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В АСПЕКТІ МОДИФІКУВАННЯ 

ФАУСТІАНСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Уманець О. В. Балада «Твардовський» П. Гу-
лака-Артемовського в аспекті модифікування 
фаустіанської тематики. Стаття є прецедентом 
культурологічного дослідження балади П. Гулака-
Артемовського «Твардовський». В одному з перших 
утілень фаустіани в українській літературі виявлено 
її зв’язок із фольклорними джерелами вічної теми й на-
родною сміховою культурою, спатіальну двоїстість 
і темпоральну дієвість хронотопу, редукованість 
унаслідок вилучення концепту знання, мотиву каят-
тя й опосередкованості концепту перевертневості, 
«низову» й «сміхову» сутність концептів пошуку, 
кохання та віри, зв’язок фаустіанської міфлогеми 
з козацько-авантюрним типом особистості. 
Підкреслено паралелізм генези та онтосу фаустіани 
у просторах європейської та української культур й 
історико-культурну детермінованість націоналізації 
фаустіани у творчості поета. 

Ключові слова: фаустіана, фаустіанська 
міфологема, концепти пошуку, знання, кохання, 
віри, перевертневості.

Уманец О. В. Баллада «Твардовский» П. Гулака-
Артемовского в аспекте модифицирования фа-
устианской тематики. Статья является преце-
дентом культурологического исследования баллады 
П. Гулака-Артемовского «Твардовский». В одном из 
первых воплощений фаустианы в украинской лите-
ратуре выявлены ее связь с фольклорными источни-
ками вечной темы и народной смеховой культурой, 
спатиальная двойственность и темпоральная дей-
ственность хронотопа, редуцированность вслед-
ствие отсутствия концепта знания, мотива раска-
яния и опосредованности концепта оборотневости, 
«низовая» и «смеховая» сущность концептов поис-
ка, любви и веры, связь фаустианской мифлогемы 
с козацко-авантюрным типом личности. Подчер-
кнуты параллелизм генезиса и онтоса фаустианы в 
пространствах европейской и украинской культур и 
историко-культурная детерминованность национа-
лизации фаустианы в творчестве поэта. 

Ключевые слова: фаустиана, фаустианская мифо-
логема, концепты поиска, знания, любви, веры, обо-
ротневости.

