псевдорозумник (3С) – із сюжетними кліше «шарлатан удає лікаря або вченого», 

«пихатий дурник не усвідомлює власного неуцтва»; псевдодурник/-простак/-

божевільний (3D) – «закоханий удає безумного», «герой грає роль божевільного 

заради власної безпеки», феноменом юродства. Інваріантний тип псевдосміливця 

(3Е) часто може конкретизуватися в образах «воїна-хвалька», «Мюнхгаузена».  

ІІ групу формують персонажі, сутність та формальна презентація/рецепція 

яких співвідносяться з уявленнями про «своє» та «чуже».  
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4. В плані антропності: псевдопредставник флори/фауни (4А) та 

псевдолюдина (4В), які поєднуються з «мандрівними» мотивами метаморфози, 

обертання, закляття, типом «чарівного чоловіка/дружини».  

5. В родинно-етнічному аспекті: шлюбні дублери (псевдочоловік – 5А, 

псевдодружина – 5В, сват-заступник – 5С), пов’язані із сюжетними кліше «підміни у 

шлюбному ліжку», «підміни на побаченні», «підміни під час шлюбних 

випробувань»; псевдородич – 5Е (пов’язаний переважно із шахрайством, 

приховуванням любовного зв’язку); невпізнаний родич, псевдосторонній – 5D 

(сюжет про Едіпа, «бій батька із сином», допомога родича інкогніто тощо); 

псевдочужоземець – 5G (з метою збільшення або зменшення значущості в 

суспільстві); псевдоспіввітчизник – 5F (мотив шпигунства).  

6. Псевдоморфність у спектрі вітальності.  

Псевдомрець – 6А («людина вдає мертву заради порятунку власного життя», 

«людину переконують у тому, що вона померла», «живу людину проголошують 

померлою») та псевдосуб’єкт дії – 6В (неживе/матеріальна подоба мислиться, 

презентується як живе, зокрема, коли ляльку/автомат видають за живу істоту або 

коли людина закохується в ляльку/автомат). До мотиву псевдосмерті близьким є 

також мотив удаваної хвороби, оскільки образи псевдохворих та псевдомерців 

мають спільну семантику ілюзорної пасивності.  

ІІІ група – «перехідні», синкретичні персонажі, пов’язані водночас із 

антиноміями «верх – низ» (онтологічного, сакрально-профанного характеру) та 

«свій – чужий» (у плані  антропності).   

7. У площині опозиції «небесне – земне» як «божественне – людське», 

«сакральне – профанне» це інваріантний образ антропоморфного вищого створіння 

інкогніто (7А), який конкретизується в мотивах «Бог мандрує світом», «Бог 

винагороджує і карає», «Бог замінює законного чоловіка на шлюбному ліжку, 

набувши його подоби», «Бог інкогніто втручається в людські справи». А також 

протилежний йому псевдопредставник сакральної сфери – 7В («чоловік замість бога 

керує світом», «обман Нектанеба» тощо).  
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На рівні антропного та інфернального виділяємо олюднену демонічну істоту – 

7С («угода людини з дияволом в людській подобі», «наречений/коханець-інфернал» 

тощо) та псевдоінфернала – 7D (мотиви шахрайства, містифікації, ілюзії 

сприйняття).  

Нами доведена доцільність використання для компаративних студій 

псевдоморфних персонажів у межах обраного об’єкта дослідження методологічного 

інструментарію як типологічного, так й контактно-генетичного підходів, 

контекстуального аналізу (на перспективи яких вказують праці О. Веселовського, 

І. Франка, Д. Дюришина, А. Діма, В. Жирмунського, М. Храпченка, Д. Наливайка, 

В. Зарви, О. Кеби, І. Лімборського, О. Гальчук тощо). Висвітлення типологічних 

сходжень здійснюється насамперед на рівні «мандрівних» мотивів; для аргументації 

універсальної, знакової природи псевдів, диференціації відповідних інваріантів 

значущими виявляються надбання архетипної критики, застосування прийомів 

структурно-семіотичного аналізу, а для висвітлення детермінант подібних тенденцій 

та специфіки наративно-образної конкретизації – здобутків розвідок 

соціокультурного/історично-типологічного вектора. Натомість розгляд літературних 

зв’язків є обов’язковим у процесах наукових спостережень за особливостями 

творчого сприйняття конкретних сюжетів із сутнісними та формально-

рецептивними невідповідностями, характеристики форм міжкультурних відносин, 

визначення джерел жанрових традицій комічного/авантюрного/фантастичного 

дискурсів в аспекті, пов’язаному із функціонуванням псевдоморфних персонажів. В 

останньому випадку значущим виявляється урахування також теоретико-

методологічних концепцій «ритуалізму», міфокритики; на особливу увагу 

заслуговують ідеї М. Бахтіна (щодо феномена «карнавальності»), О. Фрейденберг 

(«метафорична» інтерпретація пародійності/двійництва, близьких до них наративів 

із підмінами істинного удаваним), Є. Мелетинського (роздуми над особливостями 

відтворення формули «qui pro quo» в міфах, фольклорі, літературі).  

Порівняльне дослідження української та російської літератур кінця ХVІІІ –

першої половини ХІХ ст. у європейському контексті здійснюється на ґрунті 

існуючих напрацювань у цій галузі та водночас із настановою на критичне 
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переосмислення певних догм радянських часів (зокрема, ідеологічно заангажованої 

«впливології», орієнтованої на затвердження принципів «етнічної ієрархії»).  

