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У роботі здійснено спробу дослідити особливості інтерпретації мотиву скарбу українськими письменниками ХІХ 

століття на прикладі творів Г. Квітки-Основ’яненка («От тобі й скарб», 1841), П. Куліша («Огненний змій», 1841), 

О. Стороженка («Скарб», 1861), І. Франка («Петрії й Довбущуки», 1876, «Борислав сміється», 1881, «Лель і Полель», 

1887). У студії проаналізовано способи вияву скарбу в представлених творах. Зроблено спробу простежити художню 

специфіку змістового наповнення скарбу, особливості його введення автором у твір, обставини, за яких його знайдено. 

Проаналізовано символіку його втілень, насамперед релігійну, фольклорну, міфологічну. Досліджено інші образи-символи 

твору, пов’язані з виявом скарбу. У роботі простежено особливості використання авторами народних уявлень про 

скарби, їх заховання та пошуки. Зроблено висновки щодо спільних і відмінних рис у трактуванні скарбу в українській прозі 

ХІХ ст. – від просвітницько-дидактичного у Г. Квітки-Основ’яненка до реалістично-романтичного у І. Франка. 
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Постановка проблеми. Тема скарбівництва 

та скарбошукацтва завжди викликала інтерес у 

письменників, як зарубіжних, так і українських 

зокрема. Залежно від естетики світобачення 

митця змінювалися й особливості інтерпретації 

мотиву скарбу. Відтак, вважаємо 

перспективним об’єктом дослідження саме 

мотивну сферу художнього цілого.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Представлені митці завжди були в центрі уваги 

літературознавців, проте щодо глибини 

вивчення саме художньої специфіки втілення 

мотиву скарбошукацтва, то ми змогли виділити 

тільки принагідні зауваження з цього приводу 

таких науковців, як Є. Вербицька, К. Дронь, 

Є. Нахлік, А. Швець. Спеціальних спостережень 

ми не зафіксували. Тому й спробували 

представити власні. 

Мета статті. Метою нашого дослідження є 

визначити й обґрунтувати особливості 

інтерпретації мотиву скарбу в українській 

літературі ХІХ століття на прикладі творів «От 

тобі й скарб» Г. Квітки-Основ’яненка, 

«Огненний змій» П. Куліша, «Петрії й 

Довбущуки», «Лель і Полель» І. Франка.  

Основні результати дослідження. Ми вио-

кремили два основні вияви скарбу – матеріаль-

ний та духовний. Зазвичай матеріальним утілен-

ням скарбу є гроші, коштовності, зброя, а нема-

теріальним – вічні цінності: кохання, дружба, 

милосердя, довіра тощо.  Відтак речовинним ек-

вівалентом скарбу найчастіше є заховані зливки 

золота, срібла, вироби з них. Як нам видається, 

буде доречно звернутися до символіки основних 

металів, які присутні в сховках, оскільки це 

уможливить краще розуміння виділених 

авторами проблемно-тематичних комплексів, 

конфліктів, зрештою – образів.  

Зокрема основним значенням золота в 

міфології є світло, святість, багатство [9] 

божественний розум, для китайців це один із 

символів неба. У християнстві ставлення до 

цього коштовного металу було неоднозначним. 

Золото сприймали як духовний скарб Христа, 

чисте світло й водночас співвідносили його з 

ідолопоклонством, злом. У Священному 

Писанні слово «золото» часто асоціюється з 

«духовними дарами», але разом із тим Біблія 

містить застереження від влади Золотого Тільця, 

що символізує речовинне [1, c. 1320]. У Новому 

Завіті також знаходимо застереження від спокус 

матеріального як неможливість служити 

одночасно двом господарям [10]. У свідомості 

українців золото – символ багатства, однак у 

народі негативно ставилися до тих, хто ховав 

скарби. Разом із тим золото не позбавлялося 

амбівалентності: з одного боку, воно символізує 

духовні скарби, а з другого – ідолопоклонство та 

світське багатство [6, c. 202].  

Щодо срібла, то в християнстві воно симво-

лізує чистоту, цнотливість, красномовство. Але 

найперша негативна асоціація пов’язана зі 

зрадою Христа Іудою за 30 срібних монет. У 

вищеназваних біблійних словниках та 

енциклопедіях визначення цього поняття 

подається як еквівалент грошей, цінний метал, з 

якого виготовляли прикраси, язичницьких 

ідолів,  прикрашали скинії та храми [2]. Срібло 
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часто порівнювалося з духовними та небесними 

благами. У довідниках із української етнографії 

поняття «срібло» згадується лише при розгляді 

поняття «золото». У довіднику «Українська 

міфологія» В. Войтовича срібло згадується як 

символ Місяця [6, c. 202]. 

Отже, судячи з різних джерел, усі матеріальні 

виміри скарбу є неоднозначними з огляду на 

протилежні смисли, що їм приписуються в 

міфологічних, фольклорних, релігійних джере-

лах. Тож спробуємо простежити, як виявлялася 

така неоднозначність у художньому цілому.  

Наприклад, в оповіданні Г. Квітки-

Основ’яненка «От тобі й скарб» ідеться саме про 

матеріальний скарб – півсотні діжок із золотими, 

про які згадує головний персонаж Хома. В 

оповіданні  Юдун наказує чоловікові йти за 

вогником, що, за словами нечистого, приведе 

Масляка до омріяного багатства. Тут автор не 

відійшов від народної традиції, за якою 

характерним атрибутом пошуку скарбів були 

блакитні вогники, які вказували на місце, де 

варто шукати гроші чи коштовності. Слов’яни 

вірили, що «щасливий скарб» – той, час 

перебування в землі якого закінчується й він 

показує себе «блукаючим вогником». Показово, 

що події відбуваються саме у Великодню 

суботу, адже, за народними віруваннями, 

напередодні великих свят скарби 

«пересушуються» або «горять», показуючи, 

таким чином, місце сховку. Перед тим як 

викопувати скарб, потрібно це місце 

«заамінити», сказавши тричі «Амінь!» [5, c. 189]. 

Ще рельєфніше ця проблема окреслюється в 

повісті П. Куліша «Огненний змій». Із розповіді 

Костюченка скарб спершу постає у вигляді 

діжки зі срібними монетами,  пізніше головна 

героїня, Маруся, не з переказів, а сама знаходить 

скриню з золотими монетами, несвідомо 

переймається бажанням захопити з собою 

якомога більше золота, навіть і всупереч 

застереженню самого нечистого, який і посилає 

дівчині такий «дарунок». 

Доречною, уважаємо, буде інтерпретація 

ключового предмета опису – скрині, який у 

конкретному творі набуває амбівалентних 

ознак. З давніх-давен скриня є символом 

майбутньої сім’ї, заможності, родового 

батьківського вогнища. У скрині дівчата 

зберігали свій посаг. Молода дружина вивозила 

скриню з батьківської хати як спогад про рідну 

домівку, частину роду. Так скриня набувала 

символічних ознак фундаменту нової родини [9, 

c. 141]. Скриня мала всі ознаки сакрального 

предмету : вона була невід’ємною частиною 

весільного обряду, який знаменував перехід від 

одного соціально-вікового стану в інший, а її 

розпис приховував інформаційно-енергетичний 

потенціал, був тим архетипним кодом, у якому 

зашифровувалося як уявлення людей про світ і 

їх місце в ньому, так і побажання добра, 

багатства, здоров’я всьому роду [4, c. 279]. 

У творі  П. Куліша цей атрибут молодої 

також з'являється перед Марусею незадовго до її 

весілля. Здавалося б, наповнена золотом скриня 

мала би забезпечити достаток і благополуччя 

нової родини, але сталося інакше: символ роду – 

хатній всесвіт –  не зміцнив молоду сім’ю, а в 

прямому сенсі перетворив їх дім на згарище. 

Негативна конотація скрині виводить на 

античну міфологію – скриньку Пандори – 

подарунок богів Олімпу найчарівнішій жінці, 

яка (скринька) водночас символізувала 

приховані від людей нещастя, які можуть їх 

переслідувати, якщо чинити необачно, 

незважаючи на існуючі, перевірені віками, 

ментальні заборони. Розпалена цікавістю 

Пандора попри наказ богів відкрила скриню й 

випустила в світ старість, хвороби, злість, 

пристрасті. Так і Маруся не слухала застережень 

дідуся і впустила гріх у свою душу:  разом із 

золотом зі скрині дівчина принесла у свій дім 

нещастя й згубу для  коханого й самої себе.  

Не зайвим у такому контексті буде згадати 

символічне значення образу змія, адже саме він 

спокушає Марусю на гріх, випробовуючи її 

скарбом.   У багатьох міфологіях змія вважалася 

охоронницею джерел життя й безсмертя, 

духовного багатства. За часів античності вірили, 

що саме змії передали людям знання про 

медицину, цілющі трави, лікування хвороб. У 

біблійних словниках та енциклопедіях 

подається як символ хитрості, злості, ненависті, 

гріха, знаряддя Божої кари, спокуси. Також 

згадується, що за те, що Диявол саме у вигляді 

змія спокусив Єву, тварину було покарано – він 

тепер довіку повзтиме на череві і їстиме порох 

[2]. У словнику за редакцією Е. Нюстрема 

зазначається, що змія увійде до Царства Божого 

й буде звільнена від цього прокляття. Також 

доповнюються слова Христа про те, що 

мудрість змії лише тоді є гідною наслідування, 

коли вона поєднується разом зі смиренністю 

голуба [3].  
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 У різних народів склалося відмінне уявлення 

про змія. У західних слов’ян, зокрема чехів, 

лужичан, сербів, поширеним є вірування в 

домашнього змія, який живе за піччю й прино-

сить у дім багатство. Українці неоднозначно ста-

вилися до гадюки (так у більшості випадків на-

зивали змій узагалі). Змія вважалася джерелом 

мудрості, адже вірили, якщо хтось з’їсть 

відварену змію, стане мудрим, знатиме таємниці 

природи, мову рослин і тварин.  Водночас люди 

вірили, що як змій-перелесник він вступає у 

стосунки з жінками. Знаком, що до дівчини літає 

змій, була її надзвичайна худорлявість. Відомою 

є також символіка вогненного змія 

(спокусника), що літає до жінок. Вогняний змій 

міг змінювати зовнішність: вдарившись об 

землю міг обертатися в красивого парубка. 

Заманював дівчат якоюсь хусткою чи 

коштовністю: котра підбере, до тої і літає, 

висмоктуючи з неї кров [7, c. 248 – 249). 

П. Куліш використав саме таке уявлення про 

змія. Зрозуміло, що, спокусившись на золото 

змія, Маруся віддала йому свою душу.      

У творі І. Франка «Петрії й Довбущуки» 

речовим скарбом є награбоване ватагою Олекси 

Довбуша майно панів – нещадних гонителів 

українського народу. У скарбниці були сховані 

у великих шкіряних мішках та калитах золоті 

монети. Також там були й різні коштовні речі, 

наприклад, золоті канделябри й печатки.  

Нематеріальним виявом скарбу в творі є 

згода між двома родами – по суті, здобувачами 

першого, речового скарбу. Рід Петріїв володіє 

обома скарбами. Схованка знаходиться під їх 

старою пивницею, тож Кирило, а згодом і його 

син Андрій мають доступ до славнозвісної 

здобичі ватажка опришків. Згода теж мешкає у 

їх будинку. Не знають сварок ні чоловік із 

дружиною, ні син зі своїми батьками. Вони 

навіть Довбушів рід готові повсякчас прийняти 

наче в свою родину. Варто лише згадати 

відчайдушний крок Андрія Петрія, коли той 

пішов на перемовини до Довбущуківки, 

засліплений вірою в можливість налагодження 

взаємин із нащадками славетного опришка. 

Хоча хлопець ледь не поплатився за свою 

спробу життям, все ж це не відняло в нього надії 

на майбутнє примирення, та й узагалі на 

пробудження духовності навіть у таких затятих 

розбійників. Натомість Довбущуки позбавлені 

всього. Від них було приховано майно Довбуша 

ним же самим, адже опришок відразу зрозумів, 

що нащадки його аж ніяк не мають намір 

продовжувати справу предка, використовуючи 

тепер награбоване на відродження краю. Вони 

ладні лише примножити його здобутки таким 

же розбійницьким шляхом та нарешті запаніти. 

І їх не бентежитиме, що стануть вони такими ж, 

проти яких боролися опришки. Позбавлені вони 

й злагоди в родині: сини вигнали рідного батька 

з дому, молодші не поважають старших, батько 

привчає змалку дітей до розбійництва й 

ненависті до людей. Вони ніяк не можуть знайти 

й заволодіти скарбом матеріальним, оскільки не 

можуть віднайти згоди в родині та з оточенням.  

У романі І. Франка  «Лель і Полель» 

відбувається поєднання двох виявів скарбів – 

матеріального й духовного.  

Речовим скарбом є награбоване Семком 

Туманом майно – золоті й срібні гроші. У 

передчутті власної смерті він розповідає про 

схованку малим братам Калиновичам. Сама 

розповідь нагадує казку. Але перш ніж розкрити 

таємницю, дідусь бере з хлопців клятву: вони 

повинні заприсягтися, що використовуватимуть 

ті гроші лише на благо людям. Так діти 

проходять своєрідну ініціацію – посвяту в 

майбутніх захисників народу. Як і в народних 

віруваннях, у розповіді про скарб є умови його 

здобуття. По-перше, Калиновичі мають досягти 

віку 24 років. По-друге, вони повинні вивчитися 

й здобути таку професію, завдяки якій могли б 

якнайбільше допомагати простому люду. У 

випадку, якщо їх професія передбачатиме 

визискування й знущання з бідних, скарб стане 

проклятим і вже нікому щастя не принесе. Так 

само його «добрі чари» не діятимуть, якщо хоч 

один із братів задумає використати його для 

власних цілей. Разом із тим, оповідач зізнається, 

що ці гроші криваві, бо нажиті нечесним 

шляхом – грабуванням і вбивствами. Саме тому 

Семко доручає свій нечистий скарб дітям, чиї 

душі ще невинні, ще не пізнали гріха.  

Розповіді Семка Тумана про свій скарб 

передували його казки про заховані чарівні 

скарби. Про це дізнаємося з допиту 

керкермайстром малих Калиновичів. Тому 

цікаво порівняти розказане Семком із 

першоджерелами. Зокрема скарби можуть 

палати блакитним вогнем. Так, за 

С. Максимовим, на місцях заховання скарбів 

можна побачити блідий синюватий вогник [8, c. 

160]. У працях українських дослідників 

знаходимо твердження про зв'язок скарбу з 
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вогняною стихією. За одним варіантом, це були 

вказівки на місце заховання. За іншим, так чорт 

просушував  місця схову грошей і коштов-

ностей. За чеськими переказами, щоб отримати 

скарб, на місце свічення необхідно кинути білу 

ганчірку, чотки чи шматок хліба [11]. 

Щодо скарбів змія, то тут автор теж не 

відходить від народних вірувань. Так, німці та 

східні слов’яни вірили в існування змія, що живе 

в печері й охороняє свої скарби. Є чимало 

переказів про сміливців, яким пощастило вбити 

його й заволодіти його багатствами. Українці 

вірили, що є цар-змій із золотими ріжками (це 

його корона), який може подарувати їх тому, хто 

простелить перед ним червоний пояс чи хустку.  

Далі йдеться про скарби, які нікого до себе не 

підпускають. Тут автор використав народні 

перекази про закляті скарби, які для здобуття 

вимагають виконання зароку. Умови були 

найрізноманітнішими. Траплялися випадки, що 

скарб вимагав навіть убивства [8, c. 159].  

Також Семко розповідав хлопцям про 

заховані багатства Олекси Довбуша, про які в 

народі склалися неоднозначні уявлення: хтось 

уважає їх «нечистими», бо вони були здобуті 

розбоєм і вбивствами; хтось, віддаючи шану 

благородній справі опришків, називає їх 

«чистими».  

Можемо припустити, що такі казки викорис-

тані старим розбійником із метою підготувати 

малих Калиновичів до дорослого життя.  

Другий скарб, представлений у творі, – 

духовний. Перед смертю мати Владка й Начка 

заповідала їм зажди бути разом. Вони мали 

берегти цей скарб, адже володіючи ним, були 

здатні на все. Підтримка одне одного вивела їх у 

світ, допомогла досягти того, що мають тепер. 

Їм вдавалося й вигравати процеси на користь 

скривджених селян, і виступати з нищівною 

критикою влади в «Гінці». Та варто було їм 

посваритись, як удача відвернулася від них уже 

назавжди. Фізична відстань між братами 

переросла в психологічну. Ні Владко, ні Начко 

не відкривали один одному таємниць щодо своїх 

стосунків. Пізніше це й призвело до найбільшої 

трагедії – самогубства обох братів. Нерозділене 

кохання Начка примусило його діяти проти 

народу. Так він порушив клятву, дану Семкові 

Туману, і поплатився за це життям. Інший, 

Владко, порушив материн заповіт – не зміг 

переступити через образу – й теж за цю помилку 

віддав життя. Отже, речовий та духовний скарб 

братів Калиновичів взаємопов’язані та 

взаємозалежні. Втрачаючи один, вони 

позбуваються й іншого.  

Висновки та пропозиції. Ми спробували 

представити різні трактування скарбу в 

українській прозі ХІХ ст – від просвітницько-

дидактичного у Г. Квітки-Основ’яненка до 

реалістично-романтичного у І. Франка. При всій 

різниці в поетиці бачення цього образу він часто 

переростає його матеріальні виміри, набуваючи 

символічного смислу. У нашому баченні це 

відбивається на філософізації проблемно-

тематичного комплексу, певній психологізації 

характеротворення, а в сукупності дозволяє 

зробити висновок про опосередкований вияв 

провідної тенденції літературного процесу (й не 

тільки українського) – гомоцентризму.  
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Мартовицкая А. И.  

«Особенности интерпретации мотива клада украинскими писателями ХІХ века» 

В работе совершено попытку исследовать особенности интерпретации мотива клада украинскими писателями ХІХ 

века на примере произведений Г. Квитки-Основьяненка («Вот тебе и клад», 1841), П. Кулиша («Огненный змей», 1841), 

А. Стороженка («Клад», 1861), И. Франка («Петрии и Довбущуки», 1876, «Борислав смеется», 1881, «Лель и Полель», 

1887). В студии проанализировано способы проявления клада в представленных произведениях. Сделано попытку 

проследить художественную специфику содержательного наполнения клада, особенности его введения автором в 

произведение, обстоятельства, при каких его найдено. Проанализировано символику его воплощений, прежде всего 

религиозную, фольклорную, мифологическую. Исследовано другие образы-символы, связанные с проявлением клада. В 

работе прослежено особенности использования авторами народных верований в клады, их сокрытие и поиски. Сделано 

выводы по поводу общих и отличительных черт в трактовке клада в украинской прозе ХІХ ст. – от просветительско-

дидактического в Г. Квитки-Основьяненка до реалистически-романтического в И. Франка. 

Ключевые слова: клад, мотив, образ, проза, символика. 

 

Martovytska A. I.  

«Features of interpretation of the motive of treasure by Ukrainian artists of the 19th century» 

In work attempts to investigate the peculiarities of interpretation of the treasure's motive by the Ukrainian writers of the 19th 

century on the example of the works of G. Kvitka-Osnovjanenko («Here is your treasure», 1841), P. Kulish («The fiery dragon», 

1841), A. Storozhenko («The treasure», 1861), I. Franko («Petrii and Dovbushchuky», 1876, «Boryslav laughes», 1881, «Lel and 

Polel», 1887). The studio analyzes the ways of revealing treasures in the presented works. An attempt was made to trace the artistic 

specificity of content content of the treasure, the peculiarities of its introduction by the author into the work, the circumstances in 

which it was found. The symbols of his incarnations, first of all religious, folklore, mythological, are analyzed. Other images, 

symbols of the work related to the manifestation of the treasure are investigated. The paper traces the peculiarities of using authors 

of folk notions about treasures, their hiding and searches. Conclusions are made on the common and distinctive features in treating 

the treasure in the Ukrainian prose of the nineteenth century - from the educational-didactic G. Kvitka-Osnovyanenko to the 

realistic-romantic in I. Franko. 

Keywords: motive, treasure, prose, symbols, image. 
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