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Анотація 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що складові міфопоетики 

Василя Земляка осмислені недостатньо, а сам міфопоетичний підхід до аналізу 

творів в українському літературознавстві розроблений незначною мірою. Мета 

роботи – виявити систему архетипів та елементів міфопоетики – 

«міфоповідомлень» (ритуалема, міфонім, міфологема) в романі Василя Земляка 

«Лебедина зграя». Завданнями аналізу є прояснення значення архетипу в 

контексті українського та зарубіжного літературознавства, визначення основних 

архетипів та їх модифікацій у романі «Лебедина зграя», з’ясування 

функціонального навантаження та семіотичних функцій архетипів і символів у 

творі. Кінцевий етап дослідження – аналіз міфопоетичних складових роману як 

системи пов’язаних між собою елементів. У роботі використані теоретичні ідеї й 

концепції К. Юнга, Дж. Фрезера, Л. Бєлєхової з проблем міфологічного 

мислення, міфопоетики та символіки. Мета і завдання розвідки зумовили 

застосування міфопоетичного, системно-структурного, компаративного, 

семіотичного методів дослідження. За допомогою низки міфологічних елементів 

Василь Земляк створює власний світогляд – авторський міф, у котрому Вавилон 

асоціюється з усією Україною. Міфопоетична система роману виявляється на 

рівні таких основних міфологічних ланок: архетип дороги, символи лебедів, 

гойдалки, золота, верби, груші, гори, млина, місяця, хреста, коня, голуба, 

метелика, глини, цапа; ритуалеми вогню та запліднення Матері-Землі, 

міфологеми води та Світового Дерева, міфомотив пошуку Соколюками скарбу. 

Перенісши міфологічне осмислення письменником села Вавилон на глобальний 

рівень, можна спостерігати аналогію розсварених між собою селян до всього 

українського народу. Дослідження показує, що Василь Земляк художньо 

реалізував авторський міф «Вавилон – Україна». 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У літературному процесі 70-х років 

ХХ ст. значне місце посідає Василь Сидорович Земляк (справжнє ім’я і 

прізвище – Вацлав Вацек). Молодий, талановитий, за словами П. Загребельного, 

«красивий невичерпною, аж до химерності й баламутності уявою» [12, с. 6], він 

увірвався в літературний вир і працював у таких жанрах літератури, як 

гумореска, оповідання, новела, пізніше – повість, роман; створив низку 

сценаріїв, кіноповістей, що підтверджують унікальність його стильової манери. 

Роман «Лебедина зграя», опублікований у журналі «Дніпро» за 1971 рік 

(№ 1-3), призвів до дискусій про українську прозу 1970-х років. Та все ж разом 

із другою книгою «Зелені Млини» (1976) цей твір був відзначений у 1978 році 

Державною премією України імені Тараса Шевченка, витримав кілька видань у 

наступні роки. 

Розвиток української літератури другої половини ХХ ст. ознаменувався 

появою «химерного роману», основними рисами якого стали відсутність 

основного сюжету, вихід головного героя за традиційні межі, залучення гумору, 

прислів’їв, приказок, засвоєння різних фольклорних жанрів, а головне – 

структурних елементів міфопоетики. Для «химерного роману» характерні 

біблійні й фольклорні мотиви, багата символіка. 

Дослідники доробку письменника неодноразово акцентували на 

запозиченні митцем із фольклору образів-метафор, за допомогою яких 

письменник передавав «драматизм глибоких перетворень у суспільному житті й 

самій людині» [4, с. 53]. Т. Чайковська [28] аналізувала вплив фольклору на 

формування ідіостилю письменника, Л. Боярська [4] розглядала в цьому аспекті 

романтичну дилогію «Лебедина зграя» і «Зелені млини». Ю. Ващенко [5] 

проводить паралелі між дилогією Василя Земляка та «Клошмерлем» Г. Шевальє. 

О. Пуніна [24] та Н. Криворучко [18] здійснюють дослідження еволюції 

кінофікованого образу Мальви Кожушної, адже за мотивами досліджуваного 

нами роману в 1979 році на кіностудії ім. О. Довженка було знято художній 

фільм «Вавилон ХХ» режисерства І. Миколайчука. Також суттєвою до нашого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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дослідження є праця О. Ткаченко [14], яка досліджувала просторову організацію 

роману «Лебедина зграя». Найвагомішими студіями щодо химерної прози 

Василя Земляка є дисертації Л. Боярської «Дилогія Василя Земляка «Лебедина 

зграя» та «Зелені млини» і проблеми міфологічного типу мислення» та 

Н. Кобилко «Міфологема «дорога» в українському літературному дискурсі (на 

матеріалі творів химерної прози)» [16]. 

Актуальність дослідження зумовлюється, по-перше, недостатньою 

актуалізацією складових міфопоетики Василя Земляка і, по-друге, новизною 

міфопоетичного підходу до аналізу творів, адже поняття міфопоетики та 

архетипу в українському літературознавстві розроблені незначною мірою. 

Мета дослідження – виявити систему архетипів та елементів міфопоетики – 

«міфоповідомлень» (ритуалема, міфонім, міфологема) в романі Василя Земляка 

«Лебедина зграя». Поставлена мета зумовила вирішення низки завдань: 

 прояснити значення архетипу в контексті українського та зарубіжного 

літературознавства; 

 визначити основні архетипи та їх модифікації в романі «Лебедина зграя»; 

 з’ясувати функціональне навантаження та семіотичні функції архетипів і 

символів у творі; 

 проаналізувати міфопоетичні складові роману як систему пов’язаних між 

собою елементів. 

Об’єкт дослідження – роман Василя Земляка «Лебедина зграя». 

Предмет дослідження – система архетипів і міфопоетичних символів у романі. 

Теоретико-методологічну основу роботи складають ідеї й концепції 

К. Юнга, Дж. Фрезера, Х. Керлота, О. Потапенка та М. Дмитренка з проблем 

міфологічного мислення, міфопоетики та символіки. Мета і завдання розвідки 

зумовили застосування таких методів: міфопоетичного – для виявлення 

основних міфів і їх трансформацій; системно-структурного – для вивчення 

сутності архетипу, міфологеми, ритуалеми, міфоніму й авторського міфу як 

міфологічних ланок; компаративного – для зіставлення архетипів і виявлення їх 
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антиномічності; семіотичного – для інтерпретації художнього твору як складової 

частини української культури. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на тлі подібних студій 

здійснюється переосмислення міфопоетичних символів твору Василя Земляка 

«Лебедина зграя» в контексті теорії архетипів і міфологічної критики для 

виявлення системи архетипів і міфологем. У ході аналізу виявлено авторську 

модифікацію архетипів «Аніма», «Анімус», «Тінь», а також Персони, Мудрого 

Старця та Самості; функціональне навантаження архетипу дороги, символів 

лебедів, гойдалки, золота, верби, груші, гори, млина, місяця, хреста, коня, голуба, 

метелика, глини, цапа; ритуалем вогню та запліднення Матері-Землі, міфологем 

води та Світового Дерева, міфомотиву пошуку Соколюками скарбу; 

встановлено, що письменник художньо реалізував авторський міф «Вавилон – 

Україна». 

1. Основні поняття міфоаналізу в українському 

і зарубіжному літературознавстві 

Міф у творі продукує ефекти палімпсесту (багатошаровість, створення 

інтертекстуального масиву) і «колажу» (синтез різноареальних міфоструктур і 

зрефлексованих автором образів). У літературному творі зберігаються такі риси 

міфу: відтворення структури за допомогою бінарних опозицій, «структурування 

профанного та сакрального часу в залежності від циклічного часового руху, що 

заперечує категорії початку й кінця, символізм у персоніфікації узагальнених 

явищ» [8, с. 1], містичність, сакралізованість, маргінальність локусів. 

Під міфопоетикою розуміємо частину поетики, метод дослідження 

глибинних шарів у структурі художніх текстів, що апелюють до міфу. 

