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Summary 

In the article considered the image of a Cossack Mamai like God, magician, in Ukrainian- 

modifications – sorcerer resulting from the interaction of two cultures – eastern and western. Hero of 

Ukrainian mythology is interpreted as a phenomenon of cultural code, realized in the form of sorcerer.  
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Анотація 

У статті розглядається образ Козака Мамая як людинобога, мага, в українській модифікації 

– характерника, що є результатом взаємодії двох культур – східної та західної. Герой української 

міфології осмислюється як феномен культурного коду, реалізований у типі характерника.  

Ключові слова: характерник, українське козацтво, Козак Мамай, міф, культурна 

ідентичність. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается образ Казака Мамая как человекобога, мага, в украинской 

модификации – характерника, что является результатом взаимодействия двух культур –

восточной и западной. Герой украинской мифологии осмысливается как феномен культурного 

кода, реализованный в типе характерника. 

Ключевые слова: характерник, украинское казачество, Казак Мамай, миф, культурная 

идентичность. 
 

Характерник – один із культурних типів у мистецтві України. У побуті так називали магів 

і чаклунів. З часом визначення набуло понятійного сенсу і увійшло в науковий обіг. Чи не 

перший крок у цьому напрямку зробив Д. Яворницький, відомий дослідник запорізького 

козацтва, – середовища, до якого «характерник» має прямий стосунок. 

Як відомо, картина тієї чи іншої історичної епохи визначається не тільки насиченістю 

подіями, а й специфікою соціокультурного феномена. Таким у середньовіччі було лицарство – і 

як спосіб життя, і як створений на його основі звід правил і норм достойної поведінки феодала.  

На Україні своєрідним інститутом лицарства було козацтво – унікальна для Європи 

форма державності, яка вражала високо розвинутим демократизмом. А.Тойнбі у всесвітньо 

відомій теорії історичного розвитку, характеризуючи Запорізьку січ, підкреслив: «це військові 

братства людей, витіснених суспільством; військово-лицарські ордени – угрупування воїнів, які 

давали, окрім звичних монаших обітниць (бідності, послуху і доброчесності), присягу воювати 

з невірними, люди одночасно військового і духовного станів, своєрідне поєднання притаманних 

західному середньовіччю ідеалів лицарства і аскетизму»
2
. 

У своїх витоках козацтво формувалося не тільки як військове об’єднання, а і як 

культурно-історичний феномен, тісно пов’язаний з аграрно-магічною ритуальністю, яка 

передбачала перевтілення людини, щонайтісніший контакт із силами природи, тобто 

орієнтацію на язичницьку практику, а, відтак, на чаклунство, магію, «характерництво». 

Очевидно, на цій основі і відбулася номінація козака як «характерника». 

Історична дійсність ХVІІ ст. в її неповторності постає в «Описі України» Г. де Боплана 

крізь призму сприйняття людиною, вихованою бароково-класицистичною французькою 

                                                           
1
 Заявлена тема передбачає необхідність визначитися з термінологією. Мова йде про понятійну пару 

«Захід і Схід», яку культурологи схильні розглядати як «умовну смислову конструкцію», розроблену 

культурологічною думкою для «первинної типології світової культури». Вона характеризує, з одного 

боку, «амбівалентну єдність культури людства (яке формується із Заходу і Сходу, що межують між 

собою)», з іншого – «протилежні моделі культурної ідентичності». Див.: Кондаков И.В. Запад и Восток // 

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Т.1. – 1998. – С. 211. 
2
 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 690. 
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культурою її епохи, яка увібрала в себе і віддзеркалила специфічну ментальність України. А 

тому світ запорізького козацтва постає зі сторінок творів Боплана не у формі роздрібнених 

вражень, індивідуальних замальовок конкретних портретів чи долі козаків, а як цілісно-

узагальнена соціокультурна модель екзотичної міфопоетичної спільноти. У ній є і елементи 

утопії: мирний і воєнний побут козацтва, його заняття ремеслами, застільні звичаї і ратні 