Umanets O. Tvardovskyi Ballade by P. Gulak-Arte-
movskyi in Terms of Modi cation of the Faust-Theme.
Background. In recent years, there has been an in-
creasing interest in study of artistic representation of 
permanently actual problem of axiological searches, 
namely, the Faust-theme and mythologeme. The num-
ber and variation of its interpretations in various kinds 
of art raises a range of problems before researchers, 
related to, in particular, the speci city of national re-
production. In fact, phenomenology and ontology of the 
Ukrainian Faust-theme, in particular, the peculiarities 
of its “source”, in other words, Tvardovskyi Ballade by 
P. Gulak-Artemovskyi, are unstudied. Avoiding to clar-
ify the literary work in the context of problematic  eld 
related to the Faust-theme the researhcers emphasize 
therein the dominance of burlesque, parody, travesty, 
entertainment, ethnographic, signi cance of folk, ev-
eryday inception, grass-roots language and traditions 
of popular demonology. 
Objectives. The objectives of this study are clari ca-
tion of historical and cultural determinants and special 
nature of interpretation of the Faust-theme, its concepts 
(search, knowledge, love, believe and werewolfness) 
and mythologeme in Tvardovskyi Ballade by P. Gulak-
Artemovskyi.
Methods. The methods of the article unite the principles 
of systematic, cultorological and axiological study, 
providing the achievement of the set objective and 
determining the originality of intelligence. 
Results. The results of the research consists in the 
grounding the Ukrainian poet appeal to the permissive 
interpretation of the ballade by A. Mitskevich with the 
speci city of processes of the national culture creation – 
activation and actualization of a dialogue between the 
Ukrainian and European cultures in the context of 
romantic paradigm of the world perception and “the 
Spring of Nations’ Dawn” and peculiar urgency of 
problem of the nation consolidation, the solution of 
which the Ukrainian intellectuals saw in mastering the 
folklore heritage as value support and nation solidarity. 
Reliance on the folkloric “line” of the Faust-theme 
and comic aspect of its understanding, traditions of 
popular joking culture and national language sources 
in the ballade of P. Gulak-Artemovskyi re ects a 
certain parallelism of genesis of the eternal theme 
in the European and Slavic cultures, signi cance in 
the Ukrainian literature between the XVIIIth – XIXth 
centuries of ethnographic research studies of the 
Romantic, tendencies of travesty processing of the 
world’s literature and development of the literary 
Ukrainian language on the basis of popular language 
and is a factor of the chronotopical organization 
speci city and implementation of concepts of the Faust-
theme in the work. 
Its chronotope at the spatial level is characterized by 
ambiguity (combination of worlds of phantasy and 
reality, presence of “miracles” and transformations), at 
the temporal level it is de ned by the exceptional ef cacy, 
concentrated newsworthiness, high emotional tonus. 
The realization of Faustian mythologeme in the ballade 
is a character of rebellious Mister Scoundrel, who is fo-
cused on the epochal rules of existence breaking (spirit 
freedom, standing in opposition to social ladder, nega-
tion of the faith signi cance). “Low level” representation 
and relatedness of this character to Cossack adventurous 
personality type of the Ukrainian society approaches it 
to the extent possible to the mainstream audience and 
conveys its protest into the perceptual plane. 
Tvardovskyi Ballade demonstrates substantial and con-
ceptual reduction of Faust-theme. This is shown in the 
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“discrete” description of an agreement with the negative 
forces of nationally-colored signs and withdrawal of the 
concept of knowledge and the motive of repentance.
Tendency of “low level” modi cation de nes the spe-
ci c nature of the concepts of Faust-theme. The love 
concept is implemented through the prism of daily rou-
tine and certain nihilism, neutralizing the signi cance 
of such a side of the Ukrainian mentality as executiv-
ness. Low level transformation of the concept of faith is 
re ected in mocking at marriage with bene t of clergy 
and church, which during centuries was a consolidat-
ing core of the Ukrainian nation, and avoiding the mo-
tive of repentance. This re ects global changes in the 
system of values in the national culture, de ned by dis-
sonances of social and cultural situation of the begin-
ning of the XIXth century. 
The concept of werewolfness acquires of indirect 
realization, namely, in folklore miracles and 
transformations. The presence of such motives in the 
West-European traditions of the eternal theme proves 
the parallelism of its genesis and ontos in the Ukrainian 
and European cultural space. 
The factors of joking interpretation of Faust-theme by 
P. Gulak-Artemovskyi are the peculiarities of national 
modi cation of the paradigms of classicism. In the 
cultural memory of the Ukrainian nation there were no 
tragic mythological, stylistically elevated characters of 
high genres. As a result, the Ukrainian classicism in the 
years since I. Kotlyarevskyi has been oriented to low 
genres, actualized by the rise of the national spirit and 
romantic attention to folklore. The concept and stylistics 
of Tvardovskyi Ballade con rmed essence of folklore 
sources of the national culture, re ected their joining 
the space of classic literature, ensured nationalization 
of one of the leading thematic and conceptual streams 
of the European culture and establishment of moral 
integrity therewith. 
Conclusion. The speci city of interpretation of Faust-
theme in Tvardovskyi Ballade by P. Gulak-Artemovskyi 
is determined by genetic relations with the folklore 
tradition and historical and cultural factors, re ects 
rhizome and variable nature of Faust-theme and 
mythologeme and is shown in its reduction, “grass-
roots” and “joking” undervaluation of its concepts 
and nationalization, that ensured connection between 
the mental and cultural experience of the Ukrainian 
nation, the widest, nationally-oriented audience, and 
simultaneously the dialogue with the European culture.
The practical signi cance. The research vector and the 
results of the article can be used in the further study 
of the Ukrainian Faust-theme to  nd out its national 
speci city and ontos and to study the eternal theme as a 
phenomenon of the European culture.

