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Простежено сюжетно-образні особливості західноукраїнського різдвяного 

оповідання 1920–1930-х років з метою визначення актуальності його тематики 
у національному утвердженні українців. Значну увагу зосереджено на реаліс-
тичних й романтичних рисах цих творів, показано їх конкурентоздатність у 
час модернізму, а також розкрито символічне значення таких складових Різдва, 
як коляда, Святий вечір, кутя, свічка, зірка та інших.  

Ключові слова: західноукраїнське різдвяне оповідання, романтизм, реа-
лізм, модернізм, 1920–1930-ті роки. 

 
Західноукраїнська проза за формою і змістом завжди була тісно по-

в’язана з національним духовним середовищем і особливо в 1920–1930-ті 
роки в складних умовах польської дійсності. Письменники розвивали 
різдвяну тематику не лише тому, що традиційно кожного року редакції 
галицьких періодичних видань формували святкові номери до Різдва. 
Описуючи народний звичай, обряд, уводячи уривки колядок і щедрі-
вок, автори могли ширше і доступніше розкрити близькість минулого і 
сучасного, а в сучасному показати непроминальні речі, зокрема гармо-
нійну повноту побутово-родинного життя, глибину християнської мо-
ралі, філософізм народного мислення тощо. Уведення фольклорного чи 
етнографічного елементу, в основі якого лежало невелике дійство і пісня, 
не шкодило максимальному вираженню на мінімальній художній пло-
щині актуальної проблеми або ж теми чи їх складової, як-от, наприклад, 
думки, що національні пріоритети не можуть мислитися поза христи-
янськими моральними засадами. Враховуючи вищесказане, а також зва-
жаючи на брак наукових досліджень і антологій, куди б ці твори могли 
ввійти [6; 33; 41], висуваємо завдання розглянути, як у художній літе-
ратурі 1920–1930-х років було розкрито й осмислено духовні народні 
цінності, показано твердість націозорієнтованої позиції українців. За-
значена тема також сприяє дослідженню національних особливостей 
модернізму, виявленню його глибинного зв’язку з традицією. 
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Ми чи не вперше зібрали і проаналізували матеріал із прозового 
доробку західноукраїнських письменників про різдвяні свята, з’ясува-
ли художньо-естетичну специфіку відображеного в них тогочасного 
життя. З великої групи відшуканих творів для дослідження відібрано 
ті, які найбільш виразно характеризують зазначену тему і за якістю 
дають змогу поставити її в один ряд з такими тематичними пластами 
західноукраїнської літератури, як урбаністичний, інтимний, пейзаж-
ний, філософський тощо.  

У західноукраїнських оповіданнях 1920–1930-х років Різдво тракту-
вали як джерело духовного відродження народу, як українську емблему, 
етнічний символ, через які ідентифікується українська спільність; як 
родинну форму життя, надзвичайно важливу для майбутнього поколін-
ня і яка ніколи не існує поза іншими духовними контекстами, а лише у 
єдності з ними. Саме його цінності сприяли внутрішній стабільності 
українця у міжвоєнний час, не дозволяли одиницям забувати своє націо-
нальне минуле, забезпечували віру у можливість перетворення життя на 
краще. Реалістичні й романтичні, а поряд з ними й символістські, нео-
класицистичні, експресіоністичні та інші модерні художньо-естетичні 
пошуки заторкували ці оповідання, сприяли показу переродження героїв, 
цілісності світу окремої особистості і народу. Незважаючи на прив’я-
заність до сільської теми, модерні підходи до відтворення життя не до-
мінують у різдвяних творах. Святкова романтична різдвяна атмосфера 
потіснила їх на периферію оповіді. Західноукраїнські автори свідомо 
уникали життєвої конкретики (психологізму, соціологізму), надмірної 
абстрактності, які, на їхню думку, заважають створенню романтично 
піднесеної розповіді чи згадки про Різдво. Натомість широко застосо-
вували спосіб гармонійної взаємодії романтичного і реалістичного 
зображення із таємничим, які з’єднуються і створюють враження уро-
чистості. Єднання романтичної і реалістичної стилістики або ж домі-
нування романтичної давало змогу неповторно показати переживання 
героїв, глибину народної філософії, красу побуту, стосунків тощо. 

Художнє завдання письменникам часто допомагали реалізувати різд-
вяні народні тексти, органічно уведені в оповідання. У цитованих неве-
ликих віршованих уривках, особливо через їхні експресивні акценти на 
життєві реалії було відтворено масштаб міжвоєнної і вужче національ-
ної драми загалом. У них не ідеалізується, навпаки, визнається трагізм 
ситуації, оскільки їх автори просять Бога про кращу долю для України: 

Просимо Тебе, о Божий Сину!  
Зглянься на нашу Неньку Вкраїну.  
Пішли Їй з неба дар превеликий,  
Щоб Тя славила во вічні віки [2, с. 14]. 
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Уривки з коляд чи традиційні різдвяні віншування наявні в опові-
даннях Іванни Блажкевич “Що дістав Тарасик на ялинку” [2], Б. Вісто-
вого “За святочним столом” [7], Василя Горбая “Свят-вечірна пригода” 
[11], Юрія Шкрумеляка “Різдвяне світло” [43], А. Смілого “Нові люде” 
[35], зі щедрівок – в оповіданні “На чотирьох стовбурах” Володимира 
Островського [32] та багатьох інших творах. 