В європейській традиції функціонування псевдів пов’язане із міфами (2, 4А, 

5А, 7А), народною демонологією (7С), агіографією (1А, 2В, 3D), казковим (1А, 1В, 

1С, 1D, 2, 3В, 4А, 5С, 7А, 7С) та героїчним епосами (1А, 2, 5С, 5D), народним 

театром (1В, 3С, 3Е); серед літературних жанрів найбільш показовими в цьому плані 

є комедії (1В, 2, 3А, 3С, 3D, 3Е, 5А-В, 5G, 7D), малі форми анекдотичного змісту 

(1В, 2, 3А, 3С, 3D, 5А-В, 6А, 6В, 7В, 7D), новели (1А, 1В, 2, 3А, 3В, 3С, 3D, 4В, 5А-

В, 5Е, 6А, 6В, 7В, 7D), літературні казки та балади (1А, 1В, 3В, 4А, 5С, 1С, 1D, 5D, 

7А, 7С), героїчні та пародійні поеми (2, 7А), пригодницькі, крутійські та історичні 

романи, повісті (1А, 1В, 2, 3А, 5D, 5Е, 6А, 7D), готична проза (7С, 7D) тощо. 

За художнім призначенням, жанровими пріоритетами використання 

псевдоморфних персонажів розподілено на комічних та екстракомічних. Перші 

задіяні в межах карнавально-пародійного вектора розвитку літератури (для 

сатиричного викриття соціальних/загальнолюдських вад, створення гумористично-

розважальних ситуативних невідповідностей, руйнування «жанрових очікувань», 

застарілих канонів), другі – фантастичного та авантюрно забарвленого дискурсів 

(створюють інтригу, відчуття «незвичайного», драматичного, «чудесного» або 

«жахливого»). 

Типологія комічних псевдів української та російської літератур визначеної 

доби засвідчує тенденції використання численних різновидів виділених вище 

інваріантів, значна частина яких пов’язана з «мандрівними» мотивами, поширеними 

також й у європейській культурі.  

І. 1. Тип «принца-жебрака» (1А) та мотиви обманного зниження соціального 

статусу як засоби комічного не надто активно використовуються українськими та 

російськими письменниками. В українській літературі трапляються образи 

псевдослуг у межах ситуативних кліше «знатна особа вдає бідняка заради любові» 

(«Скупий» Г. Квітки-Основ’яненка), «підміна на побаченні» («Помилки» 

П. Білецького-Носенка), «пан та слуга міняються ролями» («Прогулянка із 

задоволенням та не без моралі» Т. Шевченка); в російській літературі – це 
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«правителі інкогніто» («Король на полюванні» В. Льовшина, «Каїб» І. Крилова), 

«псевдопростолюдини», пов’язані із мотивами «знатна особа вдає бідняка заради 

любові», «знатна особа грає роль простолюдина для розваги», «підміна на 

побаченні» («На чужому бенкеті похмілля» М. Чулкова, «Чоловіки, наречені своїх 

дружин» Я. Княжніна, «Панянка-селянка» О. Пушкіна, «Батьківське покарання» 

В. Панаєва). Сюжети за участі таких псевдів часто запозичуються із європейської 

художньої словесності: В. Льовшин – у М.-Ж. Седана, М. Чулков – у Дж. Боккаччо, 

Я. Княжнін – у П. К. де Ш. де Маріво, О. Пушкін – у П. К. де Ш. де Маріво, 

І. де Монтольє. 

Самозванці (1В) та сюжетні кліше, засновані на обманному підвищенні 

соціального становища, є більш характерними для комічного дискурсу. В творах 

українській літературі та російськомовних письменників українського походження 

самозванці представлені онаціональненими та осучасненими варіантами: образами 

псевдочиновників/псевдоревізорів («Той, що приїхав із столиці…», «Життя та 

походеньки Петра Степанова сина Столбікова…» Г. Квітки-Основ’яненка, «Ревізор» 

М. Гоголя), псевдобагатіїв/псевдодворян/псевдопоміщиків («Російський Жилблаз», 

«Ув’язнена наречена» В. Наріжного, «Гравці», «Мертві душі» М. Гоголя, 

«Дворянські вибори» Г. Квітки-Основ’яненка, «Сеня» Є. Гребінки), «титулованих 

іноземців» («Російський Жилблаз» В. Наріжного, «Герой очаківських часів» 

Г. Квітки-Основ’яненка), «каліфів на годину» («Каліф на годину» Є. Гребінки, 

«Циган» П. Куліша), псевдоцаря («Куп’янський самозванець» Г. Квітки-

Основ’яненка). Ситуації із «весільними підмінами» за участі псевдонаречених (1D) 

як засоби комічного використовують Я. Кухаренко («Чорноморський побит»), 

Г. Квітка-Основ’яненко («Той, що приїхав із столиці…», «Походеньки Петра 

Степановича сина Столбікова»).  

В російській літературі спостерігаємо подібний до персонажів Г. Квітки-

Основ’яненка та М. Гоголя образ псевдочіновника («Шалений Роланд» 

О. Вельтмана»); псевдопани/-панянки з’являються на сторінках анонімного 

«Обманщика», творів Я. Княжніна («Скупий», «Хвалько»), І. Соколова («Закоханий 

сліпий»), О. Корсакова («Марфа і Угар, або Лакейська війна»), О. Вельтмана 
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(«Саломея…», «Новий Ємеля, або Перевтілення»), М. Некрасова («Шила в мішку не 

сховаєш…», написаному за сюжетом «Нареченої під замком» В. Наріжного); 

«титуловані іноземці» функціонують в сюжетах онаціональненої версії пригод Тіля 

Ойленшпігеля («Совєст-Драл Великий Ніс»), творів І. Крилова («Урок дочкам»), 

О. Вельтмана («Новий Ємеля…»); мотив «каліф на годину» обіграють В. Льовшин 

(«Подвійне перевтілення»), О. Писарев («Забави каліфа, або Жарти на одну добу»), 

Д. Горчаков («Каліф на годину»), І. Крилов («Ілля богатир»). Комічних псевдогероїв 

(1С) зображують О. Пушкін («Руслан та Людмила») та М. Язиков («Жар-птиця»), а 

ситуації за участі псевдонаречених (1D) – М. Хмельницький («Повітряні палаци», 

«Судженого конем не об’їздиш», написані за зразком «Повітряних палаців» 

Д’Арлевіля). 