Кeywords: Faust-theme, Faust-mythologeme, concepts 
of search, knowledge, love, faith, werewolfness.

Постановка проблеми. Проблема одвічного 
шукання ціннісних опор Людиною є тим духовним 
стрижнем, що, концентруючись у фаустіанській 
тематиці та фаустіанській міфологемі, пронизує 
європейську культуру в діахронії та синхронії. Іс-
нування вічної теми на рівні художньої рефлексії 
з часів легендарної літератури Середньовіччя до 
сьогодення в різних видах мистецтва у численнос-
ті інтерпретацій, її здатність до прогностичного 
резонування з аксіологічними орієнтаціями різних 
історико-культурних епох і національних культур 

висувають перед дослідниками чимало складнощів. 
Пов’язані вони, зокрема, з потребою в дослідженні 
тих національних версій вічної теми, що раніше пе-
ребували на маргінесі дослідницької уваги. 

Такою лакуною є українська фаустіана, репре-
зентована інтерпретаціями у творчості В. Винни-
ченка («Записки Кирпатого Мефістофеля»), Г. Ко-
синки («Фауст»), П. Тичини («Ходить Фауст по 
Європі», «Срібної ночі»), М. Рильського («Війнула-
ся фіранка на вікні»), О. Левади («Фауст і смерть»), 
Н. Королевої («1313»), О. Забужко («Опливає свіча, 
як душа»), І. Світличного («Мефісто-Фауст»), І. Му-
ратова («Спокуса»), Ю. Клена («Попіл імперій») 
тощо. Відсутність цілісного дослідження її феноме-
нології та онтології детермінує особливу наукову 
та практичну важливість завдання висвітлення 
специфіки її «джерела» — балади «Твардовський» 
П. Гулака-Артемовського, позначеної концептуаль-
ною унікальністю та національною своєрідністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
демонструє, що в нечисленних розвідках балада 
«Твардовський» П. Гулака-Артемовського постає 
передусім у літературознавчому дискурсі. Дослід-
ники акцентують у версії українського поета до-
мінування комічного начала — гумористичності 
[6, с. 12], пародійності та бурлескності [9, с. 129], 
травестійно-розважального начала [1, с. 123; 
8, с. 62], бурлескно-травестійної манери [8, с. 61] 
та бурлескної традиції [7, с. 12]. Увагу науковців 
привертають також експерименталізм у трактуван-
ні жанру твору [3, с. 146], етнографічний характер, 
що виявляється у масштабності, достовірності та 
ретельності відтворення побутових сцен, розши-
рених порівняно з польським оригіналом [2, с. 20; 
3, с. 147; 8, с. 61; 9, с. 129; 11, с. 43], використання 
народних переказів [2, с. 20] і простонародної лек-
сики [6, с. 12; 7, с. 12], залежність усіх образів твору 
від фольклорної стихії [8, с. 62], відповідність об-
разу чорта міфологічним уявленням українського 
народу [2, с. 20] та духові української демонології 
[6, с. 12; 8, с. 61], притаманні творчості поета в ці-
лому такі «питомі українські ментальні прикмети 
як емоціоналізм і артистизм» [3, с. 149]. 

Проте в даних розвідках як невирішена час-
тина загальної проблеми, пов’язаної із осмислен-
ням феномена фаустіани як явища європейської 
культури, постає питання її національної специфіки 
та історико-культурної детермінованості, що зумов-
лює актуальність даної статті.