У художніх творах про Різдво його описи завжди пов’язані з пейза-
жем [31]. Характерні елементи різдвяної атмосфери – небо, зорі, місяць, 
іній, мороз, метелиця тощо. Завдяки цим образам зимове свято зобра-
жене завжди у світлих, здебільшого срібно-білих (епітети до образів 
скатертини, снігу, неба) і золотистих (зорі, іграшки на ялинці, свічки) 
кольорах, незважаючи на те, що йдеться про вечір чи ніч. Інші його 
атрибути – діти, страви, ялинка, дзвони, тварини, птахи тощо – теж 
створюють неподібну на буденну атмосферу упорядкованості життя, 
визначають напрям руху головних образів, художньої думки автора 
загалом. Перша зоря на різдвяному небі, яку виглядають люди, – Зоря 
надії, святкова ялинка в домі – символ світла, яке вказує шлях до май-
бутнього; дзвони “всім тим сірим людям звіщають хвилю їхнього спа-
сення” [31] тощо. Місяць, зорі, світло, сніг, мороз – це добрі помічни-
ки людини, які збільшують її добробут і надії. Часто в оповіданнях 
фігурує колядка як одна із форм святкового побажання і похвали тому, 
для кого виконується ця пісня. Коляда проганяє журбу і смуток, вно-
сить радість в убогу хату чи у багатий двір. Забувається про горе, роз-
гладжуються зморшки на обличчях, адже в ній змальовано господаря в 
таких ідеальних умовах життя, які є для нього бажані. Ось як метафо-
рично описує роль коляди Іван Керницький: “Знадвору влетів до хати 
й радісно стріпотав крилами гомін коляди. Біля загати заспівав сніг під 
гурмою чобіт. Сум і нудьга засуєтились і хоч-не-хоч полізли одно за 
другим у щілини...” [20, с. 6]. 

В оповіданні Богдана Лепкого “На порозі” дія коляди на героя – та-
кож майже фантастична, адже у її змісті, як показує письменник, закла-
дено не лише місцеві і загальнолюдські погляди на сім’ю і гуманність, 
а й здатність злитися з історією, зактуалізувати підсвідомість людини. 
Петро Блин, герой оповідання “На порозі”, після 12 років поневірянь 
на Свят-вечір повертається додому і, дізнавшись про зраду дружини, 
задумує підпалити хату і її саму у хаті, однак голоси колядників зупи-
няють його, викликаючи добрі дитячі спогади. “Молоді, хлопячі голо-
си «Бог предвічний» співали. Ніби коляда бігла до нього і витала його 
і пригадувала давні, давні часи... Жбурнув сірниками в сніг та мов окая-
ний пуднув собою, сам не знаючи куди” [23], – так несподівано відмов-
ляється від злого задуму герой Б. Лепкого. Народні уявлення про щасли-
ве сімейне життя і мораль він не відкидає, навпаки, вони скріплюються 
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у таких драматично-екзистенційних ситуаціях. Петро Блин здатен че-
рез спогад, осмислюючи життєвий шлях, самокритично подивитися на 
себе, не допустити розриву між ланками своєї, а відтак національної 
свідомості на найнижчому рівні.  

В оповіданні “Колядник” з метою увиразнити прагнення героя Ва-
силь Ткачук змальовує дві картини світу. Одна з них побудована за за-
конами романтичної гармонії – домашній затишок, тиха молитва, спо-
кійна коляда, інша – страшний хаос всесвіту, який розкривається у зи-
мовому пейзажі: “Буря горланила. Пригорщами кидала пухким сніжком 
у вікна, то дужими плечима знімала хоромні двері зі завіс, то вперлась 
у чорний дах, аж тріскотів, аж холітався” [39]. Зовнішньому безладу 
протистоїть віра і коляда, які здатні підняти людину з колін. Зокрема 
В. Ткачук пише, що від її звуків хатина теж здригається, однак не зі 
страху, а від усвідомлення своєї сили: “Коляда, здавалось, розпихала 
стіни, підіймала стелю. Коляда – міцна, бадьора. Їй тут місця нема. Вона 
гріє і дише чаром” [39]. Пройнявшись різдвяною радістю, таємничіс-
тю, герої почуваються безпечно у середовищі холодних зір, монотон-
них молитов, сильних і гармонійних ударів церковних дзвонів, а коли 
вмирають, то земля стає для них м’якою, вони переносяться у срібну 
далечінь-вічність. Навіювання незвичайного, небуденного органічно 
поєднане у В. Ткачука з контрастом і створює достатній художній 
ефект неповторності і могутності життя і коляди зокрема. У різдвяних 
оповіданнях майже відсутній образ сумної коляди, зорі ніколи не 
блищать зловісно; у нікого з героїв не тремтить ложка в руці. 

Як і коляда, Святвечір також всемогутнє духовне начало, символ, 
який здатен мобільно входити у модерні художньо-естетичні тексти, 
стає їх значущим компонентом, оскільки допомагає відтворити єдність, 
незнищенність українського національного життя. Наприклад, В. Тка-
чук трактує Святий Вечір персоніфіковано, як згусток людської енергії, 
волі, а тому цей образ, також гіперболізуючись, набуває у його опові-
данні фантастично-життєдайної, організуючої сили: “Царював довкола 
Свят-вечір – володар: Гуртував усіх. Він – суддя: Мирив загніваних. 
Очищував голови з денніх турбот” [40]. 

Щира віра у Бога і звернення до нього, віра у доброту людей, ба-
чення всього Всесвіту як гармонії, – основа сюжетів численних опові-
дань, які побудовані на описі Святої вечері, Служб Божих у церкві, 
вертепу, коляди тощо. Це, а також те, що Україна у міжвоєнний час пов-
ністю не була відчужена від свободи, пошуку істини (дух визвольних 
змагань був ще живий), наповнює різдвяні твори оптимізмом і вірою у 
реальну можливість кращого життя. На “різдвяному” фоні західноук-
раїнські автори не лише прагнули передати своє бачення світу загалом 
і міжвоєнної ситуації зокрема, а й показати соціально-побутове життя, 
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сімейно-патріархальні норми, людську солідарність, гуманність, геро-
їзм українських вояків. 

Усе те, що було до Різдва і буде після нього, письменники здебіль-
шого свідомо упускали, що сприяло стислості розповіді. Відтворення 
радісного моменту з життя героя (один зимовий день чи кілька днів) 
здебільшого активізувало уяву читача на ідеальне, позитивне, акценту-
вало на важливості народних традицій. Змальовуючи духовну гармо-
нію у родині, громаді, письменники нескладним сюжетом стверджували 
наступне: підтримання родинно-побутових чи товариських стосунків 
забезпечує міцність народної пам’яті, сприяє успішному перебігові 
подій української історії. 