Важливими є взаємозв’язок у моделі міф – літературний твір, особливості 

адаптації міфу в тексті, авторської «переробки», визначення законів 

сполучування, функціонування компонентів міфу (своєрідних знаків), 

оприявлених у творі в сукупності міфопоетичних одиниць – вербальних 

«міфоповідомлень» (ритуалема, міфонім, міфологема, міфосюжет тощо), 

вибудова цілісної міфопоетичної картини художнього світу митця, що 
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ґрунтується на міфосвідомості автора, літературній ерудиції, 

інтертекстуальному просторі твору. Міфоінтерпретація передбачає «подвійне 

прочитання» художнього твору, дає можливість віднайти матричну основу, 

тотожні або подібні структурні компоненти, що ідентифікують твір і його автора 

як представника міфологічного мислення. Універсальну міфопоетичну 

парадигму становить сукупність компонентів-корелятів: архетипний образ – 

ритуалема – міфонім – міфологема – міфомотив – міфосюжет – авторський 

міф, які набувають лінійного ускладнення. 

Архетипний образ розглядаємо як первинний візуалізований протообраз 

психіки, що сформований у «колективному несвідомому» (К. Юнг), 

«першооснову людського буття» [13, с. 23], «загальний формальний принцип 

(зразок) організації несвідомих смислів» [7, с. 11]. 

Термін «ритуалема» трактуємо як оприявлений у тексті «уламок» ритуалу, 

сконденсований елемент, здатний до саморозгортання в контексті художнього 

твору, знаковий код, центральний вияв первісного ритуального акту. 

Міфонім об’єктивований як елементарний компонент міфопоетики 

прямого відсилання до міфу – на противагу міфологемі. Міфологема 

тлумачиться як «уламок» міфу, закорінений у літературному творі в 

«первинному» вигляді, із сукупністю додаткових авторських конотацій; 

базується на первинному архетипі, репрезентована у множинній варіативності, 

функціонально гетерогенна, наділена надмовною природою, з якої можливе 

видобування метамовної інформації. А. Біла вважає міфологему компонентом 

міфу, «застиглою поняттєвою конструкцією, утвореною зі знаків мови, яка 

продовжує регенерувати в літературній та образотворчій системах новітнього 

часу» [3, с. 64]. 

Міфомотив і міфосюжет стають складовими елементами художнього твору 

з міфопоетичним потенціалом, здатні до трансформаційних «перебудувань» 

авторською рефлексією, стають віссю літературного твору. 

Авторський міф є найскладнішим компонентом-корелятом міфопоетики, 

який розглядаємо як вияв авторської автономності художнього мислення, як 
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«унікальну форму синтезу філософської рефлексії з архетипом колективного 

несвідомого» [11, с. 135]. Авторські міфи виразно позначені особистісним 

світовідчуттям, уможливлюють «нанизування» смислів, нових конотацій. 

Українська міфокритика базувалася на класичному досвіді романтичного та 

позитивістського міфологізму ХІХ ст., ідеях аналітичної психології К. Юнга, 

етнології, символічної філософії Е. Кассірера та ін. Міфокритичний метод часто 

брали за основу досліджень С. Андрусів, Г. Грабович, Л. Задорожна, М. Ласло-

Куцюк, С. Мишанич, Ю. Мосенкіс, Я. Поліщук, Л. Плющ та інші вчені. 

Науковці О. Забужко, А. Нямцу, В. Просалова, І. Хижняк, В. Копиця 

присвячують свої праці міфопоетичним аспектам творчості конкретних авторів 

або літературних угруповань. О. Забужко в монографії «Шевченків міф України. 

Спроба філософського аналізу» розглядає національний авторський міф 

Т. Шевченка як «унікальну форму синтезу філософської рефлексії з архетипами 

колективного несвідомого» [11, с. 135]. А. Нямцу порушує проблему 

функціонування «літературних архетипів», протосюжетів у творчості 

письменників, явища реміфологізації міфологічної тканини, продукування 

авторських міфів, що детерміновано еволюційними зрушеннями основних 

онтологічних категорій, де «традиційні сюжети функціонують не як «власність» 

культури, що створила їх, а зберігаючи національну своєрідність протосюжету 

(сюжету-зразка), вони демонструють тенденцію до принципової 

інтернаціоналізації своїх формально-змістових характеристик» [21, с. 14]. 

В. Просалова в монографії «Текст у світі текстів Празької літературної 

школи» досліджує адаптацію архетипів і комплексу ритуальних праформ у 

творчості пражан як елементів міжтекстових зв’язків, що набувають 

трансформаційних характеристик у контексті літературного твору. Авторка 

визначає невичерпність інтерпретації архетипного потенціалу твору [23, с. 123]. 

У творчості В. Пачовського І. Хижняк відзначає функціонування міфу на 

двох рівнях – концептуальному й жанровому, чітко розмежовує ареали 

інтертекстуальних зв’язків міфологічних образів, мотивів, сюжетів, визначає 

особливості міфогенної поетики [27, с. 3, 5, 22]. В. Копиця здійснює 
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інтерпретацію міфопоетичної моделі світу в поезії Василя Герасим’юка, 

визнаючи центральним у міфопоетиці письменника космогонічні уявлення, 

відтворені через міфологему Світового Дерева. Дослідниця обґрунтовує основну 

понятійну базу, уточнює терміни «міфологічний», «міфопоетичний», 

«міфопоетика», «картина світу», «міфопоетична модель світу», «архетип», 

«міфологема», «міфема», «топос» [18, с. 8]. 

Суттєвим внеском у розвиток міфопоетичного дискурсу є праці М. Вовк, 

О. Дякун, Т. Мейзерської, Л. Скупейка та інших учених. Отож, дискурсивний 

аналіз останніх досліджень із міфопоетичного літературознавства дозволяє 

визнати значний потенціал у структурі літературного твору міфологічних 

елементів, що служать специфічним кодом для прочитання підтекстових глибин 

тексту, розуміння образної та сюжетної рефлексії автора, ідейного 

навантаження, ментального світу письменника в цілому. Міфопоетичний аналіз 

творчості окремих письменників чи угруповань спонукає до переосмислення 

творчості Василя Земляка та виявлення особливостей міфологічного мислення в 

його найпоказовішому романі «Лебедина Зграя». 

 

2. Основні архетипи персонажів та їх модифікації 

в романі «Лебедина зграя» 

Архетип – це прообраз, початкова модель світосприйняття, вкорінена в 

колективному несвідомому людства, нації, роду, що актуалізується в 

індивідуальній (творчій) діяльності індивіда. Це базовий компонент для 

подальших варіативних побудов на його основі. У ціннісно-ієрархічній картині 

світу (людини, творця і мислителя, людства) архетип посідає пріоритетне місце: 

це свого роду домінанта, що визначає бажання і прагнення людини. Від нього 

відштовхуються, на нього орієнтуються і сподіваються. Це початок (імпульс) і 

кінець (мета, ідеал) усіх речей. До основних властивостей архетипу відносять: 

1) первинність (оригінальність, достовірність, визначальність), 

2) інваріантність, матричність (стійкість, константність, незмінність), 

3) варіативність, продуктивність, повторюваність у різних творах, 
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4) універсальність (регулярність у культурі, літературі різних країн і епох), 

5) домінантність. 

Одна з головних архетипних ознак – стійка властивість передаватися 

спадково. Як відзначають юнгіанці, архетипи «впізнаються у зовнішніх 

поведінкових проявах, особливо таких, що пов’язані з основними, 

універсальними життєвими ситуаціями – народженням, шлюбом, материнством, 

смертю або розлученням» [20, с. 30]. 

С. Аверінцев, розмірковуючи про теорію архетипів Юнга, виявив зв’язок 

колективного несвідомого з попереджувальною функцією мистецтва. Роль 

художника полягає в тому, що він першим уловлює незворотні зміни в 

колективному несвідомому і сповіщає про це суспільство [1, с. 140-141]. 

Справжнього художника можна назвати «громадським сновидцем», який бачить 

застережливі сни та передає ці сигнали іншим. 

Термін «архетип» (грец. «аrhetipikos» – прототип, модель) був уведений 

психологічною школою літературознавства, а розробляв це поняття К. Юнг. 

Основами методології К. Юнга, на відміну від фройдистів та неофройдистів, 

були концепції колективного несвідомого, архетипу і творчої особистості. 