2. Крос-ґендерні травестії/метаморфози (2А. 2В) з метою створення комічного 

ефекту використовують переважно російські автори. Псевдожінки (2А) пов’язані із 

мотивами «чоловік удає жінку заради любовних пригод» («Збитенник» Я. Княжніна 

– за зразком П. О. К. де Бомарше, «Ось як воно, мати кошика та білизну» Катерини 

ІІ – за сюжетом В. Шекспіра, «Молоді скоріше старих можуть обманути» 

В. Льовшина, «Новгородських дівчат святий вечір», «Про нещасні пригоди 

купецької дочки Ганнусі» І. Новікова, «Повість про потішного педанта» з 

«Письмовника» М. Курганова, «Гожа кухарка, або Походеньки розпусної жінки» 

М. Чулкова), «чоловік займає місце дівчини під час побачення або весілля» 

(«Зговір» П. Батуріна, «Сміх та горе» О. Клушина, 326 історія «Письмовника» 

А. Курганова). Образи жінок/дівчат, які вдають чоловіків (2В) трапляються в 

комедіях О. Грибоєдова та П. В’яземського («Хто брат, хто сестра, або Обманом за 

обман»), Ф. Коні («Дівчина-гусар»), П. Григор’єва («Дочка російського актора»), 

І. Крилова («Пустуни»), поемах В. Майкова («Єлисей, або Розсерджений Вакх»), 

О. Пушкіна («Будиночок у Коломні»).  

Серед українських письменників комічна ситуація із перевдяганням у вбрання 

протилежної статі (2А, 2В) зображена у «Бой-жінці» Г. Квітки-Основ’яненка.  

3. Тип псевдоправедника (3А) як в українській («Ясновидиця», «Маргарита 

Прокопівна» Г. Квітка-Основ’яненко), так і російській («О часи!» Катерини ІІ, 
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«Урок кокеткам» О. Шаховського, «Тиха вода греблю рве» Ф. Коні) літературах 

представлений жіночими образами псевдосвятенниць. За допомогою чоловічих 

образів ханжество, лицемірство викривають П. Білецький-Носенко («Урок панам»), 

В. Наріжний («Російський Жилблаз»), М. Новіков («Демокрит, що сміється»), 

М. Загоскін («Славний хлопець») тощо. При цьому в обох випадках спостерігається 

подібність із Тартюфом Ж.-Б. Мольєра. 

Онаціональненими та осучасненими псевдорозумниками (3С) стають пихаті 

дурники Г. Квітки-Основ'яненка («Той, що приїхав із столиці…», «Вояжери», 

«Купований розум») та М. Гоголя («Ревізор», «Мертві душі»). Серед російських 

письменників популярністю користується створений з орієнтацією на французьку 

комедійну традицію тип псевдофілософа/-реформатора («Вечірка учених», 

«Богатонов у селі, або Сюрприз собі самому», «Сільський філософ» М. Загоскіна, 

«Пустодуми» О. Шаховського, «Диваки» Я. Княжніна); осміяння псевдовчених 

(«Сміх і горе» О. Клушина, «Недоросток» Д. Фонвізіна, «Два вчителі, або Asinus 

asinum fricat» О. Шаховського); «балакунів» («Демокрит, що сміється» М. Новикова, 

«Балакун» М. Хмельницького, «Горе з розуму» О. Грибоєдова). Образи лікарів-

шарлатанів зустрічаються як в українській («Ясновидиця», «Маргарита Прокопівна» 

Г. Квітки-Основ’яненка), так і російській («Траур, або Втішена вдова» Я. Княжніна) 

літературах.  

Псевдодурники (3D) російськими драматургами трансформовані в мудрих 

простачок («Дурненька розумніша від розумних» Г. Державіна, «Удавано-безумна» 

Я. Княжніна, «Своя сім’я, або Заміжня наречена» О. Шаховського), а 

псевдосміливці (3Е) – у комічних хвальків («Балакун» М. Хмельницького, «Не любо 

– не слухай, а брехати не заважай» О. Шаховського, «Не любо – не читай…» 

М. Осипова). Перші є типологічно подібними до героїнь Лопе де Вега, Ж.-

Ф. Реньяра, другі генетично пов’язані із персонажами Гі де Буассі, Г. Бюргера. 

ІІ. 4. Метаморфози не надто популярні в комічних творах та більш іманентні 

фантастичному дискурсові. Для української літературі показовим є заклятий на 

вовка парубок із «Вовкулаки» С. Александрова, для російської – перетворений на 
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коня персонаж «Повісті про Неона» М. Чулкова (в дусі «Золотого віслюка» Апулея), 

перевертень-мізантроп В. Кюхельбекера  з «Іжорського» (4А). 

5. Підміни на рівні гри із уявленнями про «своїх» та чужих» використовують 

П. Білецький-Носенко («Помилки») – ситуація «підміни на побаченні», Г. Квітка-

Основ’яненко («Походеньки Петра Степанова сина Столбікова») – 5Е. Шлюбні 

дублери (5А) з’являються на сторінках творів російських письменників («Єлисей, 

або Розсерджений Вакх» В. Майкова, «Чоловік усіх дружин» Ф. Коні);  

псевдоіноземці (5G) діють у «Дочці російського актора» П. Григор’єва, «Акторі» 

М. Некрасова, «Аптекарі» В. Розанова; псевдородичі (5E) – в історії про Совєст-

Драла, «Своїй сім’ї, або Заміжній нареченій» О. Шаховського тощо. 