Романтична атмосфера цього свята підсилюється відтворенням тра-
диційних елементів різдвяного побуту, щирих почуттів, доброти лю-
дини. Під її чарівним впливом зростає здатність героїв до співчуття, 
патріотизму, навіть їх готовність до подвигів. Ось як поетично змальо-
вано побутові приготування до Різдва в оповіданні “Уява” Б. Лепкого: 
“Я певний, нині ніде не буде такої иншої ялинки, як у них... Бо вони 
приберуть її прикрасами, яких за жадні гроші не купиш, прикрасами, 
які зготовлюють найбільші в світі мистці, – бажання і уява” [26, с. ІІ]. 
Завдяки ініціативі та багатій уяві в бідному будинку і навколо нього 
створюється майже казкова різдвяна картина добра, спокою і щастя. А 
ось як описує Василь Софронів-Левицький різдвяний ранок: “пухкі, 
затишні кімнати”, “великий, круглий стіл під білою скатертю, що кляк-
нув на сіні”, “ялинка в сріблистому намисті”, яка “сонно приплющила 
свої довгі зелені вії, під якими як зачаровані сльози висіли срібні 
цяцьки”, “пушисті вікна співали морозом” і до них “голубами билися 
утренні дзвони”. Загалом – “у кімнатах пахло теплом біленьких груб, 
свята та рідні” [37]. Навіть тимчасовий побутовий безлад у його опові-
данні (“мягко-розкидані, ще теплі ліжка”, скляна посуда, рештки страв, 
кіт на столі) дихає спокоєм, має певну привабливість і не порушує 
загальної тиші. Пейзажно-побутова різдвяна гармонія не завжди є си-
нонімом до тиші, життєвого умиротворення. Автори оповідань часто у 
свої твори вкраплювали невеликі описи зимової негоди (сніговію, 
завивань вітру), соціальної невлаштованості, без яких Різдво втратило 
б увесь свій чар і побутову конкретику. Як бачимо, романтичний кон-
текст допускав наявність реалістичних епізодів, зокрема описи психо-
логічного стану, буднів, бідності.  

Ідеали та прагнення героїв-мрійників здебільшого реалізуються 
без значного заглиблення ними у соціальні чи політичні негаразди. На-
приклад, різдвяна мрія одного з персонажів Дарії Ярославської зустрі-
ти ще раз незнайомку, яку він побачив у поїзді, коли їхав додому на 
Різдво і в яку закохався, символізує не лише вічний потяг людини до 
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краси, кохання, а й допомагає йому зрозуміти людське життя як частину 
невмирущого, гармонійного всесвіту. У поїзді герой “переглядає” своє 
життя (“Почуваюся змучений та знеохочений цими безнастанними, без-
платними практиками та заведеними сподіваннями” [47, с. 4]), оскільки 
різдвяна заспокійлива атмосфера сприяє його самокритичним спогадам. 

В оповіданні “Різдво на Січи” Антін Лотоцький показує, як духов-
не, а саме думки про Бога, добрі згадки про далеку домівку і родину, 
які не дали запорожцеві Шевчику заснути у різдвяну ніч, допомогли 
врятувати Січ від нападу ворогів. У кінці твору Шевчик наголошує, 
що не він, а Божа ласка і щира молитва сприяли козакам. В оповіданні 
“У різдвяну ніч” [12] О. Горицвіт вивів образ Василя, який, ставши 
баптистом, відвернувся від сім’ї і тому відчуває душевний неспокій. У 
різдвяну ніч завдяки нещасному випадку відбувається переродження 
цього героя – він повертається до своєї дружини і Бога. А різдвяне 
світло свічки в однойменному оповіданні Ю. Шкрумеляка [43] уособ-
лює спокій, єдність, цілісність світу, певною мірою дублює внутрішній 
світ його героїні. Через цю християнську символіку у творі Ю. Шкру-
меляка, як і у багатьох інших авторів, відповідно до бажань, сподівань, 
віри тогочасної людини вибудовується сентиментально-романтична, 
оптимістична у ставленні до людей, подій, природи і праці картина 
довколишнього світу. 

Показ вагомості духовної традиції у самоствердженні народу та її по-
зитивного впливу на людські стосунки і почуття став важливою сюжетно-
образною ознакою “різдвяної” групи оповідань. Ця особливість творів 
тісно пов’язана із поняттям фантастичного, власне несподіваною реалі-
зацією уявного, давно мріяного саме у різдвяні свята. Героїня Ю. Шкру-
меляка Катруся не втрачає віри побачити живим свого нареченого Ва-
силя і через шість років на Святий вечір знаходить його напівживого 
неподалік свого села. І хоча її батьки не вірять у повернення Василя з 
війни, незадоволені, що сльози і сумні спогади доньки щороку псують 
їм свята, однак їхній тверезий погляд на події не творить конфлікту, не 
руйнує романтично-світлу атмосферу віри і кохання Катрусі [42]. У 
житті героїв А. Лотоцького з оповідання “Козацьке Різдво” [27] у цей 
час теж відбулися раптові й важливі події. Вони вирішили відвідати 
родину, а по дорозі додому врятували бранок від татарів, захопили во-
рогів у полон, закохалися у бранок і отримали у батьків благословення 
на одруження. На Січі за кілька днів відсутності двох товаришів теж 
відбулися зміни: татарське військо раптово напало на Січ, однак коза-
ки на чолі з Сірком дали їм відсіч. Отже, бачимо, як у різдвяних опові-
даннях події особистісного і колективного життя, різдвяна гармонія та 
козацький героїзм зазнавали взаємопроникнення, а отже, стверджува-
лося, що ідея державності і народна пам’ять ніколи не перериваються. 
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Історична тематика у поєднанні з різдвяною у західноукраїнській 
міжвоєнній літературі набуває особливого значення, підсилює всеохоп-
не і цілісне сприйняття української історії і сучасності. Письменники 
нескладними образами (небагато метафорики, звична символіка), про-
стими, майже типово-схематичними ситуаціями-подіями формували 
позитивне бачення тієї чи іншої епохи, показували значення Різдва в 
особистому і державницькому житті народу. До таких сюжетосхем – 
змістовно-формальних знаків культури, – що мають концептуальний 
зміст і естетично впливають на читача, належить і козацька епоха, под-
виги і постаті якої часто вихоплювали з контексту і залучали у твори 
для показу, у цьому випадку, живучості народних традицій, безстраш-
ності народу. Власне прагнення козаків з оповідання А. Лотоцького 
“Козацьке Різдво” бути зі своєю родиною у Різдво сприяло виявленню 
у них здатності до героїзму. 