Метою статті є виявлення особливостей трак-
тування фаустіанської тематики та міфологеми у 
баладі «Твардовський» П. Гулака-Артемовського.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Неодноразово опублікована на сторінках часопи-
сів, ця «перша ластівка українського романтизму» 
[8, с. 60] здобула не тільки надзвичайну популяр-
ність, а й надвисоку оцінку автора оригіналу балади 
А. Міцкевича. Творчу детермінанту звернення П. Гу-
лака-Артемовського до неї дослідники пов’язують 
із бажанням пропагувати творчість польського по-
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ета [9, с. 129] та знайомством літераторів під час 
подорожі А. Міцкевича Україною 1825 р. Поява ба-
лади «Твардовський» детермінована і специфікою 
процесів національного культуротворення — акти-
візацією та актуалізацією діалогу української та за-
хідноєвропейської культур у контексті формування 
романтичної парадигми світобачення й «світанку 
весни народів» та особливою гостротою проблеми 
консолідації нації. Її вирішення для української ін-
телігенції мало основою опанування духовного — 
фольклорного спадку як ціннісного опертя і собор-
ного єднання національної спільноти. 

На перетині модусів актуалізації уведення 
фольклорної спадщини та народної сміхової куль-
тури в професійну творчість і питань буття фаусті-
анської тематики і постає «вільна обробка» вічної 
теми П. Гулаком-Артемовським. «Твардовський» 
і «Рибалка» стали «принципово новим явищем в 
історії української літератури — народна стихія 
у своїх найрізноманітніших художньо-образних і 
мовно-стильових виявах владно входила в писемну 
літературу» [7, с. 13]. У баладі «Твардовський» це 
входження створювало ефект дзеркала у дзеркалі, 
зумовлений зверненням до опрацювання вже існу-
ючої інтерпретації та опорою на фольклорні дже-
рела фаустіани, і відбивало певний паралелізм її 
генези в західноєвропейському та слов’янському 
культурних просторах.

Її витоками є численні візантійські легенди про 
угоду людини та негативних сил, легенди про док-
тора Фауста в німецькому фольклорі та слов’янські 
перекази про пригоди пана-гультяя, що запродав 
душу дияволу. Аналоги знаходимо і в онтосі фаус-
тіани — в тенденціях її поступової «модуляції» у 
професійну літературну площину, започаткованій у 
«Народній книзі» І. Шписа, та подальшої мистець-
кої індивідуалізації, концептуальної варіабельності, 
індивідуалізації співвідношення атрибутивних для 
фаустіани концептів аксіологічного пошуку, знання, 
віри, кохання та перевертневості [13, с. 126]. 

У баладі «Твардовський» специфічність їх ви-
яву детермінована резонуванням твору із генетич-
ними фольклорними джерелами вічної теми. Висока 
аксіологічна напруженість, притаманна літератур-
ним версіям фаустіани з часів її професійного мис-
тецького інтерпретування, «знімається» в баладі ко-
мічним — сміховим ракурсом осмислення, опорою 
на коломийковий [6, с. 12], народнопісенний вірш 
[7, с. 12] та простонародним мовним простором. Лек-
сична своєрідність твору визначається тяжінням до 
етнографізму, побутово-розмовної площини, певним 
чином — до вульгарності, насиченості емоційно за-
барвленими вигуками й виразами («ріжуть скрипки», 
«піт аж ллється з шкури», «тю-тю!.. га-га!.. го-го!..», 
«зирк», «баньки», «гульк», «окульбачиш», «дриг», 
«падлюка», «псяюха», «шубовсть», «стриб», «хап», 
«трісь», «скік», «шпарко» тощо), синтаксична — до-
мінуванням спонукальних і окличних речень.

Причини такого стилістичного «знижен-
ня», на наш погляд, слід шукати в особливостях 

національного культурного процесу початку XIX ст. 
Значущість травестії та бурлеску в тогочасній лі-
тературі Г. Нудьга пов’язує із вагомістю традицій 
минулого, етнографізм, на думку науковця, був ви-
явом «…творчих шукань літературних сил XIX сто-
ліття. Шукання ці почалися в атмосфері захоплення 
і вивчення народних звичаїв, побуту і творчості» 
[4, с. 11]. Не менш значимою була й традиція тра-
вестійного інтерпретування доробку світової лі-
тератури, закладена «Енеїдою» І. Котляревського. 
Завдяки їй склалася стилістична «лінія» так званої 
«котляревщини» та тенденція розвою літературної 
української мови на основі народної. Максимальна 
наближеність до народної мови ставала для нової 
генерації українських літераторів знаком близькості 
до української спільноти та засобом звернення до 
нової — народної аудиторії. За умов політики ро-
сійської колонізації, активних секулярних процесів 
і водночас втрати українською книжною мовою 
свого високого статусу власне носія письмової тра-
диції саме літературна мова на основі народної на-
бувала значного консолідаційного та націотворчого 
потенціалу. 