6. Псевдомерці (6А) в творах, написаних українською мовою, пов’язані з 

«мандрівними» мотивом «людину переконують, що вона померла» («П’яниця та 

його жінка» П. Білецького-Носенка, «Пияниця» С. Осташевського); сюжетне кліше 

«покійник приходить до коханої» використовують П. Білецький-Носенко 

(«Вовкулака»), Г. Квітка-Основ’яненко («Покійник-пустун»). У російській 

літературі обіграються типові ситуації «людина вдає мертву заради порятунку 

власного життя» (у пригодах Совєст-Драла), «людину переконують, що вона 

померла» (у «Повісті про трьох подруг» із «Письмовника» М. Курганова) тощо. 

«Псевдосуб’єкти дії» (6В) представлені в межах оповідних схем «ляльку/автомат 

видають за живу істоту» (Каїб» І. Крилова), «матеріальна подоба мислиться як 

живе» («Салдацький патрет» Г. Квітки-Основ’яненка).  

ІІІ. Образи антропоморфних вищих створінь інкогніто (7А) використовуються 

українськими («Енеїда» І. Котляревського, «Горпонида, чи вхоплена Прозерпіна» 

П. Білецького-Носенка) та російським («Єлисей, або Розсерджений Вакх» 

В. Майкова, «Розкрадені шуби» О. Шаховського тощо) майстрами слова: 

онаціональнення зазнає поширений також й у європейських пародійних поемах 

мотив «Бог інкогніто втручається в людські справи».  

Найбільш затребуваними для створення комічного ефекту виявляються  

персонажі, що імітують свою причетність до потойбічного світу – різноманітні  

псевдоінфернали (7D). В українській літературі це солдат-псевдочаклун («Москаль-
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чарівник» І. Котляревського, «Простак» В. Гоголя, «Муж старий, жінка молода» 

С. Петрушевича, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка); псевдонечисть 

у творах В. Гоголя («Простак»), С. Петрушевича («Муж старий, жінка молода»), 

В. Дмитренка («Кум-мірошник, або Сатана у бочці»), Стецька Шерепері («Купала на 

Івана»); псевдопровидиці («Ясновидиця», «Маргарита Прокопівна» Г. Квітки-

Основ’яненка); «цілителі» та «чаклуни»  («Знахар», «Герой очаківських часів» 

Г. Квітки-Основ’яненка) та ін. В «Російському Жилблазі» В. Наріжного та «Житті й 

походеньках Петра Степанова сина Столбікова» Г. Квітки-Основ’яненка предметом 

сатиричного осміяння стають масонські гуртки, організатори яких спекулюють на 

вірі в містичне.  

В російській літературі також діють численні «духовидці», «чародії», 

«шамани» («Письмовник» М. Курганова, «Обманщик», «Шаман сибірський», 

«Зваблений» Катерини ІІ, «Удаваний мудрагель» М. Еміна, «Казка про народження 

тафтяної мушки» М. Чулкова, «Новий Ємеля, або Перевтілення» О. Вельтмана, 

«Дячок-чаклун» М. Погодіна, «Викритий чаклун, або Через дрібниці сварка», 

«Мірошник – чаклун, обманщик і сват» О. Аблесімова, «Чаклун, ворожка і сваха» 

І. Юкіна). Цілі вистави, що представляють появу різноманітних «духів» розігрують 

персонажі Катерини ІІ («Ось як мати кошика та білизну»), В. Кюхельбекера 

(«Шекспірові духи»), М. Львова («Сільф, або Мрія молодої жінки»). Олюднені 

інфернали інкогніто (7С) – духи «Пошти духів» І. Крилова. При цьому багато 

сюжетів за участі псевдоінферналів запозичуються із творів європейської 

літератури: історія солдата-«чаклуна», ймовірно, популяризується завдяки  

французькій комічній опері, Катерина ІІ та В. Кюхельбекер звертаються до доробку 

В. Шекспіра, М. Львов – до «Le mari sylphe» Ж.-Ф. Мармонтеля тощо. 

Висвітлення питання поширення подібних комічних псевдоморфних 

персонажів, наративів за їхньої участі в українській та російській літературах 

досліджуваної доби, характерних також й для європейської традиції, потребує 

урахування як типологічних подібностей, так і міжкультурних зв’язків. У першому 

випадку значущими є: 1) співвідносність псевдів із архетипом трікстера та 

інверсійними ритуалемами; 2) їхня семіотична сутність, що відповідає природі 
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комічного, заснованого на суперечностях (зокрема й особливо актуальна для 

«перехідних епох» тенденція сатиричного викриття поширених у цей час у різних 

суспільствах різновидів шахрайства); 3) «мандри» відповідних фольклорних 

мотивів. Особливо показовими тут є створені українськими та російськими 

авторами образи псевдосвятенників, псевдорозумників/-вчених, псевдоінферналів. У 

другому випадку доцільно звернути увагу на результати колективної рецепції 

здобутків європейської традиції українською та російською літературами в період 

оформлення їхніх національних жанрових систем. Йдеться насамперед про 

засвоєння: 1) певних композиційних прийомів інтермедій, французьких водевілів-

оперет, «комедії інтриги» (мотиви крос-ґендерної травестії – 2А/В, підміни на 

весіллі – 1D, обманного підвищення або зниження соціального статусу – 1А/В, 

імітації володіння надприродними здібностями – 7D), типових амплуа «комедії 

характерів» (псевдосвятенників – 3А, псевдорозумнків – 3С, псевдосміливців – 3Е); 

2) стилістично-композиційних способів створення пародій на героїчний епос, 

фантастичні наративи (метаморфози – 4А, 7А, 7С); 3) іманентних малим та великим 

епічним формам комічного модусу художнього «інструментарію» карнавалізації 

оповіді за допомогою введення в контекст різноманітних «принців-жебраків», 

самозванців, псевдорозумників та псевдосвятенників, перевдягань у вбрання 

протилежної статі тощо. Також слід враховувати роль ідей Просвітництва (зокрема, 

настанову на викриття віри у потойбічне за допомогою образів типу 7С, неуцтва – 

через осміяння псевдовченості, антиклерикальні тенденції, виражені в сатиричних 

постатях персонажів типу 3А та ін.), індивідуально-авторські зв’язки на рівні 

сюжетних запозичень (звернення до творчості Дж. Боккаччо, В. Шекспіра, Ж-

Б. Мольєра, П. К. де Ш. де Маріво тощо).  