К. Юнг розумів під архетипом (визначення в різних місцях його книг 

варіюються) первинні схеми образів, які відтворюються несвідомо й апріорно 

формують активність уяви. Як найважливіші Юнг виділив міфологічні архетипи 

«Матері», «Дитини», «Тіні», «Анімуса» / «Аніми», «Мудрого Старця» / «Мудрої 

Старої», «Персони» («Маски») і «Самості». Очевидно, що юнгівські архетипи 

становлять собою образи, персонажі, ролі. 

У працях різних періодів життя К. Юнга визначення архетипу 

неоднозначне. Під час оцінки наукової спадщини вченого було виявлено низку 

архетипів, серед яких розрізняються психологічні архетипи, що трактуємо як 

прояв колективного позасвідомого, та культурні архетипи, що розглядаються як 

код загальнолюдської культури. 

До психологічних відносяться такі архетипи, як Самість, Его, Тінь, Дух, 

Аніма, Анімус, Мати/Жінка, Світло, Темрява, Вогонь, Вода, Земля, Повітря, 
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Море, Орієнтація, Регенерація або Трансформація. Психологічний архетип – це 

лише форма, можливість репрезентації змісту, а його зміст – згорнуті знання, 

радше передзнання, отримані внаслідок емоційного досвіду, 

«психофізіологічний компонент людини, її пренатальна свідомість» [2, с. 9]. 

Культурні архетипи – це смислообрази, що закарбували загальні базові 

структури людського існування і постають як «пам’ять колективу». До 

культурних архетипів відносимо архетипи Трійці, Мадонни або Богоматері, 

Персони/Маски, Героя/Трікстера, Вічного Мандрівника, Світового Дерева, 

Світового Яйця, Мудрого Старця/Старої, Життя, Смерті, Розвитку, 

Метаморфози (Трансформації) та ін. Список культурних архетипів відкритий, 

але не безкінечний. Його можна доповнювати лише етнокультурними 

архетипами, але не прообразами творів світової літератури. 

Праця Л. Бєлєхової [2] подає декілька тез щодо з’ясування відмінностей між 

психологічним і культурним архетипами. 

1. Психологічний архетип – це форма колективного несвідомого, емоційний 

слід, залишений у генетичній пам’яті людства, натомість культурний архетип – 

наслідок культурно-історичного досвіду, закріпленого в колективній свідомості 

людства через мотиви, образи і символи, закарбовані в міфах і фольклорі. 

2. Ім’я психологічного архетипу вживається в Називному відмінку: архетип 

Самість, Дух, Аніма, Анімус та ін., а культурного – в Родовому: архетип Трійці, 

Трікстера, Вічного Мандрівника, Маски1. 

3. Усі психологічні архетипи амбівалентні, мають позитивний і негативний 

аспекти, однобічний образ не може бути архетипом. 

4. Структурними елементами для побудови схеми психологічного архетипу 

постають психічні відчуття, уявлення, що викликаються психологічними 

архетипами внаслідок емоційного досвіду колективного несвідомого. 

Елементами культурного архетипу виступають концепти, якими структуровано 

знання людини про образи, сюжети та персонажів, що відображені у скарбницях 

світової культури та зафіксовані в літературі. 

                                                 
1 Для зручнішого розрізнення далі психологічні архетипи позначатимуться в лапках. 
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5. Серед культурних архетипів можна виділити універсальні та 

етнокультурні архетипи. Універсальні культурні архетипи забезпечують 

наступність та єдність загальнокультурного розвитку. Етнокультурні архетипи є 

константами національної духовності, що виражають основоположні 

властивості етносу. За К. Юнгом, актуалізація архетипу є «кроком у минуле», 

поверненням до архаїчних властивостей духовності. Але це може бути і 

проекцією в майбутнє, адже етнокультурні архетипи виражають не лише досвід 

минулого, але й сподівання на майбутнє народу [2, с. 10]. 

У літературознавстві активно застосовується підхід, при якому як архетипні 

розглядаються не тільки образи і сюжети, а й мотиви і деталі. Ю. Лотман виділяє 

низку архетипних мотивів у творах О. Пушкіна: архетипи хуртовини, 

кладовища, статуї, дому, в «Петербурзьких повістях» – архетипологічну 

опозицію Півночі/Півдня; у М. Гоголя – архетип поєдинку батька з сином 

(«Тарас Бульба»), у Ф. Достоєвського – архетипи двійника, космосу/хаосу, 

свого/чужого, героя/антигероя [16]. 

В образах персонажів роману «Лебедина Зграя» помічаємо вплив таких 

основних архетипів: 

1. Аніма (жіноча сторона особистості чоловіка); 

2. Анімус (чоловіча сторона жіночої особистості); 

3. Персона (соціальна роль людини, що витікає з суспільних очікувань); 

4. Тінь (протилежність того, що індивід наполегливо утверджує у свідомості); 

5. Самість (втілення цілісності й гармонії, що регулює центр особистості); 

6. Мудрий Старець (персоніфікація життєвої мудрості та зрілості). 

В одному образі можуть співіснувати кілька архетипів, тож доцільно 

здійснювати архетипний аналіз персонажів пообразно. 

К. Юнг пов’язував «Анімус» із категоричними, жорсткими, принциповими, 

спрямованими назовні рішеннями. Головна героїня роману «Лебедина зграя» 

Мальва Кожушна втілює у своєму характері перевагу психологічного архетипу 

«Анімус». Жителі села не сприймають Мальву як особистість, а бачать у ній 

лише фізичну красу, безвідповідальність вчинків, розпусний характер, за що й 
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засуджують її. Згідно з авторським задумом, ні тіло Мальви, ні її розум не 

бажають «знати меж» у цьому світі: «вигойдувалася над урвищем Мальва […], 

аж поки не вигойдала собі мого дядька Андріяна» [14, с. 27]. Василь Земляк 

акцентує особливе вміння героїні сміятися: «Мальва […] вміла сміятися на 

гойдалці так нестримно й заразливо, з такими пустотливими нотками, що 

незахищені парубки в’янули від самого її сміху» [14, с. 31]. Образ Мальви 

уособлює вільну людину з іронічним світосприйняттям [19, с. 98]. 

Ставлення Мальви до своїх обранців було легковажним: після смерті 

Андріяна, спалюючи його речі, вона «розмріялась, розпашіла біля багаття, 

підгортала його рогачиками, щоб воно швидше творило свою роботу, ніби 

звільняючи її від останніх обов’язків дружини» [14, с. 40]. Через це вміння 

швидко переключатися на інший спосіб життя вавилоняни ставилися до неї з 

неприязню: «Мальві не скоро діждатися пари, бо хто захоче бути спаленим, як 

Андріян?» [14, с. 39]. 

Обидва чоловіки Мальви – Андріян Валах та Володя Яворський – мають 

протилежні Мальвиним риси характеру, в них переважає «Аніма». Андріян був 

емоційним, турботливим, «безпорадно добрим», «носив свою Мальвочку на 

руках» [14, с. 29]. Після смерті Андріяна Мальва вирушає до комуни – це стає її 

новою дорогою. Вона забрала собі його коня, так само покірного, як Андріян. 

Володя Яворський – «поет-сировар», який прославляє комуну своїми 

віршами. Він втілює чистоту й величність духу, але його творча натура 

«зашорена» в комунівську злиденність, розвивається у складних умовах. 

Перевага «Аніми» в образі поета відчувається в його тяжінні до Мальви з її 

сильним характером, а ще – підкреслюється рисами його зовнішності. Перед 

Мальвою Володя постав «у казенних штанях з ушитих галіфе, так що виходили 

штани щось на зразок гусарських і щільно облягали ноги поета, а взутий був у 

червоні черевички, переобладнані на чоловічий лад» [14, с. 48]. Високі думки і 

комічний зовнішній вигляд контрастують у його образі, як і його щоденне життя: 

«Вдень Володя Яворський варить сир, a вночі пише вірші» [14, с. 47]. 
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Володя виявляється центром духовності Вавилона, бо ж саме після його 

смерті село покинули лебеді, які щороку зимували на комунівськім озері: «Коли 

вмирає поет, то з ним умирає і те, чого інші негодні побачити» [14, с. 152]. 

Потяг до висоти і піднесення над людьми з їх дріб’язковими турботами, 

можливість усамітнення, бажання спокою, прямий зв’язок із небом зумовлюють 

те, що сировар живе на мансарді комуни. До високого тягнеться і Мальва 

Кожушна, закохавшись у поета, і тут вони знаходять один одного: по-чоловічому 

рішуча Мальва і мрійливий поет. 