вчинки Боплан відображає у світлі специфічної узагальнюючої ідеалізації, джерелом якої є 

власні враження автора і зібрані ним легенди, сприйняті як історичні факти. Зумовлюючим 

фактором є прагнення автора зобразити спільноту волелюбних і життєлюбних людей, 

достоїнства і недоліки яких представлені антонімічно як героїчні (військова доблесть, фізична 

сила і т.п.) і комічні (пиятики, недбалість в одязі і т.п.), більше того, які водночас тяжіють 

певною мірою до конгломеративної єдності в межах екзотичної утопії. 

Д.Яворницький оперує поняттям «характерник», яке репрезентує цілком визначений 

феномен, сформований на основі народних уявлень про мораль. Саме тому «характерник» у 

нього першопочатково – дефініція, що несе на собі відбиток магії і чаклунства: «Так 

называемые «характерники», которых ни огонь, ни вода, ни сабля, ни обыкновенная пуля, 

кроме серебряной, не брали. Такие «характерники» могли отпирать без ключей замки, плавать 

на лодках по полу, как по морским волнам, перебираться через реки на суконных войлоках или 

рогожевых циновках, брать в голые руки каленые ядра, видеть за несколько верст вокруг себя 

посредством особых «верцадел», жить на дне рек, влазить и вылазить из туго завязанных и 

даже зашитых мешков, «перекидаться» в котов, превращать людей в кусты, всадников в 

птиц...». В результаті поглиблення дослідження розкривався філософський характер цього 

явища з чіткими етичними настановами: «Особого рода молодечество, особый взгляд на жизнь 

человека, вообще напрасно обременяющего себя трудом и заботами и совершенно не 

понимающего истинного смысла жизни – существовать для веселья и радости»
3
. 

Розглядаючи «характерництво» як своєрідну модифікацію епікурейства, Д.Яворницький не 

відступає від народних традицій, від емоційно-чуттєвого розуміння і трактування цього поняття. 

Заслуга вченого полягала в тому, що його дослідження стимулювало не лише історико-

етнографічні, а й художньо-естетичні пошуки, інтенсивності яких значною мірою сприяло також 

створення живописного шедевру І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану», що 

відобразив найсуттєвіший компонент української ментальності – «веселу безстрашність» 

запорізьких козаків – земних богів
4
. За концепцією М.Бахтіна, цей стан народжується як «реальне 

фізичне зараження… родовою людською і національно-народною безстрашністю у 

карнавальному натовпі». В сукупності з науковою концепцією Д.Яворницького картина І.Рєпіна 

сприяла всесвітньому утвердженню українського типу, втіленого в художніх формах, які означив 

М.Бахтін: «фонд цих безстрашно-веселих образів – народно-святкова веселість, фамільярне 

мовлення, жестикуляційний фонд… Весела безстрашність як передумова пізнання»
5
. Таким 

чином, картина І.Рєпіна утверджувала водночас і один з українських типів, і адекватну форму 

його буття. Рєпінську традицію в українському живописі продовжив його учень Н.Струнніков. 

У серії живописних полотен, присвячених українському козацтву («Козак з кобзою», 

1919; «Козак на підпитку», 1921), художнику вдалося відтворити як тип власне «характерника» 

в різних іпостасях, так і сам козацький «степовий космос», найвиразніше втілений в настінному 

розписі «Тарас Бульба з синами» (1920 р.) і розписі скрині Д.Яворницького, яка зберігається в 

музеї вченого у Дніпропетровську. У картині «Козак на підпитку» художнику вдалося передати 

властиву козакам, як земним богам, посмішку. Саме посмішка відрізняє «характерника» 

                                                           
3
 Яворницкий Д.И. История запорожских козаков: В 3-х т. – Т.1. – К., 1990. – С. 239-240. 