З огляду на зазначене вище стають зрозумілими причини використання 

псевдоморфних персонажів українськими та російськими письменниками в межах 

одних і тих же жанрів (різновидах комедійної драматургії, бурлескно-травестійних 

поемах, повістях та романах, генетично пов’язаних із надбаннями європейського 

роману, особливо пікарески, анекдотично-новелістичних та алегорично-
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фантастичних епічних форм, споріднених із відповідними феноменами в 

європейській культурі).  

Специфіка творчої реалізації псевдоморфних персонажів як засобів створення 

сміхового ефекту в межах об’єкта нашого дослідження визначається двома 

тенденціями.  

З одного боку, простежуються очевидні аналогії (активне відтворення в 

українській та російській літературах окремих інваріантів псевдів, співвідносних із 

ними мотивів – 1А/В, 3А/С, 6А, 7А/D, настанова на осучаснення й онаціональнення 

– 1А/В, 3А/С, 7D, пародіювання – 4А, 6А, 7А, 7D), що засвідчують подібність 

загальнолюдських уявлень про комічне та розвиток кожної з досліджуваних культур 

у їхній співвідносності із надбаннями європейської традиції.  

А з іншого боку, маємо констатувати факт існування суттєвих відмінностей, 

детермінованих вимогами національної дійсності. Російські письменники 

(насамперед драматурги), перед якими гостро не стоїть проблема затвердження 

національної ідентичності, значно більше запозичують готові сюжети із творів 

зарубіжних авторів (особливо ті, що пов’язані із любовно-авантюрною тематикою). 

При цьому поруч із оригінальними трансформаціями простежуються чимало 

«відображень», адаптованих, вільних перекладів. Що ж стосується української 

літератури, то незалежно від того, йдеться про типологічні паралелі або генетичні 

зв’язки із європейською, вона демонструє підпорядкування усіх художніх засобів, у 

тому числі й псевдоморфних персонажів, головній меті – відтворенню етнічної 

специфіки: через зображення побуту (під час обігравання фабульних кліше за участі 

псевдів інваріантів 1А, 1В, 1D, 4А, 6А, 7D), значущих соціальних реалій (викриття 

самозванців, псевдосвятенників, псевдорозумників), особливостей світосприйняття 

(онаціональнення типу трікстера), фольклорних здобутків (мотиви «живого мерця», 

«покійник приходить до коханої», константо сутнісної метаморфози) свого народу. 

Типологія екстракомічних псевдів у фантастичних й авантюрно забарвлених 

сюжетах української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

також вказує на зв’язки та паралелі з європейською традицією (на рівні сюжетів, 
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поширених мотивів, композиційних прийомів загострення інтриги, надання 

драматичності, відчуття «незвичності» зображуваного тощо).   

І. 1. Ситуації, пов’язані з тимчасовим вимушеним або добровільним 

переходом до нижчого соціального прошарку (варіанти типу 1А), зображують 

П. Білецький-Носенко («Урок панам»), у поєднанні з мотивом «персонаж подорожує 

в подобі бідняка, аби уникнути небезпеки» – Я. Кухаренко («Харько, запорозький 

кошовий»), Г. Квітка-Основ’яненко («Заснування Харкова»), М. Костомаров 

(«Переяславська ніч»), Т. Шевченко («Варнак»), в контексті наративного кліше 

«таємниця походження нащадка заможної родини» – Г. Квітка-Основ’яненко 

(«Ганнуся»), В. Наріжний («Бурсак»), як прийом маніпуляції масовою свідомістю – 

П. Куліш («Чорна рада»).  

Російські автори використовують відповідний матеріал у «мандрівних» 

сюжетах про Бову-королевича (в обробці О. Радищева, О. Пушкіна тощо) та  

правителя, позбавленого влади перевертнем-самозванцем («Пересмішник» 

М. Чулкова, «Російські казки» В. Льовшина); звертаються до образу «володаря 

інкогніто» (поема «Анджело» О. Пушкіна, написана за сюжетом В. Шекспіра, «За 

богом молитва…» О. Корніловича, «Саардамський тесля» П. Фурмана, «Генерал 

Каломерос», «Ратибор Холмоградський» О. Вельтмана, «Іваной…» 

О. Шаховського), жіночих історій («Саломея», «Ольга» О. Вельтмана), мотивів 

«чоловік на весіллі своєї дружини» («Казка про царя Берендея» В. Жуковського, 

начерки О. Пушкіна про Бову, «Ашик-Кериб» М. Лермонтова), «шляхетна людина 

наймається на службу» («Дубровський» О. Пушкіна, «Вадим» М. Лермонтова), 

«таємниця походження нащадка заможної родини» («Ганнуся» М. Попова, 

«Милозор та Прелєста», «Торжество кохання» В. Льовшина, «Вінетта, або Тарас у 

вулику» К. Дамського, «Савелій Граб, або Двійник» В. Даля, «Харківська Ганнуся» 

М. Погодіна тощо).  

Подібно героям західноєвропейських розбійницьких романів до 

симулятивного підвищення соціального статусу (1В) за допомогою травестії 

вдаються персонажі-розбійники Г. Квітки-Основ’яненка, В. Наріжного, О. Сомова, 

Є. Гребінки, Т. Шевченка (Гаркуша, Телепень, оповідач «Варнака»); відповідає 



408 
 

казковій традиції тимчасове перетворення на лицаря й пана простолюдинів 

О. Бодянського («Казка про дурня та його коня») та П. Білецького-Носенка 

(«Добриня та цуцик»). 