Смерть Володі випадкова, але ця «випадковість» несе в собі символічне 

значення початку змін у Вавилоні: обкладання податками «куркулів», опис 

майна заможних, утворення СОЗу, криваві події на Водохреща, поневіряння 

родини Голих. Мальва – двічі вдова, яка все ж постає невтомною трудівницею, 

яка вірить у щасливе майбутнє. Вона має сина від коханого Володі, і це надає їй 

наснаги в роботі: комунівський побут, сироварня, робота в колгоспі розкривають 

героїню не як «вертихвістку», а як ініціативну працівницю, віддану своїй справі. 

Брати Соколюки гармонійно розподіляють між собою архетипи «Аніми» 

й «Анімуса». Данило Соколюк – носій брутальних чоловічих рис, у психіці 

Лук’яна ж бере гору жіночість. Зовнішня характеристика братів побудована не 

лише на візуальному, а й на символічному контрасті: один «чорний із бородою», 

«другий білий і в окулярах» [14, с. 54], один маскулінний, сильний, а інший 

слабкий, фемінний. Відповідно до українських народних вірувань різниця між 

братами «містично» обґрунтовується утинанням пупів до різних предметів: 

Лук’яну «пупа втиналось до книжки», Данькові «до ложки, від того 

невситимість до їжі, а отже, й до роботи» [14, с. 58]. Духовний світ братів 

визначають пристрасть Данька до конокрадства та побожність Лук’яна: «Один 

конокрад, а другого Бозею прозивають. Таке рідкісне сполучення» [14, с. 183]. 

Протиставлення за моральними властивостями також має гендерне 

підґрунтя, адже жінки емоційніші й більш схильні до вияву релігійності. 

Антагоністичними на символічному рівні є і захоплення Соколюків: Данька – 

кіньми (кінь – знак мужності, родючості, потужної влади, сили й життєвості), а 
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Лук’яна – голубами (голуб є символом Великої Матері, Цариці Небесної). Тут 

ідеться про міфологічну вертикаль «верх – низ», «небо – земля», «духовне – 

матеріальне». Важливу характеристику Соколюкам дає Явтухова дружина 

Пріся, яка знає братів не лише як сусідка: «Той циган грубий, хтивий, а він, 

Лук’яньо, ніжний, наче юнак» [14, с. 110]. По смерті матері Лук’ян бере на себе 

всю «легку» хатню роботу – опікується городиною, випікає хліб, готує Данькові 

в поле обід. Зугарний молодший Соколюк і до ще одного жіночого ремесла – має 

хист до вишивки, тому пів-Вавилона ходить у його сорочках [26, с. 22]. 

Соколюки складають гармонійну пару, в якій «чоловіче» доповнюється 

«жіночим». Данько вважає Лук’яна найвірнішою людиною. Мирні взаємини між 

братами переростають у ворожі під впливом жінок, які розводять їх по різних 

«політичних таборах». Жінки руйнують стосунки братів, утворюючи з ними свої 

гармонійні пари з тими первнями, які вони раніше знаходили один в одному. 

Архетип «Тінь» «злучає» Данька Соколюка й Парфену, коли 

Кіндрат Бубела залишив свій хутір на дружину. «Тінь» містить наші соціально 

неприйнятні сексуальні імпульси, аморальні думки і пристрасті. З початком 

жнив Парфена «найняла собі вавилонського парубка […]. Тим парубком був 

Данько Соколюк. Даньку було тоді ледве за двадцять, він ще не знав ні 

конокрадства, ні жінок; на перших порах соромився глянути на господиню […], 

але як почалися жнива і стали з ним до жита […], то якось зразу спало з 

Данькової цноти, він не виходив із хутора по тижневі й по два, а згодом і зовсім 

занедбав свою домівку» [14, с. 191]. 

Юнг розглядав «Тінь» ще й як джерело життєвої сили, спонтанності і 

творчого первня в житті індивідуума. Участь Данька у збройному протесті 

проти виселення земляків на Соловки, що ним супроводжувалось усуспільнення 

українських земель, робить його ворогом рідного брата Лук’яна. Кульмінацією 

подій стає повстання на Йордані, коли підбурені вавилоняни намагаються 

усунути зайду Рубана, голову сільради, який «з рідного поля хоче зігнати» [14, 

с. 203]. За Рубана вступається інша частина вавилонян, з-поміж яких і молодший 

Соколюк. В описі морального зіткнення Данька і Лук’яна спостерігається прояв 
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«Тіні»: «Данько зробив розпачливий рух уперед, ладен був зіпхнути брата з 

хреста, закричати на всю йордань: «Я старший! Я старший! Слухайся мене, 

нечестивцю, як мати заповіли тобі!»» [14, с. 255]. Отож, навіть конфлікт між 

братами, який підштовхнув Данька до зброї, є лише відображенням дитячих 

витіснених бажань лідерства і домінування в парі. 

Лук’ян після придушення заколоту починає справжнє полювання на брата: 

«А десь довкола тих перших радощів та невдач блукав Данько, наче вовк, 

прогнаний зі зграї. Щоночі Лук’ян, котрого Вавилон поставив за голову сільради, 

брав сільрадівського дробовика […] і ходив у засідки на брата. […] Лук’ян не 

мав жодного наміру його вбивати, а хотів лише піймати і силою навернути до 

колгоспу» [14, с. 270]. Василь Земляк підкреслює внутрішнє переродження 

Лук’яна: «Кволий, вивіяний, в окулярах із тріснутим скельцем і з величезною 

драмою в душі – так і не піймав Данька і тепер може чекати від нього чого 

завгодно» [14, с. 293]. 

Даринка-пастушка – сирота, юна дівчина, яку Соколюки взяли до себе 

помічницею по господарству. У Даринки дуже розвинуті чоловічі риси, тому 

вона ідеально доповнює Лук’яна: її ще з дитинства «старші привчали курити, 

лаятись по-хлоп’ячому», «іще мала […] грубий, хоча і доволі приємний голос; чи 

не з тої ж причини появився у неї чорний пушок над верхньою губою», «дівчат 

не визнавала, товаришувати любила з хлопцями, якщо ж доходило до бійки, то 

билася з ними поспіль» [14, с. 105]. 

Жіночність Парфени врівноважує грубий характер старшого Соколюка. 

Ключову роль відіграв і соціальний статус жінок: Даринка, вавилонська 

чередниця, сирота, не має ані хати, ані майна, тоді як Парфена – спадкоємиця 

багатого хутора й великого господарства [26, с. 22]. 

К. Юнг відносить до архетипу «Тінь» культурний образ Трікстера 

(англ. trickster – обманщик, спритний). Він має двоїсту природу – напівтваринну, 

напівбожественну: він творець і руйнівник, дає й відрікається, агресор і жертва, 

брехун і обдурений, той, із кого сміються, і той, хто сам сміється з інших. Він 

постійно змінює свою роль, позицію та спосіб впливу. Характерні риси 
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Трікстера – відсутність моралі, порушення правил «пристойної поведінки», 

жадібність, а також непередбачуваність, схильність потрапляти в безглузді 

ситуації і при цьому виходити переможцем. Він – невиправний злодій, шахрай, 

еротоман, насмішник, гравець [30, с. 346]. 

Цікавим у романі постає Клим Синиця, за яким закріпилася 

характеристика «комунар із Семивод». Він порушив патріархальний спокій 

вавилонян: організував у селі комуну. В цьому образі виявляються риси 

Трікстера: Синиця справді є творцем, вожаком, першопрохідцем. Він цікавиться 

лише земним, ігноруючи духовність, не розуміючи поета Володю. Він уважає 

себе хазяйновитим ватажком комуни, проявляючи також архетип Персони у 

бажанні самоствердитися й водночас бути близьким до народу: «Живемо 

скромно та тихо, оркестру мідного не тримаємо, банкетів не влаштовуємо, 

підлоги не натираємо воском» [14, с. 46]. 