Різдво – це свято не лише дорослих, а й дітей. Воно є приємним 
спогадом дорослих про свої дитячі роки, радістю і казкою для малечі, 
що чекає несподіванок, подарунків, гарних снів. Чи не тому багато 
оповідань на різдвяну тематику присвячено життю дітей. В оповіданні 
Б. Лепкого “На свята” [24] герой з гумором згадує про свою пригоду 
під час Різдва: його, коли він був ще малим і їхав додому на канікули, 
візник загубив по дорозі у снігу. Залишившись сам, хлопчик не пере-
лякався, а роздумує, як дати собі раду. В оповіданні “Уява” [26] Б. Леп-
кий також акцентує на високих вольових і моральних якостях героїв, 
які не могла знищити навіть війна. Добрий господар дешевше продає 
ялинку дітям не лише тому, що його син, який загинув, подібний на 
Петруся, а ще й тому, що у нього добре серце. Подібними за настроє-
вістю і тематикою до попередніх є дитячі оповідання інших авторів, а 
саме: автора під псевдо Dicin “Різдвяна несподіванка” [48], Антіна Ло-
тоцького “Щастя дідуся Ілька” [28], Івана Герасимовича “Правдива 
пригода на святий вечір” [10]. Ці прозаїки прикрашено змальовують 
сільське життя, не дозволяючи щоденним проблемам порушити різдвя-
ну ідилію. Їхні маленькі герої – щасливі, безтурботні, сміливі і терпля-
чі у цей день. 

Розвиваючи дитячу тематику, західноукраїнські письменники, проте, 
не завжди ідеалізували життя дорослих героїв, максимально наближу-
вали їх до реалізму. Зокрема показували їх у момент, коли, наприклад, 
не впускали колядників у хату, не допомагали бідним. “Зважуючи” по-
зитивне і негативне у їхніх характерах, у кінці своїх творів обов’язково 
змальовували переродження людини на добру, наголошували на духов-
ному багатстві і загалом організованому способі життя українського 
народу. Степан Ковалів в оповіданні “Колядники” [21] викрив людську 
черствість, яка не зникає навіть під впливом різдвяної аури всепро-
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щення і милосердя. Маленького Пилипка Паламаря не приймають у 
свій гурт сільські вертепники через його бідність, а коли Пилипко нава-
жився поколядувати сам, то господарі не впускають колядника-одинака 
у дім. Однак автор згладжує гостроту соціальної тематики, наділяючи 
свого героя вірою, яка приводить його до хати священика, діти і дру-
жина якого поводяться з Пилипком як з рівнею. Вони нагодували, обі-
гріли хлопчика і пішли з ним колядувати селом. С. Ковалів показав, як 
Божа Ласка і доброта врятували хлопчика від розчарування і ненависті 
до людей, зміцнили його віру в Бога. 

Образи дітей сприяють розв’язанню емоційно-психологічного на-
пруження у різдвяних творах, вони вагомо допомагають дорослим збе-
регти єдиний погляд на себе, суспільство, історію та радісну настроє-
вість. Святкова атмосфера формується з їхніх знань про зимові народні 
обряди, на основі гармонії стосунків дорослих і дітей, вагомо не зале-
жить від їхнього матеріального становища. Більшість маленьких і до-
рослих героїв позбавлені багатьох індивідуальних характеристик, вони 
є просто варіаціями певної людської природи, неспотвореної душі, 
сповненої життєрадісності і наївності. Малюки, як і дорослі, – стали 
дзеркалом непохитності вікових традицій, твердості родинних і хрис-
тиянських цінностей. 

Дитячий світ міцно пов’язаний з іншими, такими “дорослими” тема-
ми, як жіноче горе, самотність, бідність, праця на благо батьківщини, 
духовне відродження краю тощо. Окрім того, західноукраїнські автори 
майстерно переплітають героїв різного віку, рідше – різного соціального 
становища. Це дало їм змогу розвинути у межах “різдвяної” групи тво-
рів оригінальну й цікаву розповідь про українське життя і моральність, 
засновану на поєднанні реального й мріяного. В оповіданні А. Смілого 
“Нові люде” головна героїня Красівна на війні втратила синів і згадка 
про них укотре засмучує її у Різдво. Стареньку розраджують колядою 
внуки, які, як вона вірить, будуть продовжувати справу батьків – зміц-
нювати Україну, зокрема працею у кооперативах [35]. 

Отже, у різдвяних оповіданнях органічно поєднується правдивий 
життєвий факт з романтичним баченням життя і з символізмом, що 
має підкреслити: процес проявлення божественності, гуманності, ге-
роїзму безконечний і розмаїтий. Війна, соціальні негаразди – це лише 
тло, на якому виділяються ті герої, які завжди дотримуються Божого 
закону або ж змінюються під його впливом у позитивний бік, як-от в 
оповіданні Юрія Тарновича “В тиху Різдвяну ніч” [38]. 