Типові для фантастичного дискурсу потойбічні самозванці-перевертні 

представлені в російській авантюрно-любовній белетристиці («Пересмішник» 

М. Чулкова, «Російські казки» В. Льовшина); у дусі В. Скотта обіграється ситуація 

із появою невідомого «лицаря» О. Бестужевим («Ревельський турнір»). 

Постаті самочинних претендентів на престол, царів-самозванців (Іоанна 

Безземельного, Лжедмитрія, Пугачова тощо), псевдогероїв (1С) та самозваних 

наречених (1D) трапляються в обох літературах. Перші типові для творів на 

історичну тематику («Підставний Смердій» О. Ржевського, «Іваной…» 

О. Шаховського, «Бенкет у Іоанна Безземельного» П. Катеніна, «Коротка повість 

про самозванців» М. Щербатова, «Борис Годунов», «Капітанська дочка» 

О. Пушкіна, «Дмитро Самозванець» О. Сумарокова, «Дмитро Самозванець» 

К.Рилєєва, «Дмитро Самозванець» Ф. Булгаріна, «Дмитро Самозванець» 

В. Наріжного, «Борис Годунов» М. Лобанова, «Лжедмитрій» О. Шишкова, «Дмитро 

Самозванець» О. Хомякова, («Історія про Дмитра самозванця…» М. Погодіна, 

«Олексій Однорог»,  «Повість про Бориса Годунова та Дмитра самозванця» 

П.Куліша), другі – для казок («Казка про царів сад та живую сопілочку» 

О.Бодянського, «Казка про Івана-царевича та сірого вовка» В. Жуковського), треті – 

для авантюрно забарвлених сюжетів у повістях О. Пушкіна («Заметіль») та 

Г. Квітки-Основ’яненка («Ганнуся»).  

2. Ситуації, пов’язані з тимчасовою візуальною зміною статі, зображують 

Є. Гребінка («дівчина-козак» у «Чайковському») та Т. Шевченко («Капітанша») –

«дівчина в чоловічому костюмі слідує за своїм коханим», Г. Квітка-Основ’яненко 

(«Заснування Харкова») та В. Наріжний («Бурсак») – «дівчина подорожує в 

чоловічому вбранні»; мотив перевдягання чоловіка у жіноче вбрання в контексті 

«маскарадної» тематики реалізує Є. Гребінка («Маскарад»); образ «дівчини-

розбійника» створює В. Наріжний («Гаркуша, малоросійський розбійник»). 

Російські автори теж активно використовують оповідні кліше, пов’язані із крос-
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ґендерною травестією: «дівчина в чоловічому костюмі слідує за своїм коханим» у 

М. Карамзіна («Наталя, боярська дочка»), В. Кюхельбекера («Іжорський», «Іван 

купецький син»), О. Вельтмана («Ратибор Холмоградський), маскарадна інтрига  – у 

М. Лермонтова («Джюліо»). Показовими у цьому плані є також зачаровані красуні 

В. Льовшина («Російські казки»), М. Попова («Слов'янські древності»), дівчина-

«пустельник» М. Чулкова («Пересмішник»), «жінка-чернець» О. Герцена 

(«Легенда»), «цар-дівиця» О. Вельтмана («Свєтославич, ворожий годованець»), 

«дівчина-воїн» Є. Люценко («Буривой та Ульмила»), М. Радищева («Альоша 

Попович…»), мемуарів Н. Дурової (типологічно схожих із французькими творами 

про жінок-воїнів ХVІІ ст.), «дівчина-козак» Є. Аладьїна («Кочубей»), О. Бестужева 

(«Зрадник») тощо.  

3. Нетипові для комічного дискурсу псевдогрішники (3В) представлені в 

творах із драматичним/трагічним звучанням: в українській літературі це 

псевдозлочинці Є. Гребінки («Телепень»), Т. Шевченка («Петрусь»); у російській – 

обмовлена матір «Казки про царя Салтана» О. Пушкіна, обмовлений син «Людей та 

пристрастей» М. Лермонтова, безпідставно звинувачені в зраді дружини 

В. Одоєвського («Княжна Мімі») та М. Лермонтова («Маскарад»), псевдозрадник 

І. Лажечникова («Останній Новик») тощо.  

ІІ. 4. Псевдопредставники флори/фауни (4А) в контексті фантастики пов’язані 

з міжнародними мотивами метаморфози, закляття, обертання. З метою 

відображення уявлень, характерних для народної демонології їх використовують 

О.Сомов («Вовкулака»), М. Гоголь ( «Майська ніч…»), Х. Купрієнко («Недобрий 

віщун»). В російській літературі особливо популярною є тенденція зображення 

перетворень у дусі казкової традиції («Слов’янські древності» М. Попова, «Чорна 

курка» Антонія Погорєльського, «Антара» О. Сеньковського, «Казка про царя 

Салтана» О. Пушкіна, анонімний «Зубоскал», «Княжна Милуша» П. Катеніна, 

«Російські казки» В. Льовшина, «Баба-Яга, Кістяна нога» М. Некрасова, 

«Пересмішник» М. Чулкова, «Казка про бідного Кузю…» В. Даля, «Казка про царя 

Берендея» В. Жуковського, «Богатирські повісті у віршах» М. Радищева, «Полім та 
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Сіяна» О. Востокова тощо). Псевдолюди (4В) трапляються в «Журавлі» Юрка 

Юрченка та «Лафертівській маківниці» Антонія Погорєльського. 