Більшовицькі настрої Синиці підтверджують і такі деталі, як акцентування 

в його образі червоного кольору більшовиків: «Синиці торгували на тих [тобто 

козівських. – О.Г.] ярмарках червоною глиною», а сам про себе він говорить: 

«мене замішано на червоній глині», сироварня його комуни продавала «червоні 

головки сиру». Закохавшись у Мальву, комунар хотів її звабити, але вона 

відштовхнула його, очевидно, з тої причини, що архетипи їхнього несвідомого 

збігаються за перевагою енергетики «Анімус». Вони однаково ідейні, завзяті, 

активні, тому не можуть притягуватися й доповнювати один одного. 

На прикладі Явтуха Голого, який сусідить із Соколюками, можна 

простежити реалізацію протилежних архетипів: культурного – Персони і 

психологічного – «Тінь». Культурний архетип Персони виявляє компроміс між 

індивідом і суспільством: це маска, яку людина одягає при зустрічах з іншими. 

Це зовнішнє вираження соціальності, що дає можливість, з одного боку, 

справити певне враження на людей, а з іншого – приховати свою справжню 

природу, свою індивідуальність. Персона, тобто Маска, – це функціональний 

комплекс, що виникає для задоволення потреби в адаптації або для забезпечення 

деяких інших зручностей, але зовсім не ідентичний справжній особистості. 
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Найвдаліше Явтухова двоїстість виявлена в описі вбрання. Верхня частина одягу 

(вишита сорочка та панська камізелька) видніється над «воринами» [тобто 

огорожею. – О.Г.], даючи можливість справити враження на інших, а нижня 

(старі латані-перелатані штани) схована за ними від чужого ока, і це є виявом 

архетипу «Тінь» – таких низьких якостей, як скупість, бажання багатства. 

Психологічний архетип «Тінь» центральний у сфері несвідомого 

Явтуха Голого, в ньому зосереджений негативний бік людини. Це все нице, 

примітивне, дрімотне у глибинах людської істоти, що ховається за масками 

благопристойності [10, с. 38]. Таким є і сам Явтух: дрібнодухий, заздрісний, 

ревнивий та мстивий навіть у малому. Він батько восьми дітей, і це підтверджує 

його статеву активність. Руйнівна сила Трікстера виявляється в тому, що він 

організував арешт Соколюків, помстившись їм за зраду Прісі: «Його Пріся, як 

він гадав, віднині народжуватиме діток лише від нього, бо більше не бігатиме 

до Соколюків як не по сіль, то по сірники […]. Досить того, що троє чи й усі 

четверо з восьми скидаються як не на Данька, то на Лук’яна» [14, с. 73]. 

Явтух Голий – двояка натура, бо, незважаючи на скупість та мстивість, він 

любить землю, родину й музику. Він з усіх сил пнеться до «вавилонської» 

вершини («вавилонська», в розумінні автора, – незавершена, нездійсненна). 

Явтух потрапляє між двох вогнів, йому доводиться вибирати, з ким бути: «в обох 

таборах про нього говорили однаково: «і нашим, і вашим» [22]. 

Людина, одержима своєю Тінню, завжди шкодить самій собі і потрапляє у 

свої пастки: «Ніхто не міг передбачити, в тому числі й філософ, що Явтушок 

поплатиться колись за своє дополовинне стовбичення на воринах» [14, с. 90]. 

Він, незважаючи на свої «перемоги», залишається жертвою. 

Кіндрат Бубела, заможний житель Вавилону, мстивий і холоднокровний, 

став власником хутірця завдяки багатій дружині Теклі, яка померла під час 

пологів. Із її допомогою він самоствердився й набув певного соціального статусу. 

Бубела, що типово для Трікстера, намагався вчинити по-своєму, вперто й 

рішуче. Він пригледів собі красуню-монашку Парфену, яка була набагато 

молодшою від нього, і вмовив поїхати з ним, зруйнувавши життєвий лад 
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Парфени, яка, втім, зраджувала Кіндрата з Даньком Соколюком і намагалася 

втекти з хутора через Бубелину надмірну любов до неї. 

Бубела – натхненник заколотників. Він легко міг позбавити життя будь-

кого: «Бубела підбурював козівських заможців […] позбутися Клима Синиці. Та 

сплутали його [тобто Клима Синицю. – О.Г.] з сироваром [тобто з Володею 

Яворським. – О.Г.] і зіпсували замах на ватажка комунарів. Не мали жодного 

наміру вбивати сировара, але той сам випалився на них, виніс із піхов свою 

шаблю» [14, с. 215]. Виступаючи Трікстером у своєму бажанні звільнитися від 

комунівського ладу, Бубела, прорахувавшись, отримав «помсту згори»: вбивство 

не залишилося непокараним, бо, коли він повертався морозної ночі додому, то 

збився зі шляху і замерз. 

Проективно «Аніма» й «Анімус» заряджені афектами пристрасті не тільки 

в якості колективних образів, але і як друзі та коханці, як традиційні і звичні 

подружжя. Щодо «Аніми» й «Анімуса» в образах подружжя Петра Джури й 

Рузі, то ці ролі втілені в їх крайніх виявах: Петро занадто брутальний, а Рузя – 

вразлива. Різниця між ними посилюється віком, адже Рузя молодша від чоловіка 

на 10 років. Петро Джура – власник єдиного на весь Вавилон трактора. Він 

наганяє страх на Рузю, яка все більше відчужується від чоловіка і, зрештою, 

втрачає психічну рівновагу. Джура родом із Пихова, і з чуток відомо, що він 

начебто позбувся Рузиних батьків, потруївши їх. Ці деталі підтверджують, що 

тракторист не знає перепон для досягнення своєї мети. Хитрість, підступність і 

загребущість Джури пов’язуються в романі з руйнівним впливом приватної 

власності. «Не вірте, товаришу Рубан, людині, яка має власного трактора» [14, 

с. 213], – радить Савка Чибіс. Трактор для Петра Джури мав особливе значення: 

«Трактора він тримає в хаті, прорубав для нього окремі двері в стіні, спить біля 

нього, промовляє до нього, ніби до чогось живого» [14, с. 204]. Процес зорювання 

землі трактором символізує синтез між чоловічим «залізним» і жіночим 

первнями. Тут убачається давній ритуал запліднення Матері-Землі. Трактор, 

як і Джура, любив волю: Джура не хотів вступати в комуну, і трактор теж: «Як 

тільки сказав йому, що тепер він созівський [СОЗ – «спільний обробіток 
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землі». – О.Г.], – трактор одразу закомизився» [14, с. 195]. Власник трактора 

«спрямував свого одноокого чорта на заколотників» [14, с. 207], але не знайшов 

співчуття ні в цьому, ні в іншому гурті. Процес творення власного добробуту 

Джури-Трікстера змінився іншим: тракторист став жертвою, що теж типово для 

Трікстера. 

Рузя – повна протилежність Джурі. Це «меланхолійна мовчазна красуня, 

єдина в батьків», вона називає на «Ви» свого старшого на 10 років чоловіка-

нелюба й морально від нього залежна. 

Антон Рубан – прибічник організаторів комуни. Він оголосив постанову 

про арешт бунтарів-«куркулів», і їх відправили з Глинська. Він «чоловік рішучий, 

запальний, але справедливий», змістив Панька Кочубея як «куркульського 

прихвосня» [14, с. 193], і перебрав обов’язки голови на себе. Цей персонаж 

характеризується перевагою «Анімуса» над «Анімою»: його безкомпромісність 

акцентується прізвищем і тяжінням до жіночної й тендітної вдови Зосі. Рубан 

організував СОЗ, призначив на його чолі Петра Джуру, в якого був трактор, 

уважаючи, що за такими людьми – майбутнє. На Йордань натовп прагнув 

помститися Рубану як представникові влади. Хоч Рубан і виступав за рівність і 

справедливість, насправді він був кар’єристом і марнославцем. 