Можна вбачати в мовному просторі «Твар-
довського», відзначеному таким потенціалом, сво-
єрідну компенсацію авторського «національно-вто-
ринного» визначення балади як «малоросійської», 
співзвучного традиціям закріпленої з часів засну-
вання Малоросійської колегії штучної заміни-під-
міни власних етнонімів національної спільноти — 
«українське» та «Україна».

Вибір жанру твору П. Гулаком-Артемовським 
зумовлювався оригіналом А. Міцкевича. «Віль-
ність» переробки (що обґрунтовує визначення ба-
лади як оригінального твору [7, с. 12], переспіву 
балади польського поета [6, с. 12], зразку доволі 
вільного поводження з її канвою з дотриманням на-
ціональної української специфіки [3, с. 147]) потен-
ційно могла виявитися і в зміні жанру. Проте саме 
балада стала тим жанровим фундаментом, який був 
адекватний і романтичним тенденціям епохи, в кон-
тексті яких формувалася нова українська літерату-
ра початку XIX ст., і стилістичній специфіці твору 
П. Гулака-Артемовського, і особливостям фаустіа-
ни зокрема в її фольклорному варіанті. 

Як зазначає С. Грица, «драматична загостре-
ність буттєвої ситуації, “антропологізація” сюжетів 
балад наділили цей жанр особливою “рецептивніс-
тю” і паралелі типологічно подібних чи запозиче-
них сюжетів відомі майже повсюдно, де б він не по-
бутував» [5, с. 25]. В українському романтизмі жанр 
балади мав основою фольклорні витоки [12, с. 159], 
ліро-епічне, фантастичне, історико-героїчне і со-
ціально-побутове начало, драматичний сюжет, 
елементи надзвичайного [10, с. 89; 12, с. 157] та 
«утвердив себе у такій її художній наративній моде-
лі, де домінують сильні характери, незвичайна фа-
бульність (із елементами трагічного й таємничого, 
переданого через своєрідну метафоричність), дра-
матична напружена дія, уривчастий діалог, раптова 
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розв’язка тощо» [12, с. 157], що виявляється і в ба-
ладі «Твардовський».

Водночас із фольклорною генезою твору, мов-
ною своєрідністю та апеляцією до жанрової семанти-
ки балади концептуальну унікальність твору детермі-
нують і особливості його хронотопічної організації. 
На спатіальному рівні вона реалізується в двоїстості 
світів — розгортанні подій одночасно у площинах 
фантастичності («дива» та перевертання) та дійснос-
ті. Ефект їх накладання-суміщення зумовлений осо-
бливою ретельністю і «достовірністю» зображення, 
що сягає самих пантеїстичних основ українського 
менталітету. Спираючись на народні традиції зобра-
ження демонологічного начала, П. Гулак-Артемов-
ський відповідно його змальовує: «Ніс — карлючка, 
рот свинячий / Гиря вся в щетині; / Ніжки курячі, со-
бачий / Хвіст, ріжки цапині» [6, с. 40] і звертається до 
фольклорного прийому перейменування — репре-
зентації чорта як німця. Темпоральний аспект твору 
відзначений винятковою дієвістю, концентрованою 
подієвістю, додатково посиленою високим емоцій-
ним тонусом, відповідним до баладного хронотопу, 
який «має щільну темпорально-просторову модель, 
що сприяє переакцентуації образного ряду на симво-
лічний» [12, с. 158]. 