5. Є. Гребінка у «Чайковському» майстерно загострює інтригу, змальовуючи 

персонажів, які приховують свою національність (Герцик, Наталя, їхня матір, 

Гершко); поява псевдоіноземців (5G) посилює динамічність оповіді в творах 

М. Гоголя, О. Сомова, В. Наіржного (Тарас Бульба в образі іноземного графа, 

Гаркуша – у подобі польського пана); колізія, створена появою невпізнаного родича 

(5D) та трансформацією «мандрівного» мотиву таємниці походження героя, 

наповнює справжнім трагізмом твори Т. Шевченка (повість «Наймичка», поема 

«Наймичка»). В межах сюжету про Едіпа відповідний матеріал використовує ряд 

письменників («Кривава ніч…» В. Наріжного, «Едіп в Афінах» В. Озерова, «Едіп-

цар» О. Грузінцева, «Мазепа» Ф. Булгаріна, «Іжорський» В. Кюхельбекера); мотив 

«бій батька із сином» є затребуваним у російській літературі («Пересмішник» 

М. Чулкова, «Світлана і Мстислав» О. Востокова, «Рогнеда, або Розорення 

Полоцька» М. Арцибашева); в контекст «шпигунської» тематики творів української 

та російської художньої словесності органічно вписуються так звані 

псевдоспіввітчизники («Чайковський» Є. Гребінки та «Рославлєв» М. Загоскіна). 

Також російські автори неодноразово зображують конфлікти, зумовлені шлюбними 

та любовними підмінами, плутаниною «своїх» та «чужих» під час маскараду: 

Бернет/О. Жуковський («Чорний гість»), О. Бестужев («Випробування»), О. Пушкін 

(«Анджело»), М. Лермонтов («Два брати»). 

6. «Мандрівний» мотив «покійник, наречений або чоловік, приходить до 

коханої» (6В), з орієнтацією як на Г. Бюргера, так і на національні фольклорні 

джерела трансформують російські («Людмила», «Світлана» В. Жуковського, 

«Ольга» П. Катеніна, «Вадим», «Гість» М. Лермонтова тощо) та українські майстри 

слова («Ївга» П. Білецького-Носенка, «Маруся» Л. Боровиковського, «Наталя» 

М. Костомарова та «Безнадія» С. Руданського, «Про те, від чого в містечку 

Воронежі висох Пешевців став» П. Куліша та ін.). У дусі німецького романтизму 

представлено сюжетні кліше «чоловік кохає ляльку» («Згубні наслідки 

неприборканої уяви» Антонія Погорєльського, «Казка про те, як небезпечно 
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дівчатам ходити юрбою Невським проспектом» В. Одоєвського); на особливу увагу 

заслуговують гротескні образи, що реалізують ідею абсурдності суспільства й світу 

(«Пригоди синьої асигнації» Є. Гребінки, «Шинель», «Ніс» М. Гоголя). 

ІІІ. Олюднені боги/чарівники інкогніто, які винагороджують та карають (7А), 

діють в казках В. Жуковського («Три пояси» – за зразком Ш. Перро), 

М. Максимовича («Марко-богатир»), С. Осташевського («Зміїв вал», «Могила 

сорока», «Жовмір», «Мартин-знахар», «Смерть на груші»). Образи олюднених 

інферналів (відьом, чаклунів, чортів, зміїв-перелесників) та мотив «угоди з 

дияволом» (7С) зазнають онаціональнення й осучаснення в творах Г. Квітки-

Основ’яненка («От тобі й скарб»), Л. Боровиковського («Кульгавий скрипаль»), 

М. Гоголя («Вечір напередодні Івана Купала», «Ніч перед Різдвом», «Пропала 

грамота», «Майська ніч», «Вій», «Страшна помста»), О. Сомова («Київські відьми»), 

Є. Гребінки («Мачуха і панночка»), П. Куліша («Про те, що сталось із козаком 

Бурдюгом на Зеленому тижні»), К. Думитрашко («Змій»). Серед російських авторів 

до відповідного матеріалу звертаються М. Загоскін («Спокусник», «Неждані гості»), 

В. Кюхельбекер («Іжорський», «Іван купецький син»), О. Толстой («Упир»). Також 

переважно для російської літератури характерні ситуації із різноманітними 

містифікаціями, рецептивними ілюзіями, що спонукають до плутанини на рівні 

уявлень про «земне» та «потойбічне» (7D): показовими у цьому плані є твори 

М. Карамзіна («Сієрра-Морена»), М. Греча («Чорна жінка»), М. Мельгунова («Хто ж 

він?»), В. Титова («Самотній будиночок на Василівському»), О. Бестужева («Кров за 

кров», «Вечір на Кавказьких водах»), М. Полевого («Блаженство безумства»), 

Є. Баратинського («Перстень»), М. Загоскіна («Пан Твардовський», «Білий 

привид»), В. Одоєвського («Примара») тощо. В історичних творах образи 

псевдоінферналів використовуються для демонстрації народних вірувань, забобонів 

(«характерник» Кирило Тур із «Чорної ради» П. Куліша, віра у відьомські сили 

Катерини та Сави в «Саві Чалому» М. Костомарова, «ясновидці» Кудимич та Кірша 

з «Юрія Милославського» М. Загоскіна). 

Поширення псевдоморфних персонажів у фантастичних (казки, балади, 

готична проза, «страшні оповідання») і авантюрних (романи, повісті, поеми, 
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драматургія) сюжетах української та російської літератур досліджуваної доби 

зумовлене типологічними й контактно-генетичними чинниками. У першому випадку 

йдеться про загальнолюдські засади міфомислення, реалізовані в процесах 

художньої реміфологізації, роль міжнародної фольклорної традиції та архетипу 

трікстера, універсальне розуміння сутності «страшного» та авантюрного, гротескну 

природу «чудесного» та незвичайного. У другому – слід враховувати результати 

колективних рецепцій філософських та художніх принципів європейських 

літературних напрямків кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: преромантизму 

(популярність категорії «жахливого» – 7С,  настанова на «раціоналізацію» 