Цю особливість різдвяних публікацій відобразили і твори про січо-
вих стрільців, адже більшість з них мали підназви “спомин”, “правди-
ва подія”. Письменники не випадково поєднували і ці дві теми, адже у 
процесі зміцнення уваги галичан до національних традицій та власної 
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історії дуже важливим був акцент на їх живучості в екстремальних 
умовах. Західноукраїнські прозаїки показували організуючу роль коля-
ди і куті у воєнний час, розглядали їх як важливий компонент моралі і 
крок до вищої міри згуртованості народу. В оповіданнях про Першу 
світову війну і визвольну боротьбу українського народу розповідалося 
про почуття вояків під час святкування Різдва на фронті, показувалося 
усвідомлення ними цінності життя і миру серед нескінченного хаосу 
війни і, що головне, коляда і різдвяна атмосфера завжди сприяли січо-
вим стрільцям у боротьбі з ворогами. Автори також наголошували на 
тому, як віра і взаємодопомога можуть змінити події, сприяти перемозі 
над супротивником. В оповіданні Лесі Верховинки “То Ісусик їм допо-
міг...” маленький Михась просить Бога допомогти стрільцям у нерів-
ному змаганні з ворогами і сам бере участь у бою, який закінчився пе-
ремогою [4, с. 22]. У творі Ю. Шкрумеляка “Голос коляди на фронті” 
[42] показано майже фантастичне врятування маленької дівчинки від 
смерті. Українські вояки випадково знаходять замерзаючу у снігу Олен-
ку завдяки коляді, на звуки якої вони йшли. У цьому творі виразно ба-
чимо абсолютну домінанту образу коляди у композиційно-сюжетній 
структурі. Її оптимістичний зміст і героїзм січових стрільців сприяють 
показу збереження гуманності і гармонії у складному за духовними 
орієнтирами воєнному житті. В оповіданні Антона Стефанишина (Вар-
тового) “Воєнна пригода” ось як описано роль Святої вечері у зміцнен-
ні людської солідарності: “Кутя була трохи недоварена, але смакували 
аж вуха тряслися. Потому цю бочку з “ротмістром” поклали на підводу 
та як святочний подарунок вислали на дугий бік” [3]. У цьому творі 
виразно вчувається бажання миру, домашнього затишку, адже герої 
А. Вартового у різдвяну ніч ставляться до ворога по-товариськи. 

Торкаючись проблем війни і миру, любові і ненависті, Євген Яво-
ровський [45], Роман Купчинський [9], Володимир Бачинський [1], 
Василь Гуменський [13], Іван Видрівський [5], Сергій Даушков [14], 
Степан Шухевич [44] та інші письменники значну увагу приділяли 
описам тимчасового затишшя у природі й арміях під час Різдва. Ці ав-
тори стверджували всепереможну силу життя і духовності над смертю, 
єдність людей спільними почуттями, прагненнями і згадками, і таким 
способом підкреслювався високий рівень національної свідомості. По-
казуючи, як січові стрільці, австрійці чи російські солдати підтримува-
ли різдвяну традицію у фронтових умовах, західноукраїнські письмен-
ники наголошували на високих духовних якостях різних народів, яких 
не могла заглушити навіть довготривала Перша світова війна. Стрі-
лецьку чи тюремну Святу вечерю хіба-що переривають радісні звуки 
коляди і взаємні добрі побажання, гармати і вогнепали у цей день 
мовчать. 
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Як і військові, елементи мирного життя (діалект, звичай, пісня, та-
нець, домашній затишок тощо) також органічно співіснують з новими і 
найновішими правилами поведінки і стосунків між героями під час 
Різдва, не руйнуються, використовуючись з метою позитивного розв’я-
зання родинних проблем. Наприклад, в оповіданні Йосипа Застирця 
“Різдвяний дарунок аптикаря” [16] дріб’язкові незгоди у сім’ї аптекаря 
(дружина вважала, що чоловік дає їй замало грошей) призвели до роз-
лучення. Товариш цієї сім’ї пан Стасьо, він же автор, намагається під 
час Різдва примирити подружжя, однак аптекар, з гумором підрахував-
ши свою вигоду від втечі дружини, адже платить тепер їй набагато 
менше утримання, порадив йому не робити цього і загадково запевнив, 
що на Різдво дружина буде з ним. Якою ж несподіванкою для пана 
Стася було бачити усміхнену аптекарку вдома. Виявилося, що на зеко-
номлені гроші аптекар, який ніколи не купував дружині дорогих речей, 
придбав їй на Різдво гарну шубу і таким способом примирився з дру-
жиною. У цьому творі Й. Застирець, хоча й не поставив на перше місце 
народну традицію, однак, використавши її як часовий фон, прив’язав 
до модерних сімейних відносин, ствердив її роль у зміцненні сімейно-
го обов’язку. Саме час зимових свят герой обрав для примирення з 
дружиною і йому вдалося змінити її ставлення до себе. 

Ці несподівані психологічно-поведінкові сюжетно-образні “перетво-
рення” мають свої недогляди. Адже ми не завжди зі змісту твору знає-
мо, чи таким щасливим буде життя героїв після Різдва. Письменники 
про це здебільшого мовчать. Ми лише можемо здогадатися, що буде 
воно тяжким або ж навпаки – безтурботним. Автори показують героїв 
під час небагатьох щасливих Різдвяних днів, максимально вириваючи 
їх з важкого воєнного, соціального чи родинно-конфліктного середови-
ща, акцентуючи увагу переважно на їхніх радісних переживаннях. 
Суттєво не змінює опис сільського життя і співіснування у частині 
різдвяних оповідань романтичного і реалістичного підходів до відтво-
рення життя у межах одного тексту. Форма спогаду сприяє їх єдності. 
Особливо тоді, коли споконвічна українська мрія бути вільним і 
щасливим постає у зворотньому варіанті: зі свого важкого соціально-
економічного сучасного, яке викривлює духовність, оповідач або ж 
його герой думками переноситься у минуле, найчастіше у дитинство 
або ж згадує пізніші приємні моменти свого життя, тим самим вихо-
дить за межі реального, а відтак частина твору близька до казки. Метою 
будь-яких “різдвяних” мисленнєвих повернень героїв до свого минуло-
го є закцентувати на тому, що спогад має надзвичайно великий вплив 
на теперішній стан людини, дає їй моральну силу й енергію. Перебу-
вання у двох світах не веде персонажів до драми, до втрати набутих у 
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житті позитивних якостей. Отже, їм легше виживати у чужорідному до 
українського середовищі. 