Центром переакцентуації в баладі — вмісти-
лищі «архетипних образів-концептів» [12, с. 159] є 
образ-концепт пана — бунтівної особистості. Від-
значимо, що опосередковано порушуючи проблема-
тику феноменологічної та концептуальної специфі-
ки фаустіани, дослідники вказують на розбіжності 
в трактовці образу Фауста А. Міцкевичем і П. Гула-
ком-Артемовським. Так, традиційно ототожнюючи 
концептуальну вісь фаустіани із угодою людини й 
диявола, А. Петляк зазначає, що «в Міцкевича Твар-
довський — дворянин, освічена особа, яка вивчила 
латинь, знає, хто є Мефістофелес і Белзебуб. Він 
продав душу дияволу, аби реалізувати свої забаган-
ки. В Артемовського, натомість, це звичайний воло-
цюга і гуляка, котрий, на своє нещастя, має дружи-
ну, яка мучить і його душу, і його тіло» [9, с. 129]. 
«Зниження» статусу героя — його перетворення з 
пана-шляхтича на пана-гульвісу — Л. Ромащенко 
пояснює тим, що поет «надав героєві рис україн-
ського менталітету» [11, с. 43].

Порушення норм буття людини епохи для героя 
балади — це і вияв вільного духу, що демонструє його 
заклик «Гуляй, душа!» [6, с. 39], і протистояння соці-
альній ієрархії — «В батька й матір отамана / І грома-
ду лає» [там само], і глузування над освяченим церк-
вою шлюбом — «Цмокнісь з жінкою моєю, / Вона 
твоя буде… Будь ти їй за чоловіка… Присягайсь лю-
бить довіка» [6, с. 43]. Тотальне спростування аксіо-
логічних настанов в інтерпретації фаустіанської мі-
фологеми П. Гулаком-Артемовським має фактично 
самодостатній характер, що доводять чинники угоди 
Твардовського з чортом. Бажання безмежних мир-
ських насолод та амбітні помисли унеможливлюють 
високі духовні поривання, і відповідно до «низової», 
«сміхової» модифікації вічної теми головний образ 

фактично втрачає статус трагічного героя і стає зви-
чайною людиною. Проте, як зазначає О. Борзенко, 
«визнання гуманітарної цінності звичайної, пересіч-
ної особистості, а значить, її етнічних, культурних, 
мовних, побутових прикмет і атрибутів, на протива-
гу уніфікаційним, ідеалістичним тенденціям — така 
загальна ідеологія стояла за виступами харківського 
письменника» [3, с. 147]. 

Зазначимо, що дух бунтівного протистояння є 
співвідносним із атрибутивною сутністю козацько-
авантюрного типу української особистості. Суміщен-
ня в образі пана Твардовського рис фаустіанського 
начала та образу козака, ідеалізованого українськи-
ми романтиками, з одного боку, утворювало спадко-
ємний зв’язок із ментальним і культурним досвідом 
української спільноти, з іншого — забезпечувало 
повноправний діалог із західноєвропейською куль-
турою. Водночас травестійний, бурлескний «ореол» 
образу героя, його «низова» сутність створювали 
основу для проекціювання його протестних пори-
вань — як уособлень концепту пошуків — у перцеп-
туальну площину і максимального його наближення 
до пересічного читача. 

Особливості інтерпретування фаустіанської 
тематики в баладі «Твардовський» знаходять вира-
ження в тяжінні до її редукції. Із сюжетно-фабуль-
ної точки зору це виявляється у «дискретності» зма-
лювання угоди з негативними силами, яка багатьма 
дослідниками визначається як сенсоутворюючий 
фундамент фаустіани. У баладі ця угода зведена до 
рівня знаків — «Лиса гора… бритва… палець… / 
Паперу під карти… / Гайда в пекло!..» [6, с. 40], 
що адекватно здатності вічної теми поставати у 
«згорненій» модифікації. Слід підкреслити, що на-
ціональна забарвленість цих знаків апелювала до 
культурної пам’яті найширшої аудиторії, була спів-
звучна актуалізації та гостроті питання консолідації 
української спільноти. 