Максим Тесля, теж прибічник комунівців, переконує всіх вступати до 

колгоспу. Він, як секретар райкому, був упевнений у тому, що будуть на селі й 

нові молотарки, й нові трактори, навіть дорогу хтось прокладе нову. Не вдалося 

Максимові разом зі своїми однодумцями побудувати новий Вавилон. Сталося 

інше: знищення, руйнація того, що складалося віками [22]. Комунізм вимагав від 

своїх адептів перейти останню межу – повстати супроти батьків. На цю дорогу 

вже ступив голова сільради Тесля: «Жодні вороги не видавалися мені такими 

страшними, як мій батько з воликами» [14, с. 305]. У його особі культурний 

архетип Персони ігнорує інші риси особистості: засліплений комуністичною 

ідеєю колективізації, Тесля відчуває у прагненні батька мати власний притулок 

вороже ставлення до влади. Він належить до такого типу керівників, які, щоб 

самоствердитись, знищують у собі позитивні риси характеру. Архетип Персони 
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(зовнішній образ більшовицького ідеолога) переростає в руйнівника стосунків 

односельців, підбурювача до протиборства двох таборів, на які розділилися 

люди. Архетип «Тінь» в образі Теслі реалізується в сутності Трікстера: з одного 

боку, він створює колгосп, з іншого – руйнує людські стосунки. 

Одним із найхимерніших персонажів «Лебединої зграї» був трунар Левко 

Хоробрий, який постає в образі філософа Фабіяна – самоука, вільного від землі, 

що віддана громаді. Він уміє читати «не по-нашому», знає історію славетного 

села Вавилон. Глибиною, метафоричною образністю відзначаються роздуми 

Фабіяна-чоловіка: «лебідки гинуть разом із чоловіками, а вавилонські вдови 

залишаються для інших» [14, с. 40], «все, що здатне літати, не може належати 

комусь одному» [14, с. 57], «що більше я когось ненавиджу, то меншим ворогом 

вважаю його для себе» [14, с. 79]. Левко постає носієм вищих духовних 

цінностей, заради яких пожертвував своїм майном та соціальним статусом у селі. 

Культурний архетип Мудрого Старця, за визначенням Юнга, може сприяти 

особистісному зростанню і перетворенню особистості. Фабіян-чоловік має 

статус філософа в селі, він флегматичний і спостерігає за подіями ніби осторонь, 

майже не втручаючись у їх перебіг. Позбувшись коня і землі, Левко купує 

окуляри, за допомогою яких бачить більше, ніж вавилоняни здоровими очима. 

Купивши цапа, трунар не мав із нього ніякого прибутку, хоча його в цьому 

звинувачував Боніфацій Лясота. Цап Фабіян переніс на свого господаря 

незвичайне прізвисько. Односельці нерідко ототожнювали двох Фабіянів, 

уважаючи, що один є доповненням іншого, один із них може перетворитися на 

іншого. Брати Соколюки вірили в те, що цап має душу, бо, дізнавшись, де 

закопаний батьківський скраб, вони побачили, як «на заповітному місці, під 

грушею-спасівчанкою […] лежав цап і жував жуйку» [14, с. 61], а потім «до 

того, що спочивав на золоті, прилетіла бабка, вмостилась на кінчику рога» [14, 

с. 62]. Метелик постає символом самої душі й індивідуального несвідомого, 

прагнення до світла й досконалості, символом відродження, вічного життя. 

Цап у багатьох світових культурах символізує чоловічу сутність і такі 

якості, як хтивість, гріховність: Фабіян-чоловік у своєму бізнесі «не мав од цапа 
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ані монетки, кожного разу дізнавався про цапове гріховодство постфактум» 

[14, с. 86]. На противагу цапу, філософ був освіченим і праведним. Із цапом 

асоціюється вивідництво (цапа «охоче допускали до найбільших вавилонських 

таємниць» [14, с. 92]), перекладання вини («коли наступного дня класові 

таємниці сільради ставали відомі всьому Вавилону, то винуватцем цього, як 

правило, завше залишався цап» [14, с. 92]), демонізм (у скрині Явтух упізнав у 

цапові чорта). 

Жили обидва Фабіяни на Татарських валах, що означає їхню причетність до 

вищого світу, відірваність від матеріальних потреб. Отож, психологічний 

архетип «Самість» Фабіяна-філософа реалізується завдяки впливу цапа. 

Загибель цапа сталася від гойдалки, і тут спостерігається обмін ролей 

філософа й цапа: це ж Левко «з усіх можливих смертей хотів би мати 

найлегшу – розбитись на гойдалці» [14, с. 27], а вийшло так, що розбився цап, 

забравши прізвисько у трунаря і знявши з нього ореол таємничості. Фабіян знову 

став Левком Хоробрим і нарешті знайшов собі дівчину [9, с. 129]. 

Роман Василя Земляка «Лебедина зграя» виявляє в людських образах такі 

архетипи: психологічні «Аніма», «Анімус», «Тінь», а також культурні – Персони, 

Мудрого Старця та Самості. Система архетипів персонажів та пов’язаних із ними 

символів може бути виражена схемою (Додаток А). У схемі відображені 

відношення між героями відповідно до архетипів, які в них переважають. 

Читається вона вертикально – відповідно до духовних якостей персонажів. 

 

3. Міфологічний символізм у романі «Лебедина зграя» 

Людина відкрила новий спосіб пристосування до навколишнього світу – 

стала творцем міфологічних символів. Характеризуючи архетипні символи, 

К. Юнг описував їх як «можливість якогось ще ширшого, вищого смислу за 

межами наших здібностей сприйняття і натяк на такий смисл» [29, с. 278]. 

Серед сукупності міфопоетичних одиниць (ритуалема, міфонім, 

міфологема, міфосюжет тощо) міфонім – це власне ім’я вигаданого об’єкта 

будь-якої категорії (героя, божества, демонічного персонажа, місця) в міфах і 
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сказаннях. Назва села «Вавилон» є міфонімом із компонентом-топонімом. У 

«Словнику символів» Х. Керлота зазначається: «Подібно до Карфагену, Вавилон 

є образом занепалого й розбещеного існування, протилежний до Небесного 

Єрусалиму і раю» [15, с. 104]. Становлення комуністичного ладу в українському 

селі Вавилоні сприймається як будівництво новітньої Вавилонської вежі з 

перспективою неминучого посоромлення і майбутнього гучного падіння. 

Залюблений у природу українського Побужжя письменник створює свій 

«Вавилон – Україну», що вибудовує не лише через опозицію до 

месопотамського, а й шляхом порівняння з іншими великими державами 

(Абіссінія, Рим), що мали своє звичаєве право і закони [5, с. 134]. 

Сама назва «Лебедина зграя» має налаштовувати на високий лад, викликати 

перед читачем зграю прекрасних птахів, підкреслювати, що вавилонська громада 

зображується на злеті, у своєму історичному русі. Словник символів 

О. Потапенка та М. Дмитренка пояснює образ лебедя як «символ богів; 

цнотливої наготи; відродження; самотності; смерті; краси, вірного кохання» [24]. 

Поет Володя Яворський пов’язаний із лебединою зграєю, яка зимувала на 

комунівському озері. Він наче тримав лебедів тут, або ж вони тримали його, але 

після його смерті цей зв’язок обірвався – його душа відлетіла разом із лебедями. 

Із образом лебедя пов’язане поняття «лебедина вірність», але у Вавилоні все 

відбувалося навпаки: «лебідки гинуть разом із чоловіками, а вавилонські вдови 

залишаються для інших» [14, с. 40]. Отож, назва «Лебедина зграя» теж претендує 

на статус міфоніму у творі. 

Простір «Лебединої зграї» реалізовано за моделлю сакрального: «в центрі 

Вавилона, на самім принебессі […] ніби стояв колись так званий Сонячний 

камінь», «по тому каменю відлічували плин часу – місяці та роки»; тепер його 

вже змінило «вискніле розп’яття» [14, с. 24]. Цей варіант міфологеми 

Світового дерева постає часово-просторовим центром роману. О. Ткаченко, яка 

досліджувала просторову організацію роману «Лебедина зграя», зазначає, що 

велику роль у творі відіграють уявлення про радіальний простір: Вавилон був 

колись «оточений валами, рештки яких збереглися й донині» [14, с. 24], а також – 
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опозиція замкненості-розімкненості, в якій особливу роль виконують гори. 

Групи персонажів співвіднесені зі «своїм» типом простору: ніби магічне коло, 

були «фільварки, поля, дороги й рови, якими комуна відгородилася від 

одноосібного світу, або ж […] старий світ одгородився від неї» [14, с. 152]. 

Вавилон поділений на дві частини за допомогою розташування персонажів: 

найпоетичніші герої (обидва Фабіяни і Мальва) живуть нагорі, більш приземлені 

персонажі мешкають унизу (родини Голих, Соколюків). Головні герої прагнули 

досягнути вершини: брати Соколюки орали Абіссінські горби, Мальва 

закохалася в поета, який жив на мансарді в комуні. 

Найпоширеніший шлях внутрішньої міграції селян – це дорога «Вавилон – 

Журбів – Глинськ». Це шлях і на ярмарок, і до райпарткому, і до в’язниці. Назва 

«Глинськ» – це міфонім, що виконує символічне навантаження семи «глина»: 

означає пасивність, інертну матерію, речовину для побудови світу. Глинськ – 

місто холодне й бідне, а через це «громадяни Глинська, хильнувши біди, ставали 

горді, витривалі й винахідливі до всього, вдавалися талантами та хистом» [14, 

с. 94]. Щоб потрапити до міста, де можна самоствердититися, загартуватися, 

треба було проїхати Журбів, який асоціюється з журбою. До речі, Глинськ, 

подібно до вавилонських горбів, мав дві церкви: «одну заклали на Благовіщення, 

другу на Спаса; вони таємно ворогували між собою» [14, с. 95]. Отож, маємо 

специфічну рису просторової організації в романі: у ньому завжди є супротивні 

сторони (і це не лише персонажі), які створюють ефект протистояння й 

непримиренності, і головними опонентами постають «комунівці» й «куркулі». 

Часовий вимір у «Лебединій зграї» організовано образом гойдалки: «її 

відкриття – найперше весняне свято, про яке мріялось у хатніх закутках цілу 

зиму», а коли гойдалку знімають «у передчутті зими, то в’язки над прірвою вже 

стають холодні, як мерці» [14, с. 273]. 

Однією з форм молодіжного дозвілля та дошлюбного спілкування в 

українському селянському побуті була «качеля» (гойдалка). Для слов’ян 

гойдання на гойдалках визнавалося обов’язковим для молоді і сприймалося як 

магічний спосіб «підштовхнути» дівчину або хлопця до шлюбу. Так і у творі 
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Василя Земляка «дівчата, що безнадійно засиджувались у дівках, знаходили собі 

чоловіків на гойдалці» [14, с. 26]. У піснях південних слов’ян весняне гойдання 

дівчини на гойдалці співвідноситься з її сакральним шлюбом із сонцем, що має 

їй принести щасливе заміжжя. Гойдалка дуже подібна до маятника, який несе 

Вавилон від однієї ідеї до іншої, змушуючи героїв вагатися, змінюючи верх і низ. 

Архетип дороги. Для Василя Земляка Вавилон – це шлях до Бога, адже 

пройти через Ворота Бога означало «пронести крізь них усе краще, що мали тоді 

за душею» [14, с. 25]. Незважаючи на тяжкі будні, наші пращури прагнули до 

високості, краси, чим і нагадують лебедину зграю в дорозі. Н. Кобилко трактує 

мотив пошуку Явтухом Голим землі обіцяної як код біблійного «Виходу». У 

розповіді про драматичні пошуки щастя в Зелених Млинах, які Явтух асоціює з 

раєм на землі, простежуємо нову інтерпретацію біблійного сюжету. Явтух бере 

на себе місію провідника родини до кращого майбутнього, вірить, що в 

сусідньому з Вавилоном містечку на нього чекає визнання, шана й достаток. 

Проте довга дорога з рідної домівки в невідомість впливає як на героя, так і на 

його родину, розкриває характери, змінює стосунки між рідними [16, с. 131]. 

У романі Василя Земляк зображує похорони, особливо акцентуючи на 

дійствах, що з ними пов’язані. Дорога душі померлого в потойбіччя має 

супроводжуватися різними ритуалами, що пов’язані з убиранням людини в 

найкращий одяг. В останню путь проводжали Андріяна Валаха: «Ховали 

Андріяна спокійно, тихо, як ховають великих людей, за якими не прийнято вголос 

упадати. Домовину несли на руках, а за нею два хлопчики вели коня з чорною 

стрічкою у гриві […] Лише кінь плакав у стайні, не брав поминального сіна» [14, 

с. 38]. Ця тварина є однією з найближчих до образу дороги. 

По-іншому Василь Земляк зображує похорон поета, переносячи увагу з 

обрядових ритуалів на внутрішній стан близьких до небіжчика людей: «Всю 

дорогу один із вавилонських возів крався за комунівською валкою […]. Теплим 

плечем Мальва горнулася до Клима Синиці, ніби шукаючи захисту й порятунку. 

Той віз немовби котився через її душу» [14, с. 152]. Письменник паралельно 
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показав дві дороги: шлях душі молодого поета Володі на «той світ» і внутрішню 

дорогу Мальви, пов’язану з її переживаннями, болем і радістю [16, с. 131]. 

Міфомотив пошуку Соколюками скарбу під грушею-спасівчанкою 

пов’язаний із їх мрією про золото, яке вони бажали успадкувати від батька. 

Золото – це символ Сонця, світла, святості, багатства; у християнстві – чисте 

світло, духовний скарб Христа і водночас – ідолопоклоніння, зло [25]. У романі 

золото символізує світло, сяйво, яке для замріяних Соколюків «струменіло з-під 

землі» [14, с. 65], осяваючи червоні Явтухові ноги. Братам здавалося, що він 

щось підозрює й готовий забрати у них скарб. Під грушу, якраз на місце скарбу, 

прийшов цап Фабіан, і саме тоді йому на роги сів метелик, що стало знаком того, 

що тварина має душу (або ж сам філософ перекинувся на цапа). 

Вогонь у творі має значення знищення всього створеного і повернення його 

до первісної єдності, бо ж «речі виникають із вогню і в нього ж повертаються» 

[15, с. 252]. Це ритуалема – оприявлений у тексті «уламок» ритуалу, 

сконденсований елемент, здатний до саморозгортання в контексті художнього 

твору. У цьому сенсі вогонь є символом перетворення і переродження. 

Дж. Фрезер перераховував багато ритуалів, у яких вогнище сприймається як 

чинник благополуччя людини. Вогонь охоплює як хороше (життєве тепло), так і 

погане (руйнування і спалення) [15, с. 352]. Вогонь знищив усе, що нагадувало 

Мальві Кожушній про її чоловіка Андріяна, він повернув Вавилону колишню 

Мальву – вільну, сильну, звабливу. 

У всіх міфологіях вода – це пасивна первісна матерія жіночої істоти, із якої 

за допомогою плодотворного дотику чоловічої істоти виникли всі речі. Словник 

символів Х. Керлота подає кілька характеристик міфологеми води з вірувань 

різних народів. Стародавні культури проводили межу між «верхніми» і 

«нижніми» водами. Жіноча вода – нижня, вода земних джерел; чоловіча вода – 

верхня, дощ, який, за народними повір’ями, запліднює землю; з цієї причини в 

багатьох традиціях існували два божества води. Небесна вода постає як жива, а 

нижня – як мертва. Занурення у воду означає повернення до першопочаткового 

стану, що має, з одного боку, сенс смерті і знищення, а з іншого – відродження й 
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відновлення, адже занурення зміцнює життєву силу. Вода є посередником між 

життям і смертю і постає двобічним (позитивним і негативним) потоком 

творення і водночас знищення [15, с. 115-116]. 

Із водою пов’язаний не тільки м’який характер Андріяна Валаха: він 

«всесвітньої слави зажив на криницях». Але коли Андріян «копав із Фабіяном 

свою чи не найглибшу криницю, добувся в ній до вічного холоду, простудився там 

і невдовзі зліг на скоротечні сухоти» [14, с. 31]. Вода давала життя, засоби до 

існування Андріяну. Після спалення його речей (участь активної стихії вогню) 

автор-оповідач плакав із приводу смерті дядька, а батько залив вогнище з відра. 

Так вони віддали данину Андріяновому захопленню водою. 

Верба – це символ Космічного океану; Прадерева життя; надзвичайної 

працездатності; запліднюючої, родючої сили; пробудження природи, весни, 

плодючості й материнства, а також символ України, батьківщини. Це дерево 

«ніби тримало постійний зв’язок із божеством життєдайної вологи». Верба – 

чудовий фільтр, який очищує воду, надає їй особливого смаку, «вербового духу», 

що його утворюють смолисті речовини. Отож, здатність робити святу воду 

«живою», цілющою також спричинила до шанування цього дерева [25]. 