Оповідання Миколи Матіїва-Мельника “На чужині” [30] за сюже-
том близьке до різдвяних творів Б. Лепкого. Головній героїні Дарочці 
наснилося дитинство, коли вона маленькою їхала додому на Різдво, 
яке видавалося їй казкою. У сні вона бачить “пухнасті гірлянди інею”, 
“море білого снігу”, яким “грається вітер” і він настільки приємний, 
що нагадує “білий м’який пил”; “смерековий лісок на невеликому при-
горбі... у білій шаті”, “село збилося й присіло довкола купола з похиле-
ним срібним хрестом” [30, с. 2] тощо. Контрастом до цієї пейзажної 
ідилії постає опис важких побутових умов життя вже дорослої героїні 
в еміграції: “чужі непривітні люди”, темне приміщення, “твердий ріг 
стола”, “мутне світло лампи”, самотність, “брак одного рідного слова, 
що гріло би душу і впоювало серце”, “нечесані і немиті школярі” тощо 
[30, с. 3]. А Петро Карманський в оповіданні “Святий Вечір на океані” 
[18] змалював святкування Різдва українськими емігрантами на кораблі 
дорогою на чужину: “А проте все перемагає настрій святого вечора: 
якась таємна сила вливається від нього в душу і пянить усіх” [18]. І хо-
ча Різдво спонукає героїв забути про втому, побутові невигоди, холод, 
однак інколи все ж таки дає про себе знати туга за рідною домівкою, 
рідна земля здається їм замкнутим раєм. У цьому – реалізм зображення: 
автор не ідеалізує життя, романтика і казковість Різдвяних свят орга-
нічно вставлена в правдиві життєві ситуації, як в оповіданні “На чужи-
ні” М. Матіїва-Мельника. У фейлетоні “Мій різдвяний сон” Ю. Шкру-
меляк розкрив свої сподівання на щасливе життя. Його герої цілком 
реальні, у газеті “Народня справа” (Львів, 1928–1939) вони друкують-
ся під псевдонімами Іван Клябука, Ганка Білолиця, Василь зі Сприні. 
Розповідаючи про свої зустрічі з ними, цей письменник звернувся до 
прийому сну і розгорнув тему відродження давньої слави українського 
народу. Джерелом сюжету послугував біблійний міф про врятування у 
пустелі християнами маленького Ісуса Христа, а також віра, що за добро 
у майбутньому буде відплачено добром. Уведення казкового елементу 
допомогло Ю. Шкрумелякові показати неперервність зв’язку з минулим, 
сприяло вираженню екзистенційного й міфологічного бачення подій. 

Проаналізувавши специфіку сюжетно-образної організації “різдвя-
них” текстів, зокрема і особливості поєднання романтичного і реаліс-
тичного, робимо висновок, що витворилася певна модель їхньої взає-
модії. Переважно вона проявляється у жанрах спогаду, фейлетону і ди-
тячого оповідання. Думка про значну непропорційність романтичного 
і реалістичного (першого більше, другого – менше) бачення життєвих 
проблем у різдвяних оповіданнях зникає, коли знайомимося з творами 
Анатоля Курдидика, Василя Ткачука, Івана Керницького, Йосипа Зас-
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тирця, деякими оповіданнями Богдана Лепкого. До власне реалістич-
них художніх творів можемо віднести гумореску А. Курдидика “Крізова 
ялинка”. Автор розповідає про бідну сім’ю, борги якої не дають змоги 
придбати на Різдво ялинку. Однак батько, щоб зробити синові подару-
нок, позичив у товаристві “Просвіта” гроші і купив ялинку. Далі “са-
мотужки із заставних векселів зробив гірлянду, іграшки, з жінчиного ка-
пелюха зірку... Юрчик придивився і вішає на ялинку все, що блистить” 
[22]. У кінці оповідання А. Курдидик з гумором зазначив: “Сусіди пруть 
юрбою до моєї хати й оглядають цей мій новий винахід. Один прия-
тель радить навіть зробити з нього патент. Я і Юрчик – ми герої дня” 
[22]. У цьому оповіданні показано, як батько з усіх сил прагне не лише 
зробити синові подарунок, а й підтримати в сім’ї релігійне свято. Ав-
тор також протиставив черствість польської поліції, яка забирає остан-
ній гріш у Юрчикового батька, доброзичливості українців, які готові 
допомогти один одному. Образ батька цікавий ще й тим, що він гото-
вий віддати все за ялинку, тобто весело відсвяткувати Різдво. Часткове 
порушення традиції – сім’я залишилась без деяких традиційних страв 
і не може запросити до себе гостей – губиться, оскільки на першому 
місці – показ любові, поваги і доброзичливості. 

Подібний сюжет лежить в основі оповідання Б. Лепкого “Під Різд-
во”. У Свят-вечір його герої, незважаючи на те, що живуть бідно і зму-
шені самі робити прикраси на ялинку, – надзвичайно щасливі, тоді як 
випадково розбагатівши, розуміють, що втратили своє щастя, адже пе-
ребувають на чужині серед незнайомих людей. Від цього їхні думки 
наповнюються сумним філософським змістом, у кінці вони відмовля-
ються від псевдощасливого існування, прагнуть повернутися до попе-
реднього життя: бути на батьківщині, серед рідних людей [25].  

Доповнюють правдиві картини різдвяного спокійного життя і тво-
ри Ю. Шкрумеляка. У фейлетоні “Де був я на Святий Вечір” [36] цей 
письменник, поєднуючи описи тих моментів, що є знаковими для Різд-
ва – Свята вечеря, колядування, взаємні доброзичливі вітання – з інди-
відуальним світом кожного персонажа, робить прямі узагальнення 
повчального змісту, які зміцнювали віру галичан і допомагали вижити 
у складних умовах польської дійсності. У його творі домінує не свят-
кова романтична атмосфера, а опис конкретного життєвого факту – зу-
стріч товаришів, яка ще більше зміцнила не згублену упродовж років 
приязнь між ними. 

Власне контраст, до якого часто зверталися західноукраїнські 
письменники, найяскравіше засвідчив про зникнення монополії роман-
тичних установок у художньому зображенні зимових свят. Західно-
українські автори осмислюють контраст як складну естетичну єдність, 
зокрема і як момент реалізму, збагачуючи його різними побутовими, 
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пейзажними чи психологічними деталями. Вагомість і особливість 
застосування контрасту у художньому творі розкривають і так звані 
нетипові “різдвяні” теми, як-от похоронні в оповіданні Василя Маков-
ського “Святий вечір” [29]. Смерть пані Б. – порушення щоденного 
ритму життя, однак не веде до втрати спокою і краси у світі, не підно-
ситься до загальнолюдського горя. Її смерть тимчасово виводить зі 
звичного русла родину і близьких, однак не все село. У творі показано, 
що одна людська доля не може порушити святкової різдвяної настроє-
вості, світової гармонії. Елементи реалістської (бідність, втрата люди-
ни) й романтичної (свято) реалій поєднуються тією мірою, як цього 
вимагає задум автора, а відтак твориться ще один зразок функціону-
вання фольклорно-етнографічного елементу у модерному контексті. У 
В. Маковського немає опису похоронного обряду, його лише названо, 
тобто він постає як фон, як форма відображення глибоких думок про 
непорушність життєвого устрою, про духовну велич Різдва. На бід-
ність галицьких родин у контексті домінуючого акценту на зимові 
релігійні святкування звертав увагу і Р. Купчинський. Як і інші письмен-
ники, цей автор відтворював ті життєві ситуації, в яких розкривалося 
вміння українців з честю вийти із найскрутнішої ситуації, кмітливо 
вирішити різні проблеми, відділивши головне від другорядного, а го-
ловне для них завжди – духовне, національні цінності [8]. 

Рідко у творах західноукраїнських письменників на різдвяну тема-
тику заторкнуто політичне життя Галичини. Наприклад, Й. Застирець 
в одній зі своїх публікацій, з легким гумором розповідаючи історію 
невдалого сватання героя до панни Одарки, показав беззмістовність 
партійних суперечок і дріб’язковість політиків, які навіть під час тако-
го великого свята сваряться і не можуть вирішити питання, які страви 
повинні належати до різдвяного меню [17]. У цьому оповіданні закцен-
товано на негативних впливах політичних і соціальних процесів на 
психологію і вчинки людей. На правдиве змалювання трагічних подій 
у житті героя зорієнтований і І. Керницький в оповіданні “Климів 
Свят-вечір” [19]. Він не змінює реальність героя, навпаки – саме у цей 
день її жорстокість виразніше проступає, найглибше усвідомлюється. 
Самотність Клима у Свят-вечір, оп’яніння від горя і необережне пово-
дження зі свічкою, що викликало пожежу у хаті і його смерть, стали 
певною мірою проекцією складного внутрішнього стану цього героя, 
його душевних мук у зв’язку зі смертю дружини. 

У контексті “різдвяного” романтизму такі неореалістичні моменти 
художніх творів вносять істотні корективи до розуміння психології 
героїв і їхньої зорієнтованості на щастя, гармонію між мріяним і ре-
альним, матеріальним і духовним, зняття протиріччя між бідністю і 
багатством, особистістю і колективом, сім’єю і державою. На прикладі 
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оповідань Б. Лепкого, В. Софроніва-Левицького, А. Курдидика, Й. За-
стирця та інших письменників ми можемо стверджувати, що різдвяні 
оповідання – це не статична, непроникна художньо-естетична система. 
Та обставина, що письменник зорієнтований на реалізм, значно змінює 
характер цієї групи творів – у них зникає пафосність, наївний роман-
тизм, натомість з’являється показ особистої чи родинної трагедії через 
виведення динамічних опозицій на рівні індивідуальність і маса, минуле 
і сучасне, духовне і матеріальне, “своє” і “чуже”. Увага авторів також 
звернена до соціальних і психологічних передумов горя, самотності, 
втечі, вірності героїв. Роман Секела, наприклад, вивів образ канцеля-
риста Степана Миколайовича, який втратив доньку Марту. Думками 
цей герой переноситься у минуле і тому його душа не може ніяк заспо-
коїтися. Лише на Різдво, відвідавши могилу Марти, знаходить спокій, 
оскільки у його хворій уяві вона постає живою і він починає розмовля-
ти з нею [34]. В оповіданні “Під Різдво” Б. Лепкий також показав тра-
гізм присутності минулого у сучасному житті героя, що вагомо розши-
рило сферу його почуттів і переживань, а відтак ми можемо говорити 
не лише про подібність, стандартність, оскільки у частині творів роз-
повідається про гармонійне соціально-побутове життя людей, що ви-
являється в описах спокійного зовнішнього вигляду, вчинків, логічних 
думок і щирих почуттів, а й про різноманітність і нетиповість персо-
нажів різдвяних оповідань. 

Драматичний фінал, який інколи трапляється у цій групі творів, не 
породжує, однак, відчуття життєвої безвиході, адже є сила, яка здатна 
протистояти природнім і життєвим катаклізмам. Це – духовне, яскра-
вим проявом якого є Різдво і зокрема коляда як символ добра, захисту 
людини від злих думок і вчинків, берегиня оселі. Вони скріплюють 
добре начало в людині, є однією з форм усього морального світу. 

Символізація і значне узагальнення – ще одна важлива риса творів 
на різдвяну тематику. Вони, зокрема, характерні для малої прози Є. Яво-
ровського. Звернувшись до художньої умовності, цей письменник, як і 
інші автори, поєднав релігійну образність з актуальною темою і пока-
зав складний рух людини до внутрішньої гармонії, до пізнання законів 
буття. Один з яких – закон любові. Різдвяні повчання матері про те, що 
Ісус Христос любов’ю врятував світ, закарбувалися у пам’яті малень-
кого хлопчика, й упродовж усього свого життя він, незважаючи на 
жорстокість і злість людей, зберіг це почуття і боротьбу з ворогом 
свого народу вів в ім’я любові [46]. Любов у Є. Яворовського не тільки 
визначає клімат родинних взаємин, не тільки єднає душі закоханих, а й 
оберігає рід і народ. 

Серед різдвяних публікацій західноукраїнських письменників – 
твори біблійного змісту. Виділимо легенду Ярослави Мандюкової “Чудо 
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на пустині”, в якій ідеться про втечу до Єгипту Марії та Йосифа з 
немовлятком від переслідувань царя Ірода. Розповідаючи про їхні блу-
кання пустелею, авторка показує, як найлютіші звірі цієї землі – леви – 
допомагали їм знайти оазу, заспокоїли заплакану дитину, а птахи при-
несли їжу. Ольга Дучимінська у “Легенді про лен” [15] картини біблій-
ного минулого поєднала із пророкуванням про місійну роль україн-
ського народу, нездоланність прагнення людини і народу до свободи. 
У легенді О. Дучимінської голубі квіти льону – символ невинності, 
чистоти, щастя як основи і мети боротьби. На прикладі цих оповідок 
бачимо, що й іудейсько-етнографічні атрибути і форми мислення віді-
гравали у західноукраїнській художній літературі особливу структурну 
і змістовно-концептуальну роль – розповіді про давнє святкування Різд-
ва, біблійні мотиви чи їхні складові готували читача до позитивного 
розвитку проблем, щасливого кінця. 

Зауважимо: не лише описи спокійного різдвяного побуту першої 
половини ХХ століття, відтворення духовної атмосфери життя перших 
християн були головними для західноукраїнських письменників. Їх 
перш за все цікавила людська доля і роль духовного у цих чи у ще ін-
ших контекстах, зокрема і на тлі подій і конфліктів різних епох. Прак-
тика спілкування авторів з минулим, синтез власне національних і 
загальнохристиянських уявлень про світ і людину індивідуалізували 
їхніх героїв у системі міжвоєнних моральних вартостей, сприяли вияв-
ленню й дослідженню тих попередніх знань, з якими герой-селянин чи 
герой-інтелігент прийшов у модерну літературу. 

У західноукраїнській прозі міжвоєнного періоду “різдвяна” тема-
тика оформлюється як цілеспрямована художня стратегія і є одним з 
основних засобів показу автором українських духовних пріоритетів у 
співіснуванні з іншонаціональною дійсністю. Її регулярна наявність на 
сторінках тогочасної періодики свідчила про високохудожній рівень 
місцевого письменства, яке вміло органічно і щоразу по-новому засвої-
ти фольклорно-етнографічний чи релігійний елемент. Іншими словами, 
майстерно творився своєрідний римейк, адже народне дійство з його 
силою позитивних емоцій, діалогами, піснею, логікою дій широко і по-
новому уводилося у художню літературу ХХ століття. Автори не були 
налаштовані відкрито повчати, закликати чи критикувати. Вважаємо, 
їхнє морально-естетичне послання було сформульоване непрямо – у 
доброзичливих діях героїв, вірності традиції, що сприяло композицій-
ній компактності, лаконізму, ліризму, символізму, точності виразу про-
відної думки, чіткій контрастності, показу щасливого кінця тощо. Ці 
твори сміливо перетворюються на знаки модерністського тексту. 

Тобто, робимо висновок, західноукраїнські письменники міжвоєн-
ного двадцятиліття на фольклорно-етнографічному матеріалі сміливо 
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нагромаджували свою власну надбудову – оригінальну концепцію ба-
чення воєнного і міжвоєнного часу. Вони намагалися вказати на орієн-
тир виходу з процесу ополячення, матеріальних нестатків. Це – єдність 
народу, цілісність душі, сила духу, праця. Розвиваючи ці ідеї, митці 
старшого і молодшого поколінь давали змогу переконатися сучасни-
кам у суттєвій функції і актуальності на перший погляд такого добре 
відомого, а насправді ще достатньо не освоєного модерною україн-
ською художньо-естетичною практикою “різдвяного” матеріалу.  
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THE WESTERN UKRAINIAN CHRISTMAS STORY OF 1920–1930s 
 

Lilija SYROTA 
 
Some plot and image peculiarities of Western Ukrainian Christmas story of 

1920–1930s are observed to determine the relevance of its topics in national conso-
lidation of Ukrainians. Special attention is focused on realistic and romantic featu-
res of these compositions, and their competitiveness among modernist writings is 
shown as well. Symbolic meanings of carol, Christmas Eve, kutia, candle, star, and 
other attributes of Christmas are revealed. 

Key words: Western Ukrainian Christmas story, romanticism, realism, moder-
nism, 1920–1930s. 

 
 

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ  
1920–1930-х ГОДОВ 

 
Лилия СИРОТА 

 
Раскрыто сюжетно-образные особенности западноукраинского рождест-

венского рассказа 1920–1930-х годов с целью определения его тематики в 
национальном утверждении украинцев. Большое внимание отведено реалис-
тическим и романтическим чертам этих сочинений, акцентировано на их кон-
курентности во время модернизма, а также раскрыто символическое значение 
таких составных Рождества, как коляда, Святой вечер, кутя, свеча, зоря и 
другие.  

Ключевые слова: западноукраинский рождественский рассказ, романтизм, 
реализм, модернизм, 1920–1930-е гг. 
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