відповідних феноменів –7D, стилізації «під давнину» за допомогою використання 

знакових мотивів народного епосу – 5D), романтизму (актуалізація міфомислення – 

4А, затвердження концепції двоєсвіту, прийоми образного відтворення 

універсальної формально-сутнісної дисгармонійності в онтологічному та соціально 

аспектах, ілюзорності буття – 6В, 7С, 7D, зростання уваги до національного 

фольклору – 4А, 6В, 7С, історичного минулого – 1А, 1В, неординарних 

особистостей – 1В, 1А тощо). Також маємо зважати на значення «спадку» бароко, 

тенденцію онаціональнення сюжетів (В. Шекспіра, Дж. Макферсона, Г. А. Бюргера, 

Е. Т. А. Гофмана, Ф. Шіллера), тематики й композиційних прийомів жанрів 

європейської літератури авантюрного та фантастичного дискурсів: народних книг, 

певних різновидів романного жанру (розбійницького – особливо К. А. Вульпіуса, 

готичного – А. Ракліфф, Ч. Метьюріна, історичного – В. Скотта), драматургії 

(зокрема, «трагедії року»), літературних казок новел, повістей (насамперед 

німецьких та французьких), романтичних поем та балад. 

Розгляд екстракомічних псевдів в українській та російській літературах, 

порівняння їхніх надбань із здобутками європейської культури засвідчує звернення 

до одних і тих же інваріантів псевдів, пов’язаних із ними мотивів (метаморфози – 

4А/В, олюднення потойбічних створінь – 7А/С, оживлення мертвого – 6В/7С, крос-

ґендерної травестії – 2А/В, самозванства та обманного/вимушеного зниження 

соціального статусу – 1В/А, невпізнавання – 5D), подібні тенденції    
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функціонування, трансформації матеріалу (асоціативно-алюзійне кодування, 

осучаснення, онаціональнення).  

Специфіка використання, як і у випадку із комічними образами, зумовлена 

потребами дійсності. Компаративні студії псевдоморфних персонажів наглядно 

демонструють прагнення українських письменників першої половини ХІХ ст. до 

творчого вираження, затвердження самобутності власної культури, в тому числі й 

через підпорядкування узвичаєних художніх засобів певних жанрових форм 

відповідній меті. Це проявляється у відносній байдужості до белетристичного та 

готично-літературного векторів розвитку традиції обігравання ситуацій із 

сутнісними та формально-рецептивними неузгодженостями, прямих сюжетних 

рецепцій (значущих для російської словесності). Натомість спостерігається потужна 

тенденція розробки за допомогою створення псевдоморфних персонажів тих 

аспектів, які надають найбільші можливості для образного віддзеркалення 

цінностей, проблем українського суспільства (характерно також й для 

російськомовних авторів українського походження): акцентується морально-етична 

та соціальна проблематика в їхньому народному розумінні, виражаються 

аксіологічні домінанти народного світобачення (1С – у О. Бодянського, 2В, 3В, 5D – 

у Т. Шевченка, 1В – у П. Куліша, 2В, 5F – у Є. Гребінки тощо), яскраво 

замальовуються особливості побуту, звичаїв українців (7С – у Г. Квітки-

Основ’яненка, Л. Боровиковського, П. Куліша, М. Гоголя, 7D – у П. Куліша, 

М. Костомарова), історичне минуле, козаччина (1А – у Я. Кухаренка, 

М. Костомарова, Г. Квітки-Основ’яненка, В. Наріжного, П. Куліша, 1В – у 

Г. Квітки-Основ’яненка, В. Наріжного, О. Сомова, Є. Гребінки, Т. Шевченка, 

П. Куліша, 2В – у Є. Гребінки тощо), здійснюється популяризація фольклорного 

спадку, образів та уявлень, типових для народної демонології (4А – у М. Гоголя, 

О. Сомова, Х. Купрієнка, 6В – у П. Білецького-Носенка, Л. Боровиковського, 

М. Костомарова,  П. Куліша, 7С – у Г. Квітки-Основ’яненка, Л. Боровиковського, 

П. Куліша, К. Думитрашко, М. Гоголя та ін.).  

Отже, значення здійсненого дослідження пов’язане не лише з результатами 

системного висвітлення його предмета (номінативно-сутнісною диференціацією 
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псевдоморфних персонажів, виділенням їхніх характерних ознак, провідних 

художніх функцій у межах певних жанрових форм, створенням типології, 

розмежуванням інваріантів та тенденцій наративно-образної варіації, 

характеристикою шляхів традиціоналізації, специфіки національно-історичних 

трансформацій), але й з методологічним підходом до об’єкта нашої уваги, що 

дозволяє наочно продемонструвати, з одного боку, фундаментальну єдність нової 

української літератури із європейськими (в генетичному та типологічному 

аспектах), а з іншого боку, її національну самобутність, скерувати студії в русло 

руйнації ідеологічно упереджених принципів радянського літературознавства. 

Підбиваючи підсумок, вважаємо необхідним також вказати на перспективи 

розвідок, пов’язаних із вивченням псевдоморфних персонажів, мотивів, сюжетів за 

їхньої участі. Матеріали дисертації розкривають горизонти наукових пошуків у 

різних напрямках, здатних збагатити знання про особливості художньої реалізації 

численних проявів «вічної» теми невідповідності істинного та видимо-рецептивного 

(аналіз яких, у свою чергу, сприяє усвідомленню ціннісних координат того соціуму, 

етносу, культура якого розглядається).  

Цікаві знахідки обіцяють дослідження, здійснені в межах інших жанрових 

форм, літературних напрямів, культурних епох (особливо модернізму, 

постмодерну), об’єктних площин (зокрема, релігійних та літературних текстів у 

компаративному аспекті), внаслідок глибокого занурення в художній світ окремих 

письменників, а також – пріоритетної настанови на висвітлення цього предмета 

крізь призму новітніх методологічних концепцій, наприклад, ґендерних або 

інтермедіальних студій тощо.  
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