Верба пов’язана з водою, саме тому вербові ночви так цінувалися 

вавилонянами: «Ніщо не може порівнятися з вербовими ночвами, коли їх 

гарненько розпарити. Купіль пахне вербою, діти підростають у ній просто на 

очах. Бувають ще липові, в’язові, кленові ночви, але ті оживають поволі, в цьому 

далеко їм до верби» [14, с. 109]. У найдавніші часи верба символізувала богиню 

чародійства, яка опікувалася дітонародженням. Недарма в українців існує 

повір’я, що «дітей знаходять на вербі». Спостерігаємо аналогію: «У тих ночвах 

випарено кілька поколінь, у тому числі й перших явтушенят, у Явтуха не відразу 

з’явилися свої ночви» [14, с. 109]. Процес купання приносить очищення, 

відродження, розслаблення, затишок, комфорт, добробут. Вода сприяє 

перетворенню, виводячи на поверхню «приховану природу». У цьому випадку 

купання служило очищенням від злочину і глинської в’язниці. 

Ще одним просторовоорганізаційним центром у романі постає Світове 
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дерево Вавилону – груша-спасівчанка Соколюків, під якою було заховано скарб 

батька. Під грушею влаштовувалися помини за матір’ю, та й загалом вона була 

«символом давнього й колись великого роду» [14, с. 68]. Вона символізує 

цілісність, довголіття, узгодженість, безсмертя, центр світу. Другою такою 

грушею була спасівчанка Явтуха Голого, під якою його родина завжди обідала, 

частуючи й цапа Фабіяна, але на відміну від першої, «цього літа не вродило на 

ній жодної грушки» [14, с. 63]. Неврожай на Явтуховій грушці породжує 

заздрощі в господаря до своїх сусідів. Соколюки, попри їхні вади, зображуються 

позитивно, тому автор нагороджує їх смачними грушками, а злобливого 

Явтуха – обділяє. Груша як український національний символ передає єдність 

світобудови: не буває дня без ночі, так само й не буває доброї долі без лихої. 

Гора є метою паломництва і сходження, тому вона має значення 

культурного архетипу Самості. Назва Абіссінських горбів походить від 

Абіссінських (або Ефіопських) гір, де, за легендами, жили абіссінці (ефіопи), царі 

яких походили від Соломона. Горби символізують внутрішню висоту духу, 

лідерство. Данько Соколюк невтомно зорює горби тому, що прагне бути вищим 

і досягти гармонії. 

Млин виявляється доленосним просторовим локусом, адже там 

зустрічаються герої як Вавилона, так і комуни. Млини працюють за допомогою 

вітру – символу свободи, оновлення, животворення. У млинах жив сторож Тихін 

Пелехатий і баба Отченашка. Ці міфоніми втілюють побожність і покірність 

(Тихін асоціюється зі спокоєм, Отченашка – з Богом). Вітряки німо 

спостерігали не лише радісні хвилини життя вавилонян, а й були свідками 

кривавої розправи (смерть Тихона Пелехатого, убивство Володі). Побачивши 

того, хто вбив сировара Володю, Тихін не витримав і повісився. Він жив серед 

вітрів, а смерть собі заподіяв, позбавивши себе повітря. Його доля подібна до 

долі Андріяна Валаха, який теж через свою основну стихію пішов із життя. 

Зі сценою братовбивчої бійки на Йордань пов’язаний образ «велетенського 

хреста, напередодні вирубаного з льодовиська й щедро политого червоним 

буряковим квасом» [14, с. 244]. Хрест (а тим паче, «кривавий») і справді відсилає 
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до біблійного мотиву покарання Ісуса Христа для викуплення людських гріхів. 

Із метою покарання й вавилоняни зажадали «на хрест» Антона Рубана, 

Петра Джуру, Савку Чибіса, Мальву Кожушну і філософа Фабіяна. Автор 

наводить паралелі і з минулого Вавилона, коли за часів величі села, за правління 

Ягайла, чимало «невірних» було страчено на йорданському хресті, потоплено в 

ополонках. На Водохреща зазвичай вавилоняни мирились, але на цей раз бунт 

мав означати початок великого розбрату. Хрест на Йордань трактується як 

символ страждання в ім’я ідеї, нагадування про віру і спасіння. 

Отож, елементи міфологічного ланцюга архетипний образ – символ – 

ритуалема – міфонім – міфологема – міфомотив можна структурувати як 

складові частини, що нашаровуються одна на одну й утворюють авторський міф 

Василя Земляка «Вавилон – Україна». Утворена схема може бути зображена 

Додатком Б. 

ВИСНОВКИ 

Василь Земляк створює свій світ, наповнений образами з архетипами 

поведінки і символами – як універсальними, так і національними. Художня 

реальність постає у сплаві з історичною та міфологічною символікою. У романі 

«Лебедина зграя» письменник зображує радянську колективізацію не тільки з 

погляду сучасника, але й із позиції вічних моральних цінностей. 

Архетипи – це позачасові патерни буття, поведінки, сприйняття та реакцій, 

що існують у колективному несвідомому – в тій частині несвідомого, яка не 

належить окремому індивідууму, але виходить за межі особистості і є загальною 

для всіх людей. 

Описуючи події, що відбуваються в Україні в 1930-х роках, письменник 

створює образи, використовуючи архетипи «Аніма» й «Анімус», що гармонійно 

доповнюють один одного: брати Соколюки, а згодом – Данько з Парфеною та 

Лук’ян із Даринкою; Петро Джура з Рузею, Мальва Кожушна з 

Андріяном Валахом, а потім – із Володею Яворським, Антон Рубан і Зося. У 

персонажах у різній пропорції виявляється архетип Персони й «Тінь»: 

Явтух Голий, Клим Синиця, Максим Тесля – всі ці образи двоякі: з одного боку, 
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вони контактують із односельцями як ватажки більшовиків (Персона), а з іншого 

втілюють руйнівний образ Трікстера архетипу «Тінь». Кіндрат Бубела та 

Петро Джура були Трікстерами-жертвами. Левко Хоробрий втілює архетип 

Мудрого Старця: він є носієм високих цінностей, і поважний цап Фабіян 

урівноважує його Самість. 

У романі «Лебедина зграя» більшість образів характеризуються перевагами 

архетипу «Анімус» – це сильні жінки, як вольова Мальва та непокірна Даринка. 

Для таких жінок добираються гармонійні партнери з перевагою фемінних 

якостей: мрійливий Володя-сировар і біловолосий Лук’ян Соколюк. У романі 

розкриваються діячі-Трікстери, яких, зрештою, знаходить покарання: 

Клим Синиця, Максим Тесля, Кіндрат Бубела, Петро Джура. Персонажі 

протиставляються за вертикаллю «верх – низ»: угорі живуть герої, образи яких 

автор подавав із експліцитним чи імпліцитним акцентуванням їх вивищеності 

над іншими: Мальва Кожушна, Володя Яворський, Левко Хоробрий. 

Міфологізм художнього світу «Лебединої зграї» виявляється в мотивному 

комплексі архетипу дороги, символів лебедів, гойдалки, золота, верби, груші, 

гори, млина, місяця, хреста, коня, голуба, метелика, глини, цапа; ритуалем 

вогню та запліднення Матері-Землі, міфологем води та Світового Дерева, 

міфомотиву пошуку Соколюками скарбу; встановлено, що письменник 

художньо реалізував авторський міф «Вавилон – Україна». 

За допомогою низки міфологічних елементів Василь Земляк створює 

власний світогляд – авторський міф, у котрому Вавилон асоціюється з усією 

Україною. Міфопоетична система роману виявляється на рівні таких основних 

мфіологічних ланок: архетип дороги, символи лебедів, гойдалки, золота, верби, 

груші, гори, млина, місяця, хреста, коня, голуба, метелика, глини, цапа; 

ритуалеми вогню та запліднення Матері-Землі, міфологеми води та Світового 

Дерева, міфомотив пошуку Соколюками скарбу. У романі Вавилон – це 

поселення, де змішалися мови і люди, позбавлені можливості порозумітися. 

Перенісши це бачення на глобальний рівень, можна спостерігати аналогію 

розсварених між собою вавилонців до всього українського народу. 
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