Редукованість модифікації фаустіани відбива-
ється у звуженні її концептуального поля — здат-
ності до деактуалізації певних концептів у контексті 
певних історико-культурних парадигм. Відсутність 
у баладі «Твардовський» атрибутивного та сенсоут-
ворюючого для фаустіани концепту знання детер-
мінована не тільки травестійністю й бурлескністю 
твору. У колізіях соціокультурної ситуації початку 
XIX ст. перед українською спільнотою поставала 
передусім проблема осягнення сутності та специ-
фіки національного духовного досвіду як запору-
ка консолідації нації. За цих умов концепт знання, 
який у західноєвропейській лінії фаустіани є ви-
нятково значимим, на рівні художньої рефлексії в 
українському варіанті вічної теми зміщувався на її 
концептуальну периферію, зумовлюючи в цілому її 
«низову» інтерпретацію. 

Тенденція зниження філософського, духовно-
пошукового пафосу фаустіанської міфологеми і теми 
характеризує й специфіку втілення інших її концеп-
тів. Поданий крізь призму побутовості та певної ні-
гілістичності, концепт кохання постає не як символ 
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високих почуттів, заради яких людина порушує нор-
ми буття, а як символ свободи тіла й почуттів сво-
боди. Абсолютність цієї свободи в баладі детермінує 
комічне, «сміхове» зниження одного з ментальних 
підґрунть української спільноти — екзекутивності. 
Спростування надвисокого статусу жіночого начала 
виявлено в декларації героя — «жінка гризе душу й 
тіло» [6, с. 44] — та думці щодо розумності чортів, 
що втікають від жінок [там само].

Пан Твардовський, віддаючи дружину чор-
тові, виголошує останнє побажання — «нехай піп 
вам руки зв’яже» [6, с. 43], яке можна трактувати 
і як «низове» перевертання концепту віри, атрибу-
тивного для фаустіани. Глузування над інститутом 
шлюбу, освяченого церквою, та над самою церквою 
як уособленням віри, що для української спільноти 
протягом століть поставала як консолідуючий стри-
жень, відбиває глобальні ціннісні зсуви, зумовлені 
соціокультурною ситуацією початку XIX ст.

Визначальними чинниками її суперечливості 
та дисонантності були імперська політика нівелю-
вання національного начала, розпад феодально-крі-
посницької системи, формування капіталістичних 
відносин і урбанізація. За цих ментально і національ-
но-культурних деструктивних умов руйнувалася 
система цінностей українського народу, а віра посту-
пово втрачала статус фундаменту аксіосфери. Слід 
підкреслити, що українська церква, яка у XVIII ст. 
перебувала у складі Московського патріархату як 
екзархат, у XIX ст. і цей екзархат втратила, постав-
ши лише на єпархіальному рівні. Водночас у «низо-
вому» відтворенні концепту віри резонує й одвічне 
українське двовір’я, у світлі якого не тільки демоно-
логічні образи набували реалістичності, а й релігійні 
цінності поставали в комічному забарвленні.

Зменшення вагомості концепту віри та водно-
час тенденція редукції фаустіани в баладі відобра-
жається і в тому, що в ній, на відміну від західно-
європейської традиції вічної теми, відсутній мотив 
розкаяння та покарання героя за порушення цінніс-
них меж. 

Аксіологічно опозиційне трактування концепту 
віри в баладі, спрямованість на суцільне «зниження» 
його духовного статусу, а також «зниження» інших 
компонент змістовного фундаменту вічної теми та 
міфологеми резонує з феноменом перевертневос-
ті як однією з естетичних і — ширше — світогляд-
них домінант романтичної парадигми світобачення. 
Концепт перевертневості знаходить опосередковане 
втілення — на рівні див і перевертань, що сягають 
фольклорних джерел онтосу фаустіани зокрема та в 
цілому традицій народної сміхової культури. В об-
разній аурі героя — це фонтанування сивухи з бу-
рульок у носі пана-гультяя, гра в’юна на дні кухля 
й перевертання улана на зайця, писаря на собаку, 
шевця на барило, що співвідноситься також із ро-
мантичним концептом двійничості. В образній сфері 
демонологічного начала — це перетворення шка-
пи на коня, плетіння з піску тройчатого гарапника, 
зведення з лушпиння горіху будинку. «Дива» й пе-

ретворення наповнюють витоки фаустіани в захід-
ноєвропейській традиції, що доводить паралелізм її 
генези в українському та європейському культурних 
просторах. Однак, на відміну від західноєвропей-
ського «струменя» фаустіани, її українське «джере-
ло» позбавлено в цілому притаманної вічній темі та 
міфологемі концептуальної амбівалентності — ви-
сокої репрезентації позитивних і негативних сил як 
взаємноперевертневих.

Формування бурлескної стихії, в яку занурена 
сміхова інтерпретація фаустіани, її концептів і мі-
фологеми в баладі «Твардовський» П. Гулака-Ар-
темовського, детермінована й специфікою відбиття 
принципів класицизму в українському художньому 
просторі. Трагічна міфологічна основа образів, що 
складали образну ауру високих жанрів, і їх сти-
лістична піднесеність не співвідносилися з куль-
турною пам’яттю української спільноти і не мали 
традицій відображення в українському мистецтві. 
Із цих причин на першому плані в класицистичних 
орієнтаціях українського художнього простору з 
часів І. Котляревського домінували низькі жанри, 
актуалізація яких водночас була спричинена й під-
несенням національного духу та увагою до фоль-
клорного спадку як основи консолідації нації. Адек-
ватна сутності народної образності концепція та 
стилістика балади «Твардовський» може бути осяг-
нена як засіб утвердження значимості фольклорних 
джерел національної культури та їх повноправного 
входження у простір високої літератури, а також як 
засіб націоналізації одного з визначальних концеп-
туальних струменів європейської культури і певним 
чином утвердження духовної єдності з нею. 

Висновки. Балада «Твардовський» П. Гулака-
Артемовського, відбиваючи різомний характер фа-
устіанської тематики і міфологеми — множинність 
витоків та інтерпретацій, позначених варіабельністю 
як концепції в цілому, так і трактування змістоутво-
рюючих компонент (концептів пошуку, знання, віри, 
кохання та перевертневості) та їх співвідношення в 
конкретних мистецьких утіленнях, демонструє їх на-
ціонально забарвлену «низову» і комічну модифіка-
цію. Її детермінантами є чинники історико-культур-
ного характеру — дух «весни народів», актуалізація 
проблем національного опанування європейського 
художнього досвіду, становлення романтичної пара-
дигми світобачення та активізація консолідаційних 
тенденцій в українській культурі, вираженням яких 
стають увага до фольклорного спадку, розвиток літе-
ратурної мови на основі народної, що забезпечувала 
й формування найширшої аудиторії. 

Як особливості втілення фаустіани у творчості 
П. Гулака-Артемовського можуть бути визначені її 
генетичний зв’язок із фольклорною традицією, ре-
дукованість (фактичне уникання концепту знання та 
мотиву розкаяння-покарання), «сміхова» зниженість 
основоположних концептів, націоналізація фаусті-
анської міфологеми, що забезпечувало утворення 
міцного ланцюга спадкоємності з українським мен-
тальним і культурним досвідом, повноправний діа-
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лог із західноєвропейською культурою, апеляцію до 
найширшої, національно спрямованої аудиторії та 
створювало фундамент консолідації нації. 

Перспектива подальших розвідок може вба-
чатися у формуванні дослідницького вектора, орі-
єнтованого на студіювання української фаустіани 
у творчості В. Винниченка, Г. Косинки, П. Тичини, 
М. Рильського, Н. Королевої, О. Забужко, І. Світ-
личного, О. Левади, І. Муратова, Ю. Клена тощо. 
Розвідки з цієї проблематики уможливлять виявлен-
ня національної специфіки та онтосу фаустіани, фа-
устіанської міфологеми та концептів — складових 
компонент змістовного поля вічної теми, детермі-
нант їх інтерпретування в контексті української на-
ціональної культури та формування уявлення щодо 
вічної теми як феномена європейської культури в 
цілому. 
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