4
 Для картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану» І.Рєпін запросив Д.Яворницького позувати 

для створення образу писаря-«характерника». Згодом, коли картина І.Рєпіна мала неймовірний успіх, а 

разом із тим ще раз відкрила Україну для світу в образі «веселої безстрашності» характерників, 

Д.Яворницький в одному з листів до художника висловив сокровенну думку: «Хто би нас знав до вашої 

картини?..». Тобто мова йшла про характерництво як форму етнічної ідентичності та культурної 

адаптації у світі. 
5
 Бахтин М.М. Дополнения и изменения к «Рабле». – Собр. соч.: В 7 т. – Т.5. – М., 1996. – С.80-81. 
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Н.Струннікова від козаків І.Рєпіна, які регочуть. При цьому І.Рєпін і Н.Струнніков, 

відтворюючи народно-національний характер і український космос, перебували під значним 

впливом не лише історіографічної концепції козацтва Д.Яворницького, а й мистецтвознавчих 

пошуків ученого, який зібрав колекцію народного живописного примітиву, відомого під 

назвою «козаки-мамаї». В ньому зафіксовані особливості народно-національного світобачення 

українців як культурно-історичного типу. 

К.Шероцький засвідчує, що «козаки-мамаї» як невід’ємна окраса українського дому 

з’являються в ХVІІІ ст. на хвилі боротьби народних сил за національне визволення. На його 

думку, це той період життя народу, коли героїчний дух повинен був проникнути в «козацьке 

мистецтво», яке «виривало» із оточення привабливу фігуру, просту і легку для зображення. Це 

була фігура Козака Мамая, якого в народі називали «характерником»
6
. 

Очевидно, що природа народних картинок «козаки-мамаї» пов’язана із явищем 

міфосеміозису. У зв’язку із цим доцільно звернутися до архаїчної міфології, оскільки Козак 

Мамай за всіма ознаками вбирає в себе риси культурного героя і його сміхового двійника 

трікстера. В українській народній культурі важко знайти Близнюковий міф у цілісній формі, 

однак трапляються окремі його частини, уламки у вигляді символів-знаків, що пояснюють 

генезис Козака Мамая. 

Напевно, слід погодитися з думкою сучасного дослідника про те, що  «якщо сюжет міг 

бути зображеним, то правомірно припустити, що він був зафіксований в усному, або, можливо, 

навіть у писемному оповіданні»
7
. Такими є можливі оповіді-маргіналії до картинок «козаки-

мамаї». Ці тексти поєднують описи певних ритуалів, магічних дій, сліди міфів, легенд, 

реальних подій. Суттєво, що в них вимальовується і справжнє ім’я Козака Мамая, і його 

символічна сутність. Так, декілька фрагментів тексту до відомої картини «Козак – душа 

правдива» (із живописного циклу «козаки-мамаї») прочитуються як міф про походження 

Мамая і всього роду-народу, до якого він належить і символом-знаком якого є: 

Хоч на мене дивися того не вгадаєш 

Як зовут відкол родом ні чичирк не знаєш 

Коли трапилось кому в степах бувати 

То може той прізвище моє угадати 

У мене Ім 'я не одно але як до ката 

Так зовут як набіжит на якого свата 

Жид з біду на рідного батка почитає 

Милостивим Добродієм лях називає 

А ти хоч на ви на все позволяю 

Аби лиш не крамарем бо за те полаю 

Одколь родом я на світі взявся 

Всяк з вас хоче знати приміти 

Жон в січи немає и всяк тоє добре знає 

Хіба скажеш з риби родом 

Люб з пугача дід мій плодом 

Но в том себе милиш і накриво цілиш 

В нас січаков только слід 

Дикі коні нам сусіди  

Да Дніпрове стремя  

То и наше Плем'я. 

Наведені дві перші частини постають оповіддю про походження Мамая як міфологічного 

персонажа. При цьому розгадування його імені є обов’язковим, оскільки це найбільш 

специфічна частина міфології. Як підкреслює В.Топоров, «міфи без імен практично не існують 

                                                           
6
 Шероцкий К. Художественное убранство в прошлом и настоящем. – Киев, 1914. – С.33. 

7
 Грицнер П.А. Древнеиндийская литература // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.1. – М., 1983. – 

С.208. 
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(за винятком реконструкції міфів на основі пам’яток зображального мистецтва)»
8
, що власне і 

відбувається в ситуації з «козаками-мамаями», а саме: реконструкція міфів і розгадка імені. 

При тому поміж іменем героя живописних полотен та їх називанням немає чіткого 

розмежування. Можна припустити, що назва циклу своїм походженням пов’язана з іменем 

зображеного персонажа, з часом деміфологізованого (але не десакралізованого). 

Відзначу, що створення картини «Козак – душа правдива» спеціалісти датують ХVІІІ 

століттям. Найбільш імовірно, текст писався не для неї, а існував самостійно, оскільки 

змістовно зв’язаний з відомим вертепним монологом, тобто є своєрідним «мандрівним» 

текстом-міфом про походження «характерника». У який би період він не виник, варіант, який 

дійшов до нас, засвідчує, що це була стадія, коли архаїчні міфи уже були забуті, а тому в тексті 

первинний міф просвічується крізь фольклор і міф християнський. 

А втім, не стільки період його виникнення як такий, скільки час-місце стає особливо 

привабливим. У цьому зв’язку значення набувають поза і зовнішність Мамая. Мистецтвознавці 

відзначають особливості його верхнього одягу зі східними атрибутами. Це, як правило, 

шаровари, найчастіше червоні, сині, зрідка – зелені, для виготовлення яких використовувалися 

атлас, тафта, кумач; розкішний жупан, гаптований золотом, сріблом, шовком, найчастіше з 

рослинним орнаментом
9
; взуття – чоботи-сап’янці з загостреними носками. Ці особливості 

свідчать про те, що козак Мамай як характерник виплеканий історико-культурним простором 

Великого шовкового шляху. Народні картинки явили обрис представника «шовкової 

культури», що мав номінацію мандрівника – фігури найбільш привабливої
10

. 

У наведеному тексті з окремих слів можна реконструювати міф, а, відповідно, розкрити 

сутність «характерника». У цьому уривку Мамай «підтверджує» своє походження від 

Близнюкового міфу (вказівка на значну кількість імен); мова йде також про обов’язкову рису 

близнюківства – таємному зачатті («жон в січі немає»). 

В.Топоров підкреслює, що «міфологічній свідомості властиве розуміння Імені як певної 

внутрішньої (глибинної сутності або ж того, що вкладається, нашаровується… Цей архаїчний 

«реалізм» (у значенні протилежному до «номіналізму») передбачає, в кінцевому рахунку, 

тотожність Імені та форми… Звідси випливає, що структура божественного Імені віддзеркалює 

структуру самого божества (як набору семантичних його характеристик) і того цілого, до якого 

це божество входить (клас богів, пантеон і т.п.). Нерідко ім’я представляє собою закодований (і 

«згорнутий) міфологічний сюжет чи мотив»
11

. Зазначу також, що в міфі Ім’я завжди 

потребувало захисту, трималося в таємниці і було відомо доволі обмеженому колу (жерці, 

поети). Серед способів збереження таємниці справжнього імені героя міфу, його сакральної 

сутності, а, відтак, народної святині, найбільш поширеними були анаграми. На цю граматичну 

гру вказує сам Мамай у процитованому тексті, у розповіді про походження від риби, що 

прочитується як анаграма Христа. Отож, анаграма Мамая (Мамай) Йама (Jamaa, який в 

іранській міфології є першопредком людства, культурного героя, володаря світу в епоху 

золотого віку. Спеціалісти вказують на те, що етимологічно його ім’я тлумачиться як 

«близнюк», витоки якого вбачаються в індоєвропейському зрізі, пор. скандинавський Імир в 
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архаїчних міфах про близнюків, синів сонця. Він був безсмертним божеством, місце його 

перебування – Земля. «Образ Йіми – дарувальника земних благ і тілесного безсмертя – став 

протиставлятися пророку – реформатору віри першоджерелу безсмертя духовного»
12

. (Як 

відомо, Мамай є символом безсмертя народу, інколи протиставляється самому Богові). 

В.Топоров підкреслює особливе значення в індоєвропейській міфології ведійського міфу 

про Яму, який був першим смертним, а з часом став божеством смерті та підземного царства. 

Найбільш суттєві моменти історико-генетичної співвіднесеності Йами-Мамая пов’язані зі 

складностями формування зображення цього феномена. Як відомо, ведійська ритуальна культура 

не знала антропоморфного зображення богів. Н.Лідова на основі глибокого дослідження генезису 

давньоіндійської драми прийшла до висновку, що лише необхідність ігрового втілення міфу, 

ритуальної драми сприяла формуванню у віруючих уявлень про зовнішність богів. Яма належав 

до найвищої сакральної ієрархії і мав скульптурне зображення «Брахми, який сидить на лотосі», 

тобто це іконографічний тип Бога, який, за легендою, народився з лотосу
13

. 

Шляхи переходу від Йами до Мамая, як уявляється, зумовлені розвитком історичної 

свідомості. Як відомо, людська пам’ять відновлює образи, максимально наближені до 

еталону, до точної копії об’єкта в минулому осмисленого, сприйнятого. В кінцевому 

результаті процес уявлення-перетворення, коли вгадувалися загальні риси, забувалися 

несуттєві, зумовив появу нового образу, своєрідної моделі, вже нового еталону, в якому 

простежувався, одначе, раніше знаний об’єкт. Мова йде про явище, яке, ймовірно, можна 

було би означити як етнокультурна аберація. 

Думаємо, ця майже хрестоматійна схема віддзеркалює процес перетворення Йами в 

Мамая. З часом, коли міфи стали забуватися, а ім’я божества безсмертя, відповідно до 

специфіки міфомислення, необхідно було зберегти в таємниці, очевидно й виникла анаграма 

Йами – Мамай. 

Разом з тим, одним із найважливіших аспектів в осмисленні характерницької сутності 

козака Мамая є його героїчна наповненість, виражена на картинках як у зовнішніх деталях – 

наявність рушниці, стріл, лука, сагайдака, прикрашеного золотом чи сріблом, а також ратища, 

як правило, увіткненого в землю та прив’язаного до нього коня. Інколи спис (ратище) 

зображений під козаком. Уявляється, що народні картинки «козаки-мамаї» –втілення зниженої, 

навіть дещо десакралізованої модифікації героїчного міфу, що має форму легенди, сказання, 

передання. Межі між ними розмиті, не простежуються. На думку Дж.Кемпбелла, як і 

А.П’ятигорського, М.Еліаде, В.Тернера та ін., основу героїчного міфу становлять події 

створення світу та становлення особистості. Якщо «тисячоликі» герої міфів народів світу 

проходять крізь безліч випробувань, перш ніж відбувається їхнє «перевтілення і воцаріння», то 

всі героїчні діяння героя народних картинок «козаки-мамаї» (народження, мандрівки, боротьба 

зі злими силами) передані в текстах-марґіналіях, що їх обрамлюють, і без яких вони не творять 

героїчної художньої цілісності процесу індивідуації. Герой українських примітивних картинок, 

який сидить у позі лотоса, репрезентує завершальну фазу індивідуації, тобто становлення і 

розвитку особистості, її апогей – становлення самості. 

На думку Юнґа, особистість-самість не може бути пізнана до кінця. Але тоді в чому її 

приваблива сила? Можливо, в тому, що дослідники міфології визначають як уміння 

особистості-самості «долати споконвічну двоїстість існування»
14

. 

Межовий стан героя картинок «козаки-мамаї» підкреслюється й особливою роллю образу 

коня. Якщо мистецтвознавці і фольклористи вбачають у ньому лише символ волі, дружби, 

відданості
15

, то на тлі завершального етапу процесу індивідуалізації вичерпною постає також ідея 

«ізолюючого» коня героя (за Кемпбеллом), яка оберігала його від дотикання із землею, щоби не 

вичерпалась його магічна сакральність (за Фрезером). Герой українських картинок сидить на 

землі в позі божества і філософа, під ним – спис. Однак він не лише не втрачає своєї сакральності. 
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У тексті-міфі про походження Мамая його сакральність наповнюється ремінісценціями міфу про 

творення – прямою вказівкою його походження від риби – символа-знака життєвої сили. 

Водночас це є фактом повернення до раннього християнства, коли риба як анаграма Христа стала 

символом божества. Відповідно, віршований текст художнього полотна «Козак – душа правдива» 

– це своєрідний міф про походження Мамая і народу, вписаний у хронологічні рамки: від 

сотворення світу до моменту створення національного слова, тобто мова йде про людину-бога-

мага, якщо слідувати термінології Фрезера. Відомий англійський етнограф акцентував увагу не 

стільки на його чудодійних рисах, скільки, навпаки, на натуральних, природних, з припущенням, 

що формування ідеї людино-бога, мага бере свій початок від архаїчних поглядів на природу як на 

сукупність подій, які відбуваються в незмінному порядку без втручання антропоморфних істот; 

людина-маг постає не більш, ніж людина, однак людина, яка володіє надзвичайною силою… Усе 

її єство настільки тонко орієнтовано на гармонію з природою, що доторк його руки чи поворот 

голови призводять до вібрації «всієї матеріальної структури світу»
16

. 

Людиномагічний обрис героя картинок «козаки-мамаї» посилюється зміщенням акцентів 

символіки з воєнної атрибутики на музичну. Незмінний інструмент у руках Козака Мамая 

українські мистецтвознавці схильні трактувати як бандуру. Її етимологія доволі складна, в ній 

перетинаються найдревніша цивілізація Месопотамії, індоєвропейська цивілізація і 

палеазійські етноси. Наприклад, древній музичний інструмент на зразок ліри уже в 

Месопотамії у хаттів мав назву zinar (цинар), а в аккадів інструмент богині Іштар означувався 

як zinnaru (цинару). Разом з тим Вяч.Іванов залучає до виявлення етимології музичного 

інструменту ще й північнокавказькі лексеми
17

.
18

 Це тим більше важливо, адже Месопотамія, 

Азія, етноси Північного Кавказу мали прямий контакт через Великий Степ. Тому бандуру, 

мабуть, слід розглядати як «мандруючий» музичний інструмент – обов’язковий атрибут мага, 

мандрівного філософа, до якого може належати і Козак Мамай. За цим ховається міф про 

створення людиною музичного інструменту, що завжди було чудом, і нерідко музичний 

інструмент, за легендою, виникає зі слова («Калевала»), тому постає як голос, слово народу. 

Таким чином, людинобог, маг, герой українського примітиву «козаки-мамаї», постає як 

результат взаємодії щонайменше двох культур – східної та західної. Вирішальне значення при 

цьому, ймовірно, мали надзвичайно динамічні процеси обміну не стільки товарами, інформацією 

у сфері господарської діяльності, скільки взаємне збагачення культурними цінностями, що 

сприяло формуванню нових культурних форм, духовних домінант. Цінність і значимість образу 

Козака Мамая – людинобога, мага, в українській модифікації – характерника, визначається не 

лише рівнем впливу інших культур, але більшою мірою тим, наскільки ці процеси сприяли 

адаптації української культури в динамічній взаємодії Сходу і Заходу. І все ж привабливість 

Козака Мамая в тому, що в ньому збережена яскраво виражена українська культурна 

ідентичність. Живопис і слово, поєднавшись, поглибили закладений у них смисл. Отже, є всі 

підстави вбачати в Мамаї не звичайного культурного героя, а творця і хранителя Слова. Саме це 

надає Мамаю ознак божества з відтінком «характерництва», які в тексті прочитуються як 

природні риси роду-народу